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1. WPROWADZENIE
1.1. Podstawy formalno-prawne

Obowiązek przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko do
aktualizowanego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
wynika z art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o
środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach
oddziaływania na środowisko1 (ustawa ooś). Jednym z elementów postępowania2 w sprawie
strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest opracowanie prognozy oddziaływania
na środowisko.
Celem sporządzenia Prognozy do aktualizowanego Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Mazowieckiego (w dalszej części opracowania zwanej
Prognozą) jest w szczególności:
 ocena stopnia i sposobu uwzględnienia zagadnień zrównoważonego rozwoju i ochrony
środowiska w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
(dalej zwanego Planem),
 wskazanie potencjalnych zagrożeń i pól konfliktów człowiek - środowisko między
zasadami i sposobami ochrony środowiska a proponowanymi ustaleniami związanymi
z realizacją zapisów projektu Planu, w tym identyfikacja znaczących negatywnych
oddziaływań na obszary i obiekty chronione,
 określenie możliwości ograniczenia potencjalnych znaczących oddziaływań na
środowisko związanych z realizacją postanowień dokumentu.
Zgodnie z art. 53 ustawy ooś zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w
Prognozie, został uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie
(pismo znak: WOOŚ-I.411.058.2012.JD z dnia 21 marca 2012 roku) oraz Państwowym
Wojewódzkim
Inspektorem
Sanitarnym
w
Warszawie
(pismo
znak:
ZNS.9022.1.00020.2012.PK; SW 02674/2012 z dnia 20 lutego 2012 roku). Dokonane
uzgodnienia wskazały na konieczność sporządzenia Prognozy zgodnie z art. 51 ustawy ooś,
który precyzuje jakie informacje, analizy i oceny powinny być zawarte w tym dokumencie.
Zapisy ustawowe zostały zinterpretowane z punktu widzenia charakteru, funkcji, celów oraz
skali dokumentu, do którego sporządzana jest Prognoza.
Ważnym odniesieniem dla Prognozy jest, wykonane w 2011 roku3, Opracowanie
ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego,
które zawiera szereg informacji o środowisku przyrodniczym, jego zasobach, walorach i
zagrożeniach oraz określa uwarunkowania dla rozwoju różnych funkcji i form
zagospodarowania przestrzennego. Wnioski z opracowania stanowiły istotne przesłanki do
podejmowania decyzji w zakresie użytkowania i zagospodarowania poszczególnych
obszarów województwa mazowieckiego (w trakcie sporządzania Planu) oraz do oceny
potencjalnych zagrożeń walorów i zasobów środowiska (w Prognozie).
Prognozę sporządzono do projektu Planu z maja 2013 roku4. Procedurę opracowania
Planu rozpoczęła Uchwała 166/10 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 11
Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami
Zgodnie z art. 3 ust. 1. pkt 14 – strategiczna ocena oddziaływania na środowisko to postępowanie w sprawie
oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji polityki, strategii, planu lub programu, obejmujące w
szczególności: uzgodnienie stopnia szczegółowości informacji zawartych w prognozie oddziaływania na
środowisko, sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, uzyskanie wymaganych ustawą opinii oraz
zapewnienie możliwości udziału społeczeństwa w postępowaniu.
3
Informację w sprawie „Opracowania ekofizjograficznego do Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Mazowieckiego” przyjął Zarząd Województwa Mazowieckiego na 116 posiedzeniu, które odbyło
się 08 grudnia 2011 roku.
4
Uwzględniono również uwagi i wnioski zgłoszone do Prognozy podczas konsultacji, w tym RDOŚ i RZGW.
1
2
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października 2010 roku w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego.
Opracowanie Prognozy stanowiło integralną część prac nad Planem. Ścisła współpraca
obu zespołów autorskich umożliwiła uwzględnienie sugestii dotyczących minimalizowania
zagrożeń środowiska już na etapie sporządzania projektu Planu. Opracowanie składa się z
części tekstowej i załącznika graficznego w skali 1:200 000, która odpowiada skali
opracowań kartograficznych Planu.
1.2. Założenia metodyczne

Stosownie do zaleceń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie oraz
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, Prognoza została
opracowana zgodnie z zakresem problemowym, wynikającym z art. 51 ustawy ooś. Artykuł
ten precyzuje schemat formalnej i merytorycznej zawartości prognozy oddziaływania na
środowisko oraz wymagany zakres analiz i ocen.
Przy określaniu metodyki nawiązano do doświadczeń uzyskanych w trakcie sporządzania
poprzedniej Prognozy do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Mazowieckiego, która została opracowana w roku 2004. Jednak z uwagi na nieco inną
koncepcję zapisu ustaleń obecnego Planu i jego bardziej rozbudowany zakres problemowy,
konieczne okazało się opracowanie nowych metod szczegółowych odnoszących się do
sporządzanych ocen.
Podtrzymano, przyjęte poprzednio założenie, zgodne z interpretacją Dyrektywy
Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny
wpływu niektórych planów i programów na środowisko, że Prognoza będzie miała charakter
„towarzyszący”. A zatem, już w trakcie opracowywania Planu, pewne sugestie wynikające z
identyfikacji potencjalnych zagrożeń były przekazywane zespołowi autorskiemu Planu w celu
zmiany lub uwzględnienia konieczności minimalizacji niekorzystnych dla środowiska
skutków realizacji ocenianego rozwiązania/ustalenia. Efektem współpracy jest wypracowanie
licznych kierunków działań mających na celu ograniczenie zakresu ingerencji planowanego
zagospodarowania w środowisko.
W nawiązaniu do art. 51 ustawy ooś, przyjęto następujące etapy (metodę ogólną)
opracowania Prognozy:
1) Zestawienie i analiza informacji o zawartości, głównych celach projektowanego
dokumentu, do którego sporządzana jest Prognoza oraz o jego powiązaniach z innymi
dokumentami, w szczególności z aktualizowaną obecnie Strategią Rozwoju Województwa
Mazowieckiego do 2030 roku określającą w sposób kompleksowy kierunki i cele rozwoju
regionu.
2) Przygotowanie syntetycznej charakterystyki stanu środowiska w roku 2012 (niektóre
dostępne obecnie dane pochodzą z lat wcześniejszych). Charakterystykę opracowaną na
podstawie opracowania ekofizjograficznego wykorzystano do sporządzenia informacji o
potencjalnych zmianach stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektowanego
dokumentu.
3) Przygotowanie charakterystyki stanu środowiska w Obszarze Metropolitalnym
Warszawy, który już przy sporządzaniu Prognozy do Strategii Rozwoju Województwa
Mazowieckiego (2012 rok) uznano za obszar objęty przewidywanym znaczącym
oddziaływaniem na środowisko; stanowisko to podtrzymano w prezentowanej Prognozie.
4) Przeprowadzenie identyfikacji istniejących problemów ochrony środowiska,
istotnych z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności
dotyczących obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia
2004 roku o ochronie przyrody.
4

5) Przeprowadzenie analizy celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotnych z punktu widzenia
projektowanego dokumentu; przedstawiono również sposoby uwzględnienia tych celów
podczas opracowywania dokumentu; w Prognozie wzięto pod uwagę następujące
dokumenty: 1. Europa 2020 Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju
sprzyjającego włączeniu społecznemu, 2. Agenda Terytorialna Unii Europejskiej 2020, 3.
Europejska Konwencja Krajobrazowa 2000, 4. Polityka Ekologiczna Państwa 2009 2012, 5. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (2012), 6. Krajowa
strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej (2003), 7.
Strategia ochrony obszarów wodno – błotnych (2006), 8. Program wodno-środowiskowy
kraju (2010), 9. Plan gospodarki wodami na obszarze dorzecza Wisły (2011), 10. Krajowy
plan gospodarki odpadami 2014 (2010), 11. Strategia Rozwoju Transportu (2013), 12.
Projekt Strategii „Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko” (2011), 13. Projekt Polityki
Wodnej Państwa 2030 (2011).
6) Określenie przewidywanych znaczących oddziaływań na cele i przedmiot ochrony
obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko przyrodnicze
(zakres zgodny z art. 51 ust. 2 pkt 2 ppkt d ustawy ooś). Etap ten obejmował identyfikację
i ocenę oddziaływania na środowisko dziewięciu polityk przestrzennych. Z uwagi na
charakter i sposób zapisu, konieczne okazało się przeprowadzenie – w ramach każdej z
planowanych polityk – oddzielnej oceny oddziaływań w odniesieniu do kierunków
działań, które określono jako „pozainwestycyjne” (np. organizacyjno-prawne,
planistyczne zarządcze, administracyjne, edukacyjne, marketingowe) oraz do kierunków
działań przewidujących realizację szeregu konkretnych inwestycji.
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.
Z uwagi na stopień ogólności zapisów Planu, częste odniesienia do całego,
zróżnicowanego przestrzennie regionu lub brak możliwości odniesienia do konkretnej
przestrzeni, ocena ta stworzyła wiele problemów metodycznych. Dla niektórych, ogólnie
sformułowanych kierunków działań nie było przesłanek do oceny ich wpływu na cechy
środowiska i warunki równoważenia rozwoju.
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 ooś
(kolumny macierzy). Przedmiotem oceny było zatem określenie docelowego
oddziaływania opisanych w politykach Planu kierunków działań na wybrane komponenty
środowiska: obszary chronione (w tym obszary Natura 2000), różnorodność biologiczną,
zwierzęta, lasy, wody powierzchniowe i podziemne, powietrze, klimat akustyczny5, gleby,
krajobraz oraz na zdrowie ludzi, zabytki i dobra materialne. Jednak z uwagi na sposób
sformułowania ustaleń dotyczących planowanych działań inwestycyjnych (są to kierunki
działań), nie było możliwe przeprowadzenie pełnego zakresu ocen, który przewidziany
jest w art. 51 ustawy ooś. W praktyce okazało się, że możliwe jest określenie charakteru
oddziaływań (średnio- lub długoterminowe, pośrednie bądź bezpośrednie oraz stałe bądź
zmienne/sezonowe). Na podstawie wiedzy o zakresie planowanych inwestycji (np. celu
publicznego) i ich bardzo ogólnej lokalizacji (przebieg liniowych inwestycji
infrastrukturalnych, położenie względem obszarów chronionych lub obszarów
Wpływ realizacji Planu na klimat, rozumiany jako ogół zjawisk pogodowych (temperatury, opadów
atmosferycznych, wiatru,…) przeanalizowany został w rozdziale 3. Stan i potencjalne zmiany środowiska
przyrodniczego (pkt 3.3. Jakość i zagrożenia środowiska). Ponieważ na terenach zurbanizowanych warunki
bioklimatyczne kształtowane są przez czynniki antropogeniczne, w niniejszej Prognozie szczegółowej ocenie
poddano wpływ planowanych kierunków działań na klimat akustyczny.
5

5

zagrożonych powodzią), możliwe było ustalenie, czy realizacja planowanych 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.
Dla każdej z proponowanych polityk przestrzennych przygotowana została interpretacja
wyników analizy. Wyodrębniono 3 kategorie kierunków działań o określonym,
znaczącym, potencjalnym wpływie na środowisko przyrodnicze, ludzi, krajobraz i dobra
materialne:
1. niekorzystnym, z przewagą oddziaływań negatywnych („-”), tj. gdzie występuje
kumulacja oddziaływań pogarszających jakość środowiska i jego funkcjonowanie
(wzrost presji);
2. korzystnym, o zdecydowanej przewadze oddziaływań („+”) poprawiających
funkcjonowanie środowiska i pozytywnym wpływie na warunki życia ludzi;
3. ,,neutralnym”(dominują „0”), tj. o mało istotnym wpływie na środowisko
przyrodnicze.
Ocenę każdej polityki kończy podsumowanie określające wpływ realizacji
wyszczególnionych kierunków działań na środowisko i realizację zasad zrównoważonego
rozwoju.
7) Opracowanie rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być
rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot
ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tych obszarów.
8) Wskazanie metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu
dla stanu środowiska przyrodniczego i jakości życia, które nawiązują w szczególności do
określonych w Planie zasad monitoringu. Wyróżnione zostały wskaźniki rozwoju
zrównoważonego, w tym dotyczące ochrony zasobów i walorów przyrodniczych oraz
jakości poszczególnych komponentów środowiska.
Z uwagi na sposób opracowania dokumentu Prognozy (stała, bezpośrednia współpraca
obu zespołów autorskich), uznano, że nie ma potrzeby opracowywania propozycji rozwiązań
alternatywnych. Przyjęto także, że z racji położenia województwa mazowieckiego nie istnieje
bezpośrednie zagrożenie niepożądanych transgranicznych oddziaływań realizacji
proponowanych polityk przestrzennych na środowisko.
2. INFORMACJE O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROJEKTOWANEGO
DOKUMENTU ORAZ JEGO POWIĄZANIACH Z INNYMI DOKUMENTAMI
2.1. Zawartość projektowanego dokumentu

Prace nad aktualizacją Planu rozpoczęto na podstawie Uchwały Sejmiku Województwa
Mazowieckiego (Nr 166/10 z dnia 11.10.2010 roku) w sprawie przystąpienia do sporządzenia
zmiany Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, która
została podjęta po dokonaniu oceny aktualności planu dotychczas obowiązującego. Celem
aktualizacji jest dostosowanie głównego dokumentu planistycznego województwa do nowych
uwarunkowań prawnych, politycznych i społeczno-ekonomicznych, które zaistniały od
6

momentu uchwalenia jego pierwszej edycji w roku 2004, a także realizacja wniosków
wynikających z okresowej oceny planu dokonanej przez samorząd województwa.
Merytoryczna zawartość analizowanego dokumentu wynika z podstaw prawnych
opracowania projektu Planu, którymi są: ustawa o samorządzie województwa (Dz. U. z 2012
roku poz. 647 tekst jednolity z późn. zm.) oraz ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. nr 80, poz. 717 z późn. zm.). Zgodnie z art. 39 ustawy o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym, plan województwa określa:
 podstawowe elementy sieci osadniczej, powiązań komunikacyjnych oraz
infrastrukturalnych, w tym kierunki powiązań transgranicznych,
 system obszarów chronionych, w tym obszary ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu
kulturowego, ochrony uzdrowisk oraz dziedzictwa kulturowego i zabytków, jak również
dóbr kultury współczesnej,
 rozmieszczenie inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym,
 obszary problemowe wraz z zasadami ich zagospodarowania oraz obszary metropolitalne,
 obszary wsparcia,
 obszary szczególnego zagrożenia powodzią,
 granice terenów zamkniętych i ich stref ochronnych,
 obszary występowania udokumentowanych złóż kopalin.
W części uwarunkowań Planu zdiagnozowano obecny stan zagospodarowania
przestrzennego województwa mazowieckiego (Załącznik nr 1), przedstawiono miejsce
regionu w przestrzennej perspektywie Polski i Europy oraz jego rolę w procesach integracji
europejskiej. Wykazano również powiązania zapisów Planu z ustaleniami
międzynarodowych, krajowych i wojewódzkich dokumentów strategicznych. Treść projektu
Planu, którego dotyczy niniejsza Prognoza zawiera ponadto: tendencje zmian i procesów w
przestrzeni województwa, zasady i kierunki kształtowania struktury funkcjonalnoprzestrzennej regionu, określenie polityk przestrzennych, które zmierzają do poprawy
spójności i konkurencyjności województwa, a także łagodzenia kolizji i konfliktów
przestrzennych oraz monitoring Planu i zmian w zagospodarowaniu regionu.
Projekt Planu uwzględnia również ustalenia Strategii Rozwoju Województwa
Mazowieckiego do 2030 roku, Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030,
programów zawierających zadania rządowe, służące realizacji inwestycji celu publicznego o
znaczeniu krajowym, a także dokumentów przyjętych przez Sejm RP, Radę Ministrów,
właściwego ministra i Sejmik Województwa Mazowieckiego, zawierających zadania służące
realizacji inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym.
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa jest ważnym instrumentem
prowadzenia polityki przestrzennej w regionie, konkretyzuje w przestrzeni cele sformułowane
w strategii rozwoju województwa i w innych dokumentach programowych.
Treść projektu Planu zilustrowana jest licznymi mapami, wykresami i tabelami.
2.2. Cele Planu

Głównym celem aktualizacji Planu jest określenie polityki przestrzennej dla
województwa mazowieckiego, która dotyczy:
- rozmieszczenia w przestrzeni inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym
zgodnie z kierunkami polityki przestrzennej w oparciu o cele i zasady zagospodarowania
przestrzennego województwa;
- ukierunkowania działań dotyczących rozwoju gospodarczego, postępu cywilizacyjnego,
kultury i ochrony środowiska, poprzez uwzględnianie uwarunkowań, szans i zagrożeń
wynikających ze zróżnicowanych cech przestrzeni województwa;
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-

wpływania na zachowania przestrzenne podmiotów gospodarujących w przestrzeni tak,
aby były one zgodne z ogólnymi celami rozwoju województwa.

2.3. Powiązania projektu Planu z innymi dokumentami

Projekt Planu został sporządzony z uwzględnieniem zintegrowanego planowania
rozwoju, co ma wyraz w silnych powiązaniach, w ujęciu przedmiotowym i funkcjonalnym, z
aktualizowaną Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego. Cele zapisane w Strategii
Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku 6 (dalej zwaną Strategią) i przypisane
im kierunki działań i działania miały wpływ na zapisy Planu, przekładającego ustalenia
Strategii na układ przestrzenny. Posłużyły do sformułowania w Planie następujących polityk
przestrzennych opartych na zasadzie równoważenia rozwoju regionu i wykorzystania
istniejących, endogenicznych czynników rozwoju:
 Polityka poprawy struktury przestrzennej i funkcjonalnej;
 Polityka rozwoju przemysłu i wzrostu konkurencyjności wybranych ośrodków
osadniczych;
 Polityka poprawy dostępności i efektywności transportowej województwa;
 Polityka rozwoju systemów infrastruktury technicznej;
 Polityka poprawy odporności na zagrożenia naturalne i wspierania wzrostu
bezpieczeństwa publicznego;
 Polityka rozwoju i modernizacji obszarów wiejskich;
 Polityka kształtowania i ochrony zasobów i walorów przyrodniczych oraz poprawy
standardów środowiska;
 Zintegrowana polityka opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury
współczesnej;
 Polityka wzrostu atrakcyjności turystycznej województwa.
Spójność ustaleń Strategii i Planu umożliwi efektywne prowadzenie wojewódzkiej
polityki rozwoju. Regionalna polityka rozwoju i wojewódzka polityka przestrzenna są
współzależne, gdyż są one pochodną strategicznych celów rozwoju i razem współtworzą
zintegrowany system planowania strategicznego. Tabela 1 zawiera powiązania celów
rozwojowych zapisanych w Strategii i polityk przestrzennych Planu.
Tabela 1. Cele rozwojowe województwa i polityki przestrzenne

PRZEMYSŁ I PRODUKCJA

OBSZAR
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Cele rozwojowe/Cele
ramowe Strategii

Polityki przestrzenne Planu

Rozwój produkcji
ukierunkowanej na
eksport w przemyśle
zaawansowanych i
średniozaawansowanych
technologii oraz w
przemyśle i
przetwórstwie rolnospożywczym

- Polityka rozwoju przemysłu i wzrostu
konkurencyjności wybranych ośrodków
osadniczych;
- Polityka poprawy dostępności i efektywności
transportowej województwa;
- Zintegrowana polityka opieki i ochrony dziedzictwa
kulturowego i dóbr kultury współczesnej;
- Polityka wzrostu atrakcyjności turystycznej
- Polityka rozwoju systemów infrastruktury
technicznej;
- Polityka poprawy struktury przestrzennej i
funkcjonalnej

Projekt Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku z kwietnia 2013 roku.
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GOSPODARKA

Wzrost
konkurencyjności
regionu poprzez rozwój
działalności
gospodarczej oraz
transfer i wykorzystanie
nowych technologii

PRZESTRZEŃ I TRANSPORT

Poprawa dostępności i
spójności terytorialnej
regionu oraz
kształtowanie ładu
przestrzennego

SPOŁECZEŃSTWO

Poprawa jakości życia
oraz wykorzystanie
kapitału ludzkiego
i społecznego do
tworzenia nowoczesnej
gospodarki

- Polityka rozwoju przemysłu i wzrostu
konkurencyjności wybranych ośrodków
osadniczych;
- Polityka poprawy dostępności i efektywności
transportowej województwa;
- Polityka rozwoju i modernizacji obszarów wiejskich;
- Polityka rozwoju systemów infrastruktury
technicznej;
- Polityka poprawy struktury przestrzennej i
funkcjonalnej
- Polityka poprawy dostępności i efektywności
transportowej województwa ;
- Polityka rozwoju przemysłu i wzrostu
konkurencyjności wybranych ośrodków
osadniczych;
- Polityka rozwoju i modernizacji obszarów wiejskich;
- Polityka poprawy struktury przestrzennej i
funkcjonalnej;
- Polityka kształtowania i ochrony zasobów i walorów
przyrodniczych oraz poprawy standardów
środowiska;
- Zintegrowana polityka opieki i ochrony dziedzictwa
kulturowego i dóbr kultury współczesnej;
- Polityka wzrostu atrakcyjności turystycznej;
- Polityka poprawy odporności na zagrożenia
naturalne i wspierania wzrostu bezpieczeństwa
publicznego
- Polityka rozwoju przemysłu i wzrostu
konkurencyjności wybranych ośrodków
osadniczych;
- Polityka rozwoju i modernizacji obszarów wiejskich;
- Polityka kształtowania i ochrony zasobów i walorów
przyrodniczych oraz poprawy standardów
środowiska;
- Zintegrowana polityka opieki i ochrony dziedzictwa
kulturowego i dóbr kultury współczesnej;
- Polityka rozwoju systemów infrastruktury
technicznej;
- Polityka poprawy struktury przestrzennej i
funkcjonalnej
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ŚRODOWISKO
I ENERGETYKA

Zapewnienie
gospodarce regionu
zdywersyfikowanego
zaopatrzenia w energię
przy zrównoważonym
gospodarowaniu
zasobami środowiska

KULTURA I DZIEDZICTWO

Wykorzystanie
potencjału kultury i
dziedzictwa
kulturowego oraz
walorów środowiska
przyrodniczego dla
rozwoju gospodarczego
regionu i poprawy
jakości życia

- Polityka rozwoju systemów infrastruktury
technicznej;
- Polityka kształtowania i ochrony zasobów i walorów
przyrodniczych oraz poprawy standardów
środowiska;
- Polityka poprawy odporności na zagrożenia
naturalne i wspierania wzrostu bezpieczeństwa
publicznego
- Zintegrowana polityka opieki i ochrony dziedzictwa
kulturowego i dóbr kultury współczesnej;
- Polityka kształtowania i ochrony zasobów i walorów
przyrodniczych oraz poprawy standardów
środowiska;
- Polityka wzrostu atrakcyjności turystycznej;
- Polityka rozwoju przemysłu i wzrostu
konkurencyjności wybranych ośrodków
osadniczych;
- Polityka rozwoju i modernizacji obszarów wiejskich

Źródło: Projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

W ustaleniach Planu (kierunkach działań) odzwierciedlenie znajdują również zapisy
dokumentów krajowych dotyczące:
 ochrony środowiska przyrodniczego (Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z
perspektywą do roku 2016; Krajowa Strategia Ochrony i Zrównoważonego Użytkowania
Różnorodności Biologicznej oraz Program działań na lata 2007-2013; Strategia Ochrony
Obszarów Wodno-Błotnych w Polsce wraz z Planem działań - na lata 2006-2013;
Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” Perspektywa 2020 rok);
 rozwoju regionalnego, uwzględniającego zasady rozwoju zrównoważonego oraz postulat
spójności i konkurencyjności regionu (określone w Krajowej Strategii Rozwoju
Regionalnego 2010-2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie, Strategii Rozwoju Kraju
2020; Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego 2030 - projekt);
 polityki przestrzennej kraju, określonej w dokumencie strategicznym - Koncepcja
Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, który nakreśla wizję zagospodarowania
przestrzennego Polski w perspektywie nadchodzących 20 lat w nawiązaniu do Strategii
„Europa 2020” oraz porozumienia międzynarodowego - Agenda Terytorialna Unii
Europejskiej 2020.
Ponadto w pkt 6 Prognozy przeprowadzona została analiza powiązań zapisów zawartych
w strategicznych dokumentach europejskich i krajowych w aspekcie uwzględnienia celów
ochrony środowiska w rozwiązaniach przyjętych w projekcie Planu.
3. STAN I POTENCJALNE ZMIANY ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO
Szczegółową charakterystykę stanu środowiska przyrodniczego województwa
mazowieckiego zawiera Opracowanie ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, sporządzone w 2011 roku. Opracowanie to
przyjęto za podstawę analizy uwarunkowań przyrodniczych do opracowywanej Prognozy do
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Stan i potencjalne
zmiany środowiska przyrodniczego zdecydowano się przedstawić w formie syntezy,
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wskazując jedynie uwarunkowania kluczowe dla przyszłego rozwoju województwa, tj.:
walory przyrodnicze, zasoby oraz jakość środowiska.
Za walory przyrodnicze, przyjęto – w niniejszym opracowaniu – najcenniejsze
przyrodniczo obszary, a mianowicie: (1) tereny chronione – obszary których wartość
przyrodnicza została uznana poprzez ustanowienie form ochrony przyrody oraz (2) tereny
istotne dla zachowania powiązań przyrodniczych co wpływa na różnorodność biologiczną
obszaru opracowania.
Zasoby środowiska przyrodniczego odnoszą się do tych własności środowiska, które mają
największe znaczenie użytkowe (gospodarcze). Są to m.in.: zasoby surowcowe, wodne,
glebowe oraz lasy gospodarcze.
Jakość środowiska przyrodniczego związana jest bezpośrednio z zagrożeniami
środowiska i odnosi się do następujących komponentów: litosfery i pedosfery, atmosfery oraz
hydrosfery.
3.1. Walory przyrodnicze

W województwie mazowieckim ochronie podlegają:
- Kampinoski Park Narodowy,
- 184 rezerwaty przyrody,
- 9 parków krajobrazowych,
- 30 obszarów chronionego krajobrazu,
- 77 obszarów Natura 2000: 17 obszarów specjalnej ochrony ptaków (OSO) i 60
specjalnych obszarów ochrony siedlisk (SOO),
- 6 stanowisk dokumentacyjnych,
- 882 użytki ekologiczne,
- 35 zespołów przyrodniczo-krajobrazowych.
Na terenie województwa obszary prawnie chronione zajmują łącznie prawie 30% jego
powierzchni. Potwierdzeniem wysokiej rangi walorów przyrodniczych regionu jest włączenie
obszarów o dużej różnorodności biologicznej do Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura
2000. Ponadto województwo mazowieckie charakteryzuje się wysokimi walorami
przyrodniczymi w krajowym i europejskim układzie przestrzennym. W krajowej sieci
ekologicznej ECONET-Polska wyszczególniono obszary węzłowe i korytarze ekologiczne o
znaczeniu międzynarodowymi i krajowym.
Charakterystykę walorów przyrodniczych województwa zawierają 4 przeprowadzone w
Opracowaniu ekofizjograficznym do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Mazowieckiego oceny7 przedstawione na ryc.1. Są to:
 Stan ochrony zasobów przyrodniczych;
 Stopień naturalności środowiska przyrodniczego;
 Stopień predyspozycji do kształtowania powiązań przyrodniczych;
 Stopień zachowania walorów krajobrazowych.

Szczegółowe oceny i analizy stanu środowiska przyrodniczego przeprowadzono w odniesieniu do 525
jednostek przyrodniczo-krajobrazowych (k.p.k.) zidentyfikowanych na podstawie cech wybranych elementów
środowiska (rzeźby terenu, warunków glebowych, stosunków wodnych, pokrycia i sposobu zagospodarowania
terenu, wzajemnego oddziaływania na siebie poszczególnych komponentów środowiska przyrodniczego) oraz z
uwzględnieniem terenów zurbanizowanych istotnych dla struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa. Z
uwagi na różnice w strukturze użytkowania gruntów, sposób ich zagospodarowania oraz wielkość kompleksów
leśnych wyróżniono 7 typów jednostek, są to jednostki: z dominacją terenów leśnych, z przewagą upraw
polowych, z przewagą upraw sadowniczych, z dominacją terenów mozaikowych rolno-leśnych, z dominacją
terenów hydrogenicznych, z dominacją terenów łąkowych oraz z dominacją terenów zurbanizowanych.
7
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Wszystkie 4 oceny wskazują na kluczową rolę dolin wielkich rzek: Wisły, Bugu oraz
Narwi dla zachowania walorów przyrodniczych.
Na terenie województwa mazowieckiego ponad połowa obszaru to tereny o niskim
stopniu ochrony zasobów przyrodniczych, w których ochrona przyrody nie stanowi bariery w
zagospodarowaniu przestrzennym terenu. Są to tereny posiadające możliwości rozwoju
różnych funkcji gospodarczych bez spowodowania degradacji walorów lub zasobów
środowiska. Blisko 30% powierzchni województwa zajmują wielkoprzestrzenne formy
ochrony o mniej restrykcyjnych ograniczeniach w zagospodarowaniu przestrzennym.
Natomiast najmniejsze powierzchniowo są tereny z wielkoobszarowymi formami ochrony o
najwyższym reżimie ochronnym obejmujące Kampinoski Park Narodowy, rezerwaty
przyrody oraz obszary Natura 2000. Są to tereny związane głównie z dolinami największych
rzek, obszarami źródliskowymi oraz dużymi kompleksami leśnymi.
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Ryc.1. Walory przyrodnicze w przestrzeni województwa mazowieckiego

Źródło: Opracowanie MBPR na podstawie Opracowania ekofizjograficznego do Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2011
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Największe predyspozycje do kształtowania powiązań przyrodniczych mają obszary
związane z dolinami rzek, jednak największy obszar województwa zajmują tereny o
niewielkich możliwościach do kształtowana powiązań przyrodniczych. Dla większości z nich
charakterystyczne jest występowanie korytarzy ekologicznych o znaczeniu lokalnym oraz
często bardzo urozmaicone pokrycie terenu. Mozaiki rolno-leśne, rolno-łąkowe, leśnołąkowe, tereny bagienne, zadrzewienia i zakrzaczenia śródpolne mają olbrzymie znaczenie
dla zachowania różnorodności biologicznej i krajobrazowej.
W województwie mazowieckim wysokim stopniem zachowania walorów krajobrazowych
cechują się obszary towarzyszące dużym dolinom rzecznym: Wisły, Bugu, w mniejszym
stopniu Narwi i Pilicy oraz w rejonach, gdzie są zlokalizowane znaczne obszary chronione nie
podlegające czynnikom degradującym. Występują tu również zwarte obszary
charakteryzujące się dużą naturalnością i objęte ochroną np. Lasy Gostynińsko-Włocławskie,
czy też Puszcza Kozienicka i Kampinoska. Najbardziej zwarte tereny o dużym stopniu
zachowania walorów krajobrazowych położone są w północno-zachodniej części
województwa i oddalone od korytarzy transportowych. Pokrywają się one z górnym i
środkowym biegiem Wkry. Mniejsze powierzchniowo obszary położone są w południowozachodniej części województwa (Przedgórze Iłżeckie i Garb Gielniowski oraz związane z
doliną Liwca części Wysoczyzny Siedleckiej). Obszary o średnim stopniu zachowania
walorów krajobrazowych są dość rozproszone w przestrzeni województwa, częściowo
otaczają obszary o najwyższych walorach krajobrazowych. Obszary o najniższym stopniu
zachowania walorów krajobrazowych pokrywają się w znacznej części z terenami rolniczymi,
obszarami zurbanizowanymi, szczególnie aglomeracją warszawską, czy też częściowo
korytarzami transportowymi województwa.
Powyższe oceny zostały w dalszej części Prognozy wykorzystane do określenia głównych
problemów ochrony środowiska.
3.2. Zasoby środowiska przyrodniczego

Na terenie województwa mazowieckiego do kluczowych zasobów środowiska o istotnym
znaczeniu gospodarczym należą:
- zasoby surowcowe,
- zasoby wodne,
- zasoby glebowe,
- zasoby leśne.
Rozkład przestrzenny kluczowych zasobów przyrodniczych przedstawia ryc.2.
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Ryc. 2. Rozmieszczenie zasobów przyrodniczo-użytkowych w przestrzeni województwa
mazowieckiego

Źródło: Opracowanie MBPR na podstawie Bazy Danych sporządzonej do Opracowania ekofizjograficznego do Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2011
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Do zasobów surowcowych województwa mazowieckiego należą głównie złoża surowców
skalnych reprezentowanych przez gliny ceramiczne i ogniotrwałe, kamienie drogowe i
budowlane, kredę, piaski i żwiry (zwane dawniej kruszywem naturalnym), piaski formierskie
i kwarcowe, surowce ilaste ceramiki budowlanej, surowce ilaste do produkcji cementu i
kruszywa lekkiego, surowce dla prac inżynierskich, surowce szklarskie, wapienie i margle.
Natomiast surowce energetyczne: węgiel brunatny, ropa naftowa i gaz ziemny występują w
niewielkich ilościach i nie posiadają większego znaczenia gospodarczego. Wielkość i
przestrzenne rozmieszczenie surowców na terenie województwa mazowieckiego umożliwia
zaspokojenie lokalnych potrzeb mieszkańców do celów budownictwa mieszkaniowego i
drogownictwa. Znaczna ilość złóż nie jest eksploatowana. Przyczyną może być
nieopłacalność wydobycia, brak zapotrzebowania na surowiec lub brak możliwości
eksploatacji np. na terenach objętych ochroną prawną: przyrodniczą jak i kulturową. Ryc.2
zawiera kartograficzne przedstawienie zasobów surowcowych w odniesieniu do powszechnie
występujących złóż piasków i żwirów, natomiast załącznik graficzny do Prognozy
sporządzony w skali 1:200 000 – obszary występowania złóż wszystkich rodzajów surowców
skalnych i energetycznych. Pod względem różnorodności surowców wyróżnia się centralna i
południowa część województwa mazowieckiego. W części północnej regionu dominują piaski
i żwiry oraz surowce ilaste, natomiast w części południowej surowce zwięzłe oraz
energetyczne. Do niewydobywanych surowców energetycznych (złoże ropy naftowej, 4 złoża
węgla brunatnego)8 oraz niedostatecznie rozpoznanych zasobów gazu łupkowego nie
odniesiono się w Prognozie. Zasoby surowców w istotny sposób rzutują na rozwój
gospodarczy regionu.
Zasoby wodne określono na podstawie waloryzacji zawartej w Programie Małej Retencji
dla Województwa Mazowieckiego. Wielkość zasobów odniesiono do przyjętej wielkości
modułu zasobów odnawialnych wód podziemnych uwzględniającej średnią ilość wód
pochodzących z zasilania opadowego w stosunku do powierzchni zlewni:
 wysokie zasoby odnoszą się do terenów, dla których wskaźnik ten wynosi powyżej 200
m3/dobę/km2,
 średnie zasoby odnoszą się do terenów, dla których wskaźnik ten wynosi 100-200
m3/dobę/km2,
 niskie - poniżej 100 m3/dobę/km2.
Wartości zasobów odnawialnych wód podziemnych są więc głównie wynikiem
uśrednionych na przestrzeni wielu lat opadów atmosferycznych. Zasoby powstałe na skutek
infiltracji opadów do poziomów wodonośnych są również pochodną zdolności retencyjnych
gleb i budowy geologicznej województwa mazowieckiego. Najbardziej zasobna w
odnawialne wody podziemne jest północna część województwa leżąca w zlewni rzek: Orzyc,
Omulew, Rozoga, Pisa i Narew (powiat ostrołęcki, przasnyski i makowski) oraz obszar leżący
w zlewni Pilicy i Jeziorki (powiat piaseczyński i grójecki). Przeważającą część województwa
charakteryzują średnie zasoby wodne (ryc. 2.2. Zasoby wodne).
Zasoby glebowe, podobnie jak zasoby wodne mają kluczowe znaczenie dla rolnictwa.
Zasoby glebowe określono na podstawie udziału najbardziej przydatnych dla rolnictwa
kompleksów glebowych w powierzchni użytków rolnych, tj.: pszennego bardzo dobrego,
dobrego i wadliwego, żytniego bardzo dobrego i dobrego, zbożowo-pastewnego mocnego
oraz w powierzchni użytków zielonych bardzo dobrych, dobrych i średnich. Gleby najlepsze
jakościowo dla produkcji rolnej występują płatami w różnych częściach województwa, a
największe zwarte obszary znajdują się w powiatach: ciechanowskim, gostynińskim,
grodziskim, grójeckim, lipskim, łosickim, mińskim, płockim, płońskim, przasnyskim,
Spośród surowców energetycznych eksploatowany jest jedynie gaz ziemny ze złoża Stężyca zlokalizowanego
na granicy z województwem lubelskim.
8
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radomskim, sochaczewskim, sokołowskim i węgrowskim (ryc. 2.3. Zasoby glebowe).
Większość użytków rolnych województwa, tj. ok. 45% zaliczanych jest do słabych i bardzo
słabych jakościowo, wobec 34% w kraju. Natomiast gleby bardzo dobre i dobre zajmują
jedynie ok. 18% (kraj 26%), ogólnej powierzchni użytków rolnych.
Użytkowe zasoby leśne określone zostały poprzez udział powierzchni lasów
gospodarczych. Z zasobów leśnych wyłączone zostały lasy położone na terenie parku
narodowego, rezerwatów przyrody. Ze względu na ograniczoną, podporządkowaną zasadom
gospodarowania na obszarach chronionych, możliwość gospodarczego wykorzystania
drzewostanu parków krajobrazowych oraz obszarów ochrony siedlisk Natura 2000, również
nie uwzględniono ich przy wyznaczaniu zasobów leśnych. Lasy, zadrzewienia i zakrzewienia
zajmują około 23,5% powierzchni województwa, co jest niemal najniższym wskaźnikiem w
kraju (28,9%). Największą lesistością charakteryzują się północno-wschodnie i południowe
krańce województwa. Duże, zwarte kompleksy leśne tworzą pozostałości puszcz, m.in.:
Białej, Kampinoskiej, Kozienickiej, Kurpiowskiej i Bolimowskiej.
3.3. Jakość i zagrożenia środowiska

Analiza jakości środowiska przyrodniczego województwa mazowieckiego odnosząca się
do poszczególnych komponentów środowiska, zawarta w opracowaniu ekofizjograficznym
sporządzonym do Planu oraz w uwarunkowaniach wewnętrznych Planu, oparta została
głównie o raporty o stanie środowiska publikowane przez WIOŚ. Od jakości środowiska,
stopnia przekształcenia i czynników sprzyjających występowaniu zagrożeń środowiska
przyrodniczego zależny jest sposób i intensywność wykorzystania zasobów oraz walorów
przyrodniczych regionu.
Klimat województwa mazowieckiego jest przestrzennie zróżnicowany, co wynika z
różnorodności czynników kształtujących jego właściwości, do których należą: ukształtowanie
powierzchni, wysokość bezwzględna i względna, pokrycie terenu, stopień zurbanizowania
(miejska wyspa ciepła w Warszawie), itp. Topografia terenu i układ głównych dolin rzek
województwa powodują dominację napływu powietrza z kierunków zachodnich (do 23,0%)
i wschodnich. Do dolin o przebiegu równoleżnikowym dostosowują się także wiatry z innych
kierunków, przy czym wiatry północne i południowe ulegają największemu osłabieniu. W
ostatnich 40 latach nie odnotowano znaczących zmian w klimacie na obszarze Mazowsza:
nastąpił nieznaczny wzrost temperatury (głównie w okresie zimy), możliwy jest wzrost
częstości występowania niekorzystnych zjawisk pogodowych (okresów bezdeszczowych,
powodzi, silnych wiatrów i huraganów). Bezsprzecznym jest wpływ jakości powietrza na
klimat zarówno w skali lokalnej (pogorszenie warunków mikroklimatycznych terenów
zurbanizowanych), jak i w skali globalnej, w wyniku emisji zanieczyszczeń (w tym gazów
cieplarnianych tzw. efekt cieplarniany). Zmiany te powodują wiele środowiskowych i
społeczno - ekonomicznych konsekwencji, wynikających m.in. z występowania
ekstremalnych zjawisk pogodowych. Realizacja ustaleń Planu nie będzie miała znaczącego
wpływu na zmiany klimatu.
Zagrożenia środowiska w województwie mazowieckim związane są z niezadowalającą
jakością wód powierzchniowych i powietrza oraz występowaniem czynników degradujących
gleby. Mają one głównie charakter antropogeniczny i w dużej mierze zależą od odporności
środowiska na degradację. Wynik oceny odporności na degradację, przeprowadzonej
w opracowaniu ekofizjograficznym województwa mazowieckiego, wskazuje, że najmniejszą
odpornością (dużą podatnością na degradację) charakteryzują się tereny hydrogeniczne,
łąkowe i niektóre leśne ze względu na m.in. specyfikę warunków podłoża gruntowego
(przepuszczalność, udział utworów organicznych) i sposób zagospodarowania (obudowa
biologiczna koryt rzecznych, regulacja stosunków wodnych, dolesienia rozczłonkowanych
kompleksów leśnych). Tereny o największej odporności na degradację występują płatami w
zachodniej, północno-wschodniej i wschodniej części województwa, są to w przewadze
obszary upraw polowych, sadowniczych oraz tereny rolno-leśne.
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Główne zagrożenia środowiska przedstawiono na ryc. 3 w podziale na zagrożenia o
charakterze punktowym, liniowym i powierzchniowym9. Najwięcej obiektów stanowiących
zagrożenie dla środowiska (punktowe zagrożenia środowiska przyrodniczego)10 występuje w
północno-zachodniej części województwa. Związane jest to z lokalizacją dużej liczby
obiektów produkcji zwierzęcej (głównie fermy drobiu, chlewnie), a także kumulacją
zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (powiaty:
mławski, żuromiński, ciechanowski, płocki, m. Płock). Największym nagromadzeniem
obiektów stanowiących zagrożenie o charakterze punktowym cechuje Obszar Metropolitalny
Warszawy (OMW). Oprócz zakładów przerabiających i magazynujących duże ilości
materiałów niebezpiecznych, takich jak: amoniak, podtlenek azotu, nadtlenek wodoru,
produkty ropopochodne, gaz propan-butan, na obszarze tym funkcjonują również lotniska,
elektrociepłownie i składowiska odpadów.
Źródłem zagrożeń środowiska o charakterze liniowym są w szczególności drogi krajowe
o dużym natężeniu ruchu, magistralne linie kolejowe oraz linie wysokiego napięcia.
Najwyższy stopień takich zagrożeń dotyczy zatem terenów położonych wzdłuż głównych
korytarzy transportowych (m.in. korytarz KVI z drogą krajową nr 7 oraz linią kolejową E65
przebiegający przez OMW, Ciechanów, Mławę) oraz infrastrukturalnych. Kumulacja
zagrożeń liniowych występuje na obszarach silnie zurbanizowanych, stanowiących główne
węzły komunikacyjne, w szczególności w Obszarze Metropolitalnym Warszawy. Ze względu
na duże natężenie linii energetycznych wysokiego napięcia, w przestrzeni województwa
wyróżnia się również rejon Kozienic.
Na znacznym obszarze województwa mazowieckiego zagrożenie dla jakości środowiska
stanowi powierzchniowa eksploatacja surowców mineralnych. Powoduje m.in. degradację
litosfery, niszczenie zbiorowisk roślinnych, przekształcenia krajobrazu (wyrobiska i hałdy
nadkładu). Efektem prac wydobywczych prowadzonych metodą odkrywkową może być
zmiana stosunków wodnych oraz przerwanie ciągłości warstw izolujących poziomy
wodonośne stanowiące potencjalne zagrożenie dla jakości wód podziemnych (migracja
zanieczyszczeń). Ze względu na powszechność występowania, za główne zagrożenie o
charakterze powierzchniowym uznano obszary eksploatacji piasków i żwirów (wydobycie
tych surowców w 2011 roku wyniosło 28 756 tys. ton11, co stanowi ponad 11% krajowego
wydobycia). Intensyfikację tego rodzaju działalności odnotowano głównie w północnej części
województwa (powiat ostrołęcki, przasnyski, żuromiński) oraz w powiecie żyrardowskim, co
związane jest także ze znaczną eksploatacją złóż surowców ilastych.
Wyniki syntetycznej oceny zagrożeń środowiska przyrodniczego (ryc. 3.4.),
przeprowadzonej z uwzględnieniem wszystkich rodzajów zagrożeń, wskazują na dominację
terenów o małym i średnim stopniu zagrożeń. Występowanie obszarów o dużym stopniu
zagrożeń związane jest głównie z terenami zurbanizowanymi. Dotyczy także terenów rolnoleśnych i rolnych w przypadku występowania specyficznych zagrożeń związanych z
intensywną produkcją rolną lub równoczesnym występowaniem uciążliwości przemysłowych,
komunikacyjnych i infrastrukturalnych. Obszar Metropolitalny Warszawy oraz obszary
powiatu mławskiego, żuromińskiego, kozienickiego i płockiego charakteryzują się kumulacją
zagrożeń różnego rodzaju i o znacznej intensywności.
Przeprowadzona analiza zagrożeń środowiska stanowiła jedną z przesłanek do określenia
w Planie obszarów problemowych, stanowiących szczególne zjawisko z zakresu gospodarki
przestrzennej. Są to Obszar Metropolitalny Warszawy, obszar Płocka i jego otoczenia oraz
obszar
wokół
Mazowieckiego
Portu
Lotniczego
Warszawa-Modlin.
Na podstawie Opracowania ekofizjograficznego do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa
Mazowieckiego.
10
Do punktowych zagrożeń środowiska przyrodniczego zaliczono m.in.: obiekty produkcji zwierzęcej,
elektrownie i elektrociepłownie, lotniska, zakłady o dużym ryzyku i zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej oraz składowiska odpadów komunalnych, przemysłowych i niebezpiecznych (w
tym Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w Różanie przeznaczone do składowania
krótkożyciowych odpadów nisko- i średnioaktywnych oraz okresowego przechowywania odpadów
długożyciowych przewidywane do użytkowania do 2020r.).
11
Źródło: Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.XII.2011 rok opublikowany na
stronie Państwowego Instytutu Geologicznego: http://www.pgi.gov.pl/surowce_mineralne/Do_pobrania.htm
9
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Ryc. 3. Zagrożenia środowiska przyrodniczego

Źródło: Opracowanie MBPR na podstawie Opracowania ekofizjograficznego do Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2011
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3.4. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji Planu

Dla określenia przewidywanych zmian stanu środowiska przyrodniczego, w przypadku
odstąpienia od realizacji aktualizowanego Planu, zakłada się prowadzenie polityki
przestrzennej zgodnej z kierunkami wyznaczonymi w planie zagospodarowania
przestrzennego województwa z 2004 roku. Jednym z kierunków polityki jest poprawa
funkcjonowania środowiska przyrodniczego skupiająca się na ochronie walorów
przyrodniczych oraz poprawie standardów środowiska.
Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 27 marca 2003 roku
rozszerzyła dotychczasowy zakres planów zagospodarowania przestrzennego województw o
zagadnienia dotyczące obszarów występowania udokumentowanych złóż kopalin oraz
terenów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi. Tak więc prowadzenie polityki
przestrzennej w oparciu o plan z 2004 roku odbywałoby się z pominięciem tych zagadnień, co
w istotny sposób rzutowałoby na zagospodarowanie terenów w gminach. Brak uwzględnienia
w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego obszarów narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi mogłoby spowodować dalszą ekspansję zabudowy na terenach o
ograniczonych możliwościach przeznaczania na taki cel. Wdrożenie zasad zawartych w
aktualizowanym Planie uwzględniającym nowe uwarunkowania realizacyjne będzie
skutkowało rzeczywistą poprawą warunków gospodarczych przy zachowaniu optymalnego
stanu środowiska.
Aktualizowany Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
uwzględnia zarówno nowe regulacje prawne (m.in. ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym z 27 marca 2003 roku, Prawo geologiczne i górnicze z 9 czerwca 2011 roku),
nowe ustalenia dokumentów krajowych i wojewódzkich (m.in. Koncepcja Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju 2030, Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020,
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem
lat 2018–2023, Program Małej Retencji dla Województwa Mazowieckiego z 2008 roku), jak
i zadania zrealizowane (m.in. powiększenie Nadbużańskiego Parku Krajobrazowego,
likwidację i rekultywację niewłaściwie urządzonych składowisk odpadów). Stanowi więc
pełne odniesienie zarówno do aktualnej sytuacji prawnej, jak i obecnego stanu
zagospodarowania przestrzeni województwa.
Aktualizowany Plan w ramach polityki kształtowania i ochrony zasobów i walorów
przyrodniczych oraz poprawy standardów środowiska rozszerza zakres działań w stosunku do
obecnego planu mających na celu utrzymanie wysokich walorów środowiska przyrodniczego.
W Planie przewiduje się kształtowanie tzw. zielonych pierścieni ograniczających
niekontrolowany rozwój zabudowy wokół miast. W zakresie poprawy standardów środowiska
przyrodniczego planuje się m.in. zwiększenie retencji i zasobów wodnych12. Poprawa jakości
środowiska będzie również możliwa w wyniku budowy oraz modernizacji oczyszczalni
ścieków i sieci kanalizacyjnych (zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania Ścieków
Komunalnych). W zakresie ochrony powierzchni ziemi w polityce położony jest szczególny
nacisk na ochronę i użytkowanie kopalin w odniesieniu do złóż udokumentowanych oraz
obszarów perspektywicznych i prognostycznych. Właściwa ochrona planistyczna, szczególnie
strategicznych złóż surowców (rzadko występujących, bądź stanowiących rezerwę
potencjalnych źródeł energii), umożliwi w dalszej perspektywie czasowej rozwój gospodarki,
w tym w szczególności energetyki. W aktualizowanym Planie zwrócono uwagę na
konieczność poprawy klimatu akustycznego województwa. W celu zniwelowania problemu
nadmiernego hałasu pomocne okazują się działania związane z opracowywaniem map
akustycznych, realizacją programów ochrony przed hałasem, budową ekranów akustycznych,
12

W oparciu o Program Małej Retencji dla Województwa Mazowieckiego z 2008 roku.
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a także respektowaniem zasad zagospodarowania (m.in. tworzenie stref ograniczonego
użytkowania dla portów lotniczych). W zakresie gospodarki odpadami polityka kształtowania
i ochrony zasobów i walorów przyrodniczych oraz poprawy standardów środowiska
realizowana będzie w oparciu o pięć regionalnych obszarów gospodarki odpadami13. W
ramach polityki dostrzeżono m.in. konieczność wspierania działań zmierzających do
zagospodarowania odpadów niebezpiecznych. W aktualizowanym Planie szerszy jest katalog
działań określonych w ramach polityki odnoszącej się do kwestii zagrożenia powodziowego
(polityka poprawy odporności na zagrożenia naturalne i wspierania wzrostu bezpieczeństwa
publicznego). Realizacja kompleksowych działań związanych z ochroną przeciwpowodziową,
przełoży się na zmniejszenie zagrożenia związanego z tym zjawiskiem oraz ograniczy
negatywne konsekwencje ekonomiczne, środowiskowe i społeczne.
W przypadku braku realizacji ustaleń aktualizowanego Planu i w konsekwencji
zaniechaniu wdrażania planowanych działań przewiduje się dominację niekorzystnych
skutków, będą to:
 zmiany powierzchni terenu poprzez:
 niekontrolowaną urbanizację przestrzeni wiejskiej i terenów charakteryzujących się
wysoką jakością rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz zabudową terenów
zalewowych,
 ubytek powierzchni leśnych, głównie w południowej części OMW,
 nieracjonalne i niekontrolowane użytkowanie kopalin;
 niekorzystne zmiany w gospodarce wodnej na skutek:
 braku poprawy lub zmniejszenia retencyjności zlewni województwa,
 zmniejszenia bezpieczeństwa powodziowego terenów zurbanizowanych;
 pogorszenie jakości powietrza oraz niekorzystne zmiany klimatu akustycznego poprzez
m.in. utrzymanie wysokiego natężenia hałasu generowanego przez ruch tranzytowy w
miastach (w wyniku zaniechania realizacji inwestycji związanych z budową obwodnic);
 brak poprawy funkcjonowania gospodarki odpadami, w tym ograniczenie selektywnej
zbiórki odpadów;
 niewystarczające utrzymanie walorów krajobrazowych, bioróżnorodności oraz ciągłości
korytarzy ekologicznych związane przede wszystkim z postępującą suburbanizacją
terenów podmiejskich.
Brak realizacji Planu (zaniechanie wykonania działań ujętych w Planie) może
doprowadzić do zwiększenia potencjalnych zagrożeń oraz zaistnienia niekorzystnych zmian
stanu środowiska przyrodniczego. W przypadku braku realizacji planów ochrony obszarów
cennych przyrodniczo pojawią się trudności w ich racjonalnym zagospodarowaniu
przestrzennym. Niespójność obszarów chronionych oraz niezachowanie ciągłości korytarzy
ekologicznych naraża tereny cenne przyrodniczo na obniżenie odporności biologicznej i w
następstwie stopniową ich degradację.
4. STAN ŚRODOWISKA NA OBSZARACH OBJĘTYCH PRZEWIDYWANYM
ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM
Za obszar objęty przewidywanym znaczącym oddziaływaniem przyjęto Obszar
Metropolitalny Warszawy. Decyzję tę podjęto także na podstawie wyników prognozy
oddziaływania na środowisko, sporządzonej do projektu Strategii Rozwoju Województwa
Mazowieckiego do 2030 roku. Jest to obszar, który charakteryzuje się z jednej strony

Zgodnie z Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem
lat 2018 – 2023
13
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występowaniem znaczących walorów i zasobów środowiska przyrodniczego, a z drugiej
bardzo silną antropopresją.
4.1. Walory przyrodnicze

Obszar Metropolitalny Warszawy charakteryzuje się wysokimi walorami przyrodniczymi
oraz pełni istotne funkcje ekologiczne, co jest związane z obecnością dużych zwartych
kompleksów leśnych oraz dolin rzek Wisły i Bugu (paneuropejskie korytarze ekologiczne),
Narwi i Bzury. Najcenniejsze przyrodniczo obszary objęte zostały ochroną prawną (zgodnie z
ustawą o ochronie przyrody) i stanowią ok. 43% powierzchni OMW14. System tych obszarów
tworzą:
 Kampinoski Park Narodowy – obejmujący Puszczę Kampinoską, będącą od 2000 roku
Rezerwatem Biosfery UNESCO;
 parki krajobrazowe – Mazowiecki, Chojnowski, Bolimowski;
 69 rezerwatów przyrody – florystyczne, torfowiskowe, wodne, faunistyczne, przyrody
nieożywionej i krajobrazowej;
 Obszary Natura 2000, w tym 6 Obszarów Specjalnej Ochrony Ptaków (Bagno Całowanie,
Dolina Dolnego Bugu, Dolina Liwca, Dolina Środkowej Wisły, Puszcza Biała, Puszcza
Kampinoska) oraz 28 Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk (Bagno Całowanie,
Bagna Celestynowskie, Białe Błota, Dąbrowa Radziejowska, Dolina Środkowego
Świdra, Dolina Rawki, Dolina Wkry, Forty Modlińskie, Grabinka, Kampinoska Dolina
Wisły, Krogulec, Las Bielański, Las Jana III Sobieskiego, Las Natoliński, Łąki
Kazuńskie, Łąki Ostróweckie, Łąki Soleckie, Łąki Żukowskie, Łęgi Czarnej Strugi,
Puszcza Kampinoska, Ostoja Nadbużańska, Ostoja Nadliwiecka, Ostoja Nowodworska,
Poligon Rembertów, Stawy w Żabieńcu, Strzebla Błotna w Zielonce, Świetliste Dąbrowy
i Grądy w Jabłonnej, Wydmy Lucynowsko – Mostowieckie);
 Obszary chronionego krajobrazu (Warszawski, Nadwiślański, Bolimowsko-Radziejowski
z doliną środkowej Rawki, Dolina Rzeki Jeziorki, Miński).
4.2. Zasoby przyrodnicze

Zasoby surowcowe Obszaru Metropolitalnego Warszawy stanowią surowce skalne, do
których należą: piaski i żwiry, piaski kwarcowe do produkcji cegły wapienno-piaskowej,
piaski kwarcowe do produkcji betonów komórkowych, surowce ilaste ceramiki budowlanej
oraz surowce ilaste do produkcji kruszywa lekkiego. Ich występowanie związane jest ściśle z
budową geologiczną pochodzącą z okresu czwartorzędu. Pod względem różnorodności
surowce mineralne zbliżone są do występujących w granicach całego województwa, a ich
wielkość i przestrzenne rozmieszczenie umożliwia zaspokojenie lokalnych potrzeb (w
budownictwie i drogownictwie). Najliczniej reprezentowaną grupą surowców są piaski i
żwiry. Największe zasoby tego surowca związane są ze złożami zlokalizowanymi w
powiatach: legionowskim (248 088 tys. ton), żyrardowskim (35 002 tys. ton) oraz
piaseczyńskim (11 671 tys. ton).
Istotną bazę do rozwoju budownictwa stanowią złoża surowców ilastych ceramiki
budowlanej w powiecie wołomińskim. Ich łączne zasoby geologiczno-bilansowe wynoszą
17 085 tys. m3. W powiecie tym zlokalizowane są 63 złoża, które w wielu przypadkach
tworzą duże (o powierzchni powyżej 50 ha), zwarte obszary zagospodarowane przez
górnictwo odkrywkowe. Ważne znaczenie gospodarcze ma złoże surowców ilastych do
produkcji kruszywa lekkiego Budy Mszczonowskie o zasobach geologiczno-bilansowych
7 947 tys. m3, zlokalizowane na terenie powiatu żyrardowskiego. Jest to jedyne
eksploatowane w województwie mazowieckim złoże, z którego rocznie wydobywa się około
16 tys. m3 surowca.
14
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Znaczną część zasobów surowcowych OMW i województwa mazowieckiego stanowią
piaski kwarcowe do produkcji cegły wapienno-piaskowej. W powiecie legionowskim w 2011
roku odnotowano największe w skali województwa wydobycie (złoże Wieliszew I), sięgające
69 tys. m3. Mniej liczną grupę piasków kwarcowych stanowią piaski kwarcowe do produkcji
betonów komórkowych. W powiecie wyszkowskim zlokalizowano 1 złoże (złoże Mostówka)
o zasobach rozpoznanych wstępnie (5 553 tys. m3).
Eksploatacja surowców jest często źródłem konfliktów w środowisku przyrodniczym,
dotyczy to w szczególności zakłóceń stosunków wodnych i zniekształceń rzeźby terenu wyrobiska i hałdy. Pomimo zasobności w surowce analizowanego obszaru, znaczna część
złóż prognostycznych i perspektywicznych nie będzie eksploatowana ze względu na
położenie na obszarach cennych przyrodniczo (obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody,
parki krajobrazowe) i geomorfologicznie.
Zasoby wodne, będące ważną częścią środowiska przyrodniczego, stanowią istotne
uwarunkowanie rozwoju regionalnego i lokalnego. Zasoby wód powierzchniowych,
dominującej w sieci hydrograficznej rzeki Wisły, stanowią źródło wody dla celów
komunalnych (wodociąg Centralny i Praski) i przemysłowych (np. elektrociepłownie
warszawskie). Ważnym źródłem poboru wody jest też Jezioro Zegrzyńskie - wielofunkcyjny
zbiornik na Narwi, który oprócz zaopatrzenia ludności w wodę, wykorzystywany jest do
celów energetycznych, rekreacyjnych i turystycznych.
Sieć hydrograficzna OMW jest dobrze rozwinięta, tworzy układ koncentryczny, stosunki
wodne kształtuje Wisła z jej większymi dopływami. Istotne znaczenie dla utrzymania i
zwiększenia naturalnej retencji wodnej oraz ochrony cennych siedlisk i zbiorowisk roślinnych
mają obszary torfowisk i tereny podmokłe.
Znaczną część analizowanego obszaru charakteryzuje ograniczona ilość dostępnych
zasobów wód podziemnych oraz duży ich pobór na cele przemysłowe. Występujące wody
podziemne są związane z utworami czwartorzędowymi i trzeciorzędowymi. Głównym
użytkowym poziomem wodonośnym dla zdecydowanej większości Warszawy i OMW jest
poziom czwartorzędowy. W rejonie Warszawy i okolic możliwość poboru znacznych ilości
wody związana jest z usytuowaniem Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Dolina
Środkowej Wisły o szacunkowych zasobach dyspozycyjnych 617 tys. m3/dobę i średniej
głębokości występowania ok. 60 m. Mniej zasobne, trzeciorzędowe zbiorniki: Subniecka
Warszawska – część centralna i 215 Subniecka Warszawska występują na głębokościach 180
m i 160 m.
Niska retencja, eksploatacja złóż surowców, zmniejszająca się powierzchnia biologicznie
czynna na skutek intensywnej zabudowy, wpływają na lokalne zjawiska deficytu wodnego
oraz obniżenia poziomu wód podziemnych (co w następstwie prowadzi to powstawania lejów
depresyjnych). Problem ograniczonych zasobów wodnych związany jest także z bardzo niską
sumą opadów (w okresie wegetacyjnym 300-370 mm), co ma wpływ na odnawialność
zasobów podziemnych. Najbardziej zagrożone zjawiskiem suszy są tereny południowo zachodniej części OMW. Sytuacja meteorologiczna i powódź w 2010 roku przyczyniły się do
wzrostu zasobów wód podziemnych w roku 2011 (w skali województwa o 22% ).
Zasoby glebowe Obszaru Metropolitalnego Warszawy związane są z występowaniem
skał macierzystych zbudowanych głównie z różnego rodzaju glin i piasków pochodzenia
czwartorzędowego. Dominują gleby brunatne, płowe i bielicowe. Lokalnie w dolinach
rzecznych, głównie Wisły występują mady, zaś w obniżeniach terenu związane z
uwarunkowaniami wodnymi czarne ziemie (m.in. Równina Łowicko-Błońska) i gleby
bagienne (m. in. na obszarze Puszczy Kampinoskiej).
Znaczny potencjał dla rozwoju rolnictwa stanowią gleby Równiny Warszawskiej i
Łowicko-Błońskiej oraz Wysoczyzny Rawskiej. Gleby najlepsze jakościowo (grunty orne 1,2
i 4 kompleksu przydatności rolniczej) występują płatami w południowych częściach
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powiatów sochaczewskiego i warszawskiego zachodniego oraz północnych: żyrardowskiego,
grodziskiego i pruszkowskiego. Stanowią znaczący w skali OMW i województwa
mazowieckiego sochaczewsko-grójecki obszar żywicielski15. Większe powierzchnie użytków
zielonych dobrych jakościowo (kompleksy 1z, 2z) występują w gminach: Wieliszew, Mrozy,
Poświętne, północnej części gminy Jaktorów oraz wzdłuż doliny Wisły (Brochów, Leoncin).
Mimo wysokiego stopnia zurbanizowania Obszaru Metropolitalnego Warszawy, użytki
rolne stanowią dominującą formę wykorzystania powierzchni ziemi - zajmują blisko 60%
obszaru16. W południowej części OMW znaczny potencjał glebowy jest wykorzystywany
przez rozwinięte sadownictwo zwłaszcza w gminach: Tarczyn, Chynów, Pniewy, Góra
Kalwaria i Grójec, które stanowi tam nawet 20-51% powierzchni użytków rolnych.
Zasoby leśne należą do kluczowych zasobów przyrodniczych Obszaru Metropolitalnego
Warszawy. Niższa niż średnia w województwie mazowieckim lesistość obszaru (21% w
OMW, 22,8% w woj. mazowieckim) w zestawieniu z koncentracją ludności, uzasadnia
ochronę lasów i zadrzewień oraz zwiększanie ich powierzchni. Szczególnie małe pokrycie
lasami widoczne jest w zachodniej części OMW, gdzie udział lasów w powierzchni gminy
Błonie, Baranów i Ożarów Mazowiecki wynosi odpowiednio 0,1%, 0,2% i 0,8%. Rejon ten
charakteryzuje się również ograniczonymi zasobami wodnymi i zwiększoną podatnością na
erozję gleb.
Duże, zwarte kompleksy leśne wchodzące w skład obszarów węzłowych i korytarzy
ekologicznych, tworzą korzystne warunki dla migracji i rozprzestrzeniania się gatunków
roślin i zwierząt. Najcenniejsze, charakteryzujące się dużym zróżnicowaniem siedlisk (m.in.
Puszcza Kampinoska, Puszcza Bolimowska) objęte zostały ochroną prawną. Największą
lesistością charakteryzują się gminy: Leoncin (50,9%), Celestynów (51,9%), Zielonka
(73,6%), Izabelin (74,5%) i miasto-ogród Podkowa Leśna (75,8%). Znaczący udział lasów i
zadrzewień w powierzchni wielu miast, podnosi ich walory środowiskowe i sprzyja
utrzymaniu (kształtowaniu) ich leśno-parkowego charakteru.
4.3. Jakość środowiska

Jakość środowiska przyrodniczego uwarunkowana jest zarówno strukturą środowiska
(zasobami i walorami) jak i presją ze strony człowieka – Obszar Metropolitalny Warszawy
jest miejscem kumulacji zagrożeń pochodzenia antropogenicznego.
Stan czystości wód powierzchniowych analizowanego obszaru jest niezadawalający.
Zarówno Wisła, w badanych jednolitych częściach wód, jak i Jezioro Zegrzyńskie (ujęcia
wód dla zaopatrzenia ludności), ze względu na wskaźniki fizykochemiczne nie spełniają
wymogów w zakresie przydatności wód do spożycia. Ponadto Wisła nie spełnia wymagań dla
obszarów chronionych, a zbiornik – w zakresie przydatności dla rekreacji i środowiska życia
ryb. Wody podziemne występujące w głębszych poziomach wodonośnych są zdecydowanie
mniej zanieczyszczone niż wody w płytszych poziomach wodonośnych, charakteryzują się
jednak podwyższoną zawartością żelaza, co powoduje konieczność ich odżelaziania w
stacjach uzdatniania. Prowadzone w Warszawie inwestycje w zakresie gospodarki wodnościekowej (zakończone 2012 r.) przyczynią się do poprawy jakości wód Wisły i jej
dopływów. Zapewne znajdzie to odzwierciedlenie we wskaźnikach jakości wód w latach
następnych. Prowadzone badania (w 2011 r.) w ramach krajowego monitoringu wód
podziemnych w odniesieniu do zagrożonych niespełnieniem celów środowiskowych
jednolitych części wód podziemnych nie objęły obszaru wokół Warszawy. Monitoring w roku
poprzednim objął większą ilość otworów badawczych i wykazał złą jakość wód (kl. V) w
czterech otworach: Brwinów - powiat pruszkowski, Kukały – powiat grójecki, Granica Mapa nr 16 do projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego – Obszary
predestynowane do pełnienia funkcji żywicielskich o strategicznym znaczeniu.
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powiat warszawski zachodni i Warszawa. Osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu wód oraz
racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi wymaga podjęcia i wdrożenia zarówno
działań organizacyjno-prawnych i edukacyjnych jak i szeregu działań inwestycyjnych w
wielu dziedzinach (m.in. przemysł, rolnictwo, gospodarka komunalna, zagospodarowanie
przestrzenne, ochrona środowiska wodnego).
Jakość powietrza OMW stanowi istotny problem, szczególnie w Aglomeracji
Warszawskiej, gdzie notowane są ponadnormatywne zawartości zanieczyszczeń (pyły,
dwutlenek azotu, benzo(a)piren, ozon), pochodzące głównie z ze źródeł komunikacyjnych i
sektora komunalnego. W stolicy, która jest jednym z największych i najważniejszych węzłów
komunikacyjnych w Polsce duże znaczenie odgrywa zarówno komunikacja miejska jak i ruch
tranzytowy (przy braku obwodnic). Na zwiększoną emisję zanieczyszczeń komunikacyjnych
duży wpływ ma brak płynności ruchu, szczególnie w szczytach komunikacyjnych.
Uciążliwości i zagrożenia hałasem występują na znacznej części OMW, głównie na
terenach zurbanizowanych, wzdłuż ciągów komunikacyjnych oraz wokół funkcjonujących
lotnisk. Utworzone obszary ograniczonego użytkowania17 dla Portów w Warszawie oraz
Modlinie. Hałas drogowy, lotniczy, szynowy, a także przemysłowy kształtują niekorzystny
klimat akustyczny całego obszaru.
Istotny problem obszaru metropolitalnego stanowi także gospodarka odpadami, w tym:
stale rosnąca ilość odpadów komunalnych przy niewystarczającej w stosunku do potrzeb
infrastrukturze do ich zagospodarowania. Metody zbierania odpadów nie zapewniają
zadowalającego sposobu ich selekcji, dlatego zbyt mała ilość odpadów komunalnych
kierowanych jest do odzysku. Nadal częstym zjawiskiem jest zaśmiecanie terenów leśnych
(tzw. dzikie wysypiska). Zagrożeniem dla prawidłowego funkcjonowania systemu gospodarki
odpadami jest brak wystarczającej infrastruktury do zagospodarowania odpadów, w tym
instalacji do termicznego ich przetwarzania i odzysku energii. W całym subregionie
warszawskim, unieszkodliwianie odpadów komunalnych odbywa się głównie przez ich
składowanie (w 2011 roku - 9 czynnych składowisk).
Na terenie OMW zlokalizowanych jest 19 zakładów mogącymi stwarzać zagrożenie
wystąpienia poważnych awarii, z czego 7 zakładów zakwalifikowanych do grupy dużego
ryzyka, a 12 należy do grupy o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii. Część z nich (6
zakładów) występuje na obszarze m. st. Warszawy, a 6 kolejnych w powiecie warszawskim
zachodnim, w sąsiedztwie Kampinoskiego Parku Narodowego. Działalność większości tych
zakładów polega na magazynowaniu i dystrybucji LPG, paliw płynnych oraz magazynowaniu
substancji i towarów niebezpiecznych (tabela 2).
Tabela 2. Zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnych awarii przemysłowych
na Obszarze Metropolitalnym Warszawy
Lp.

1.

Nazwa obiektu, adres

Lokalizacja

Rodzaj substancji
niebezpiecznych

Zakłady o dużym ryzyku wystąpienia awarii (ZDR)
Operator Logistyczny Paliw
gm. Klembów,
benzyna, olej napędowy,
Płynnych Sp. z o.o., Baza Paliw
powiat wołomiński
olej opałowy
Nr 5 w Emilianowie

Uchwała Nr 139/12 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie utworzenia
obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego Warszawa-Modlin w Nowym Dworze Mazowieckim.
(Dz. Urz. Woj. Maz. 2012 nr 4944); Uchwała Nr 76/11 Sejmiku WM z dn. 20. 06.2011r. w sprawie utworzenia
obszaru ograniczonego użytkowania dla Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina w Warszawie
(Dz. Urz. Woj. Maz. 2011 nr 128, poz. 4086)
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2.

PKN – Orlen S.A., Terminal
Paliw w Mościskach

3.

Raben Polska Sp. z o.o.,
Oddział w Grodzisku
Mazowieckim
Bayer Sp. z o.o. Magazyn w
Błoniu

4.

5.
6.

7.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

gm. Izabelin, powiat
warszawski
zachodni
gm. Grodzisk
Mazowiecki
gmina Błonie,
powiat warszawski
zachodni

benzyna silnikowa
bezołowiowa, olej opałowy,
olej napędowy lekki
cyjanek potasowy, materiały
zagrażające środowisku stałe
i ciekłe R51/53
R50, R50/53, R51/53
(działają toksycznie na
organizmy wodne), R10
(produkt łatwopalny)
nadwęglan sodu, Eureco
Recipe 1 (sub. utleniająca)
b.d

gm. Nowy Dwór
Mazowiecki
gm. Błonie
powiat warszawski
zachodni
Hurtownia, Sklep i Magazyn
gm. Błonie
R50, R51/53
FERTICO Sp. z o. o. w Błoniu
powiat warszawski
zachodni
Zakłady o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii (ZZR)
Petrolot Sp. z o. o. w Warszawie m.st. Warszawa
materiały ciekłe, zapalne,
paliwo lotnicze
Chłodnie Warszawskie –
m. st. Warszawa
amoniak
Morspol S.A.
Zakład Separacji Powietrza –
m. st. Warszawa
tlen
Linde Gaz Polska Sp. z o.o.
Bumar Elektronika S.A w
m. st. Warszawa
b.d.
Warszawie
ZAP Sznajder Batterien S.A.,
powiat pruszkowski kwas siarkowy
Piastów
KAZGOD Sp. z o.o., Błonie
powiat warszawski
R50, R50/53, R51/53, R10
zachodni
Centrum Dystrybucyjne Błonie
powiat warszawski
R50, R50/53, R51/53, R10
Sp. z o.o.
zachodni
EADS PZL – Warszawa –
m. st. Warszawa
m.in. emalie celulozowe,
Okęcie S.A.
azotan cynku, azotan sodu
Air Products Sp. z o.o. Oddział
m. st. Warszawa
m.in. tlen, podtlenek azotu,
Warszawa
acetylen, propan
DJChem Chemicals
powiat wołomiński
m.in. anilina, trietyloamina,
Poland S.A. w Wołominie
nadtlenek wodoru
Procter and Gamble Operations
powiat
izobutan, propan, butan,
Polska Sp. z o.o. w Sochaczewie sochaczewski
izopentan, etanol, alkohol
tertbutylowy, nadtlenek
wodoru
Polski Gaz S.A Oddział w Górze powiat piaseczyński propan-butan
Kalwarii
Reckitt Benckiser Production
(Poland) Sp. z o.o.
Wilshire Holding Sp. z o. o.

b.d – brak danych
Źródło: Opracowanie MBPR na podstawie Rejestru Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie (stan na
31.XII.2012).
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Niekorzystnym zjawiskiem charakterystycznym dla OMW jest także postępująca presja
urbanizacyjna na tereny cenne przyrodniczo prowadząca do degradacji krajobrazu, zanikania
terenów otwartych oraz pogorszenia warunków funkcjonowania obszarów przyrodniczych.
Zabudowa terenów zalewowych koliduje z działaniami mającymi na celu przeciwdziałanie
zagrożeniu naturalnemu jakim jest powódź .
Na podstawie Studium do Planu Zagospodarowania Przestrzennego Obszaru
Metropolitalnego Warszawy oraz przeprowadzonej analizy stanu środowiska do
najważniejszych obszarów konfliktowych zaliczono:
 rejon pomiędzy Warszawą a Kampinoskim Parkiem Narodowym, na który wywierana jest
presja urbanizacyjna, prowadząca do izolacji Puszczy Kampinoskiej od doliny Wisły. W
celu wzmocnienia ochrony KPN, ograniczenia presji inwestycyjnej w tym rejonie
wskazany jest wykup terenów na rzecz KPN, zachowanie funkcji rolniczej w sąsiedztwie
KPN oraz niezwłoczne opracowanie planu ochrony parku. W rejonie odnotowano także zły
stan czystości wód Wisły, wysokie zanieczyszczenie powietrza oraz wzrost natężenia
ruchu na drodze krajowej S7. Konflikt pomiędzy rozwojem infrastruktury komunikacyjnej,
a ochroną walorów przyrodniczych KPN dotyczy także drogi wojewódzkiej nr 579 na
odcinku Błonie–Kazuń. W celu uniknięcia intensywnego ruchu na tym odcinku konieczne
jest utrzymanie obecnej klasy drogi. W rejonie tym funkcjonuje zakład stwarzający duże
ryzyko wystąpienia awarii min. PKN Orlen w m. Mościska (gm. Izabelin);
 rejon Jeziora Zegrzyńskiego cechuje się nadmiernym rozwojem budownictwa
letniskowego w stosunku do stanu rozwoju infrastruktury zabezpieczającej przed
zanieczyszczeniami środowiska. W celu poprawy stanu czystości wód oraz
uporządkowania
gospodarki
komunalnej
należy
ograniczyć
wprowadzanie
zanieczyszczonych wód do Jeziora, za pośrednictwem Kanału Żerańskiego oraz dokończyć
budowę opaski kanalizacyjnej Zalewu Zegrzyńskiego. Konieczne jest również
wzmocnienie ochrony terenów rolnych i leśnych przed zmianą ich użytkowania oraz
uwzględnienie korytarzy ekologicznych podczas przebudowy lub remontu dróg
publicznych;
 rejon Lasów Chojnowskich charakteryzujący się rozprzestrzenianiem zabudowy na tereny
cenne przyrodniczo i krajobrazowo (szczególnie w okolicach Piaseczna i KonstancinaJeziorny). Skutkiem presji urbanizacyjnej jest zmniejszenie powiązań przyrodniczych w
zasięgu Chojnowskiego Parku Krajobrazowego oraz ograniczenie areału gleb cennych
rolniczo (gleb klas II-IV). Rejon ten charakteryzuje się niekorzystnym klimatem
akustycznym, kształtowanym przez komunikację. Położony jest również w strefie
przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu Centralnego Portu Lotniczego im. Fryderyka
Chopina (Warszawa-Okęcie). W sąsiedztwie portu lotniczego zlokalizowany jest zakład
zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii PETROLOT Sp. z o.o.;
 rejon otwocki z rozlewającą się strefą zabudowy na tereny leśne (obejmuje m.in.
Mazowiecki Park Krajobrazowy), dotykającą wrażliwe elementy sieci hydrograficznej i
siedlisk związanych z terenami podmokłymi. Rozrost zabudowy, szczególnie nasilony w
okolicach Aleksandrowa i Otwocka ograniczył areał gleb cennych rolniczo, a także był
przyczyną redukcji terenów podmokłych (w wyniku ich odwodnienia). Rejon cechuje
niewłaściwa gospodarka ściekowa związana z niedostatecznie rozwiniętą siecią
kanalizacyjną, a także złym stanem technicznym bezodpływowych zbiorników ścieków.
Przyczynę konfliktu funkcji na terenie obszarów chronionych stanowią szlaki
komunikacyjne (odcinek autostrady A2, drogi krajowe nr 2, 17, 50, linia kolejowa E28)
oraz przesyłowe linie elektryczne wysokiego napięcia, które degradują krajobraz 3 i mogą
stwarzać zagrożenie dla ciągłości powiązań przyrodniczych. Potencjalnym źródłem
zagrożenia środowiska jest także zlokalizowany w Otwocku-Świerku jedyny obecnie

27

działający polski reaktor jądrowy o przeznaczeniu doświadczalno-produkcyjnym18.
Pozytywne skutki przynieść może realizacja ustaleń planu ochrony Mazowieckiego Parku
Krajobrazowego, polegającej na min. wprowadzeniu proekologicznej gospodarki leśnej i
zachowaniu istniejących kompleksów leśnych;
 rejon żyrardowsko-mszczonowski z rozwiniętą infrastrukturą i aktywnością gospodarczą w
paśmie Warszawa-Łódź, która powoduje intensywne rozprzestrzenianie się terenów
zurbanizowanych w kierunku Bolimowskiego Parku Krajobrazowego. Istotnym
zagrożeniem dla ciągłości systemu przyrodniczego obszaru jest także przebieg dróg
krajowych (m.in. droga ekspresowa S8), dróg wojewódzkich oraz linii kolejowej
Skierniewice-Warszawa. Zagrożenie wystąpienia poważnych awarii stanowi lokalizacja
zakładu dużego ryzyka (GAZGROD Sp. j.) zajmująca się dystrybucją paliw płynnych i
gazowych. W rejonie żyrardowsko-mszczonowskim występują również tereny o
zmienionym krajobrazie wywołanym eksploatacją złóż, głównie piasków i żwirów (m.in.
złoże Zbiroża i Wręcza-Olszówka w gminie Mszczonów19) oraz surowców ilastych do
produkcji kruszywa lekkiego (Budy Mszczonowskie).

Reaktor Maria – reaktor jądrowy o mocy cieplnej 30MW, uruchomiony w 1974r w Instytucie Badań
Jądrowych, obecnie w Zakładzie Unieszkodliwiania Odpadów Promieniotwórczych Narodowego Centrum
Badań Jądrowych
19
złoża surowców o powierzchni przekraczającej 50ha
18
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Ryc. 4. Obszar objęty przewidywanym znaczącym oddziaływaniem na środowisko

Źródło: Opracowanie MBPR na podstawie Bilansu Zasobów Kopalin i Wód Podziemnych w Polsce wg. stanu na 31.XII.2011r.,
Studium Planu Zagospodarowania Przestrzennego OMW, RDOŚ, Państwowej Straży Pożarnej, Uchwały Sejmiku Woj.
Mazowieckiego z dnia 20 czerwca 2011r. i 25 czerwca 2012 r.
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5. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE Z PUNKTU
WIDZENIA REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU
Na podstawie analizy uwarunkowań środowiska przyrodniczego zidentyfikowanych w
projekcie Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego,
Opracowaniu Ekofizjograficznym do Planu (PZPWM) oraz Programie Ochrony Środowiska
WM20, a także w niniejszej prognozie oddziaływania na środowisko, wskazać można następujące problemy ochrony środowiska, które są istotne dla gospodarowania przestrzenią
regionu:
 presja urbanizacyjna na tereny cenne przyrodniczo (w szczególności wokół Warszawy
i większych miast), prowadząca do degradacji krajobrazu, zanikania terenów otwartych
oraz pogorszenia warunków funkcjonowania obszarów przyrodniczych, warunków życia
ludzi (utrudnienia w zakresie wymiany powietrza, gospodarki wodami opadowymi,
dostępu do terenów wypoczynkowych);
 brak ustanowionych (zatwierdzonych) planów ochrony obszarów cennych przyrodniczo,
co utrudnia racjonalne zagospodarowanie przestrzenne i właściwe zarządzanie zasobami
przyrodniczymi(w tym Kampinoskiego Parku Narodowego, obszarów Natura 2000,
parków krajobrazowych i rezerwatów przyrody);
 brak wyznaczonych terenów pełniących funkcję korytarzy ekologicznych (objętych
ochroną) dla zachowania bioróżnorodności i tworzenia warunków do migracji gatunków,
 niskie tempo rekultywacji terenów poeksploatacyjnych oraz rewitalizacji obszarów
zdegradowanych i zdewastowanych;
 utrzymujący się niezadowalający stan czystości wód powierzchniowych będący skutkiem
nie w pełni rozwiązanej gospodarki ściekowej w aglomeracjach miejskich oraz
niewystarczającej sanitacji obszarów wiejskich (dysproporcji pomiędzy stopniem
zwodociągowania i skanalizowania terenów);
 występowanie obszarów o dużej częstotliwości susz hydrologicznych, stanowiących
zagrożenie deficytem wód w regionie, będących wynikiem m.in. niewystarczającego
stopnia retencjonowania wód i niskiej lesistości regionu (22,8%);
 zagrożenie gleb erozją wietrzną oraz występowanie niekorzystnych procesów
geomorfologicznych, w tym osuwisk (w szczególności skarp nad Wisłą i Narwią);
 zagrożenia powodziowe w dolinach rzek (Wisła, Narew, Bug, Bzura, Pilica) i
niezadowalający stan urządzeń przeciwpowodziowych, wpływający na ograniczoną
skuteczność ochrony przed ewentualnym zagrożeniem ludności i mienia, przy wzroście
zainwestowania na terenach zalewowych;
 zanieczyszczenie powietrza (szczególnie duże w miastach) oraz niekorzystny klimat
akustyczny w strefach oddziaływania głównych ciągów komunikacyjnych;
 niedostateczny stopień uporządkowania gospodarki odpadami komunalnymi - niski
stopień selektywnej zbiórki i odzysku surowców z odpadów komunalnych, stwarzający
konieczność ich składowania, a także niewystarczająca liczba specjalistycznych instalacji
do zagospodarowania różnego rodzaju odpadów (m.in. kompostowni i spalarni);
 zbyt niski udział energii wytworzonej ze źródeł odnawialnych.

Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem
perspektywy do 2018r Uchwała Sejmiku Województwa Mazowieckiego 104/12 z 13 kwietnia 2012r.
20
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6. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU
MIĘDZYNARODOWYM, WSPÓLNOTOWYM I KRAJOWYM, ISTOTNE
Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU
Ochrona środowiska naturalnego jest obecnie jednym z głównych zadań współczesnego
społeczeństwa i państwa. Jest priorytetem współpracy na arenie międzynarodowej, należy do
kluczowych zadań wspólnotowych państw Unii Europejskiej.
Cele polityki UE w dziedzinie środowiska zostały określone w art. 191 ust 1 Traktatu o
funkcjonowaniu Unii Europejskiej w następujący sposób:
 zachowanie, ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego,
 ochrona zdrowia człowieka,
 ostrożne i racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych,
 promowanie na płaszczyźnie międzynarodowej środków zmierzających do rozwiązywania
regionalnych lub światowych problemów środowiska naturalnego, w szczególności
zwalczania zmian klimatu.
Dla opracowywanego Planu istotne są cele środowiskowe zapisane w aktualnie
obowiązujących dokumentach strategicznych i programowych, które warunkują jego
realizację zgodnie z zasadami rozwoju zrównoważonego. Dotyczą zagadnień związanych
m.in. z rozwojem społeczno-gospodarczym i spójnością terytorialną, a także promowania
ochrony środowiska i krajobrazu (zasobów, jakości, walorów).
Przeanalizowane poniżej cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu
międzynarodowym i krajowym, uwzględnione zostały już podczas opracowywania założeń
aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego21.
6.1. Dokumenty europejskie

Państwa należące do Unii Europejskiej, w tym Polska, jak również państwa pozostające
poza jej strukturami podejmują wspólnie od wielu lat inicjatywy mające na celu ochronę
środowiska. Realizacja polityki w dziedzinie środowiska przyrodniczego następuje na wielu
szczeblach UE i ma odzwierciedlenie w szerokim spektrum dokumentów wspólnotowych –
zarówno tych prawnie wiążących (jak dyrektywy, rozporządzenia, decyzje, strategie) jak i
tych o charakterze czysto informacyjnym (komunikaty, raporty, Białe i Zielone Księgi).
Szósty Program Działań na Rzecz Środowiska (2002-2012) koncentrował się na czterech
priorytetach: zmiany klimatyczne, przyroda i bioróżnorodność, środowisko naturalne
i zdrowie, zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych i gospodarka odpadami. Do
najważniejszych aktualnie obowiązujących dokumentów określających priorytety w tym
zakresie należą: Europa 2020, Agenda Terytorialna UE 2020 oraz Europejska Konwencja
Krajobrazowa. Większość wyznaczonych celów jest istotna z punktu widzenia określania
uwarunkowań oraz kreowania kierunków Planu. Proekologiczny i prospołeczny wzrost
gospodarczy, dla którego Plan wskazuje przestrzenne ramy możliwy będzie m.in. dzięki
realizacji ustaleń Strategii Europa 2020, która zakłada rozwój gospodarki bazujący na:
wiedzy, niskoemisyjnych i przyjaznych środowisku technologiach, oszczędnym
gospodarowaniu zasobami oraz dbałości o spójność społeczną.

Założenia aktualizacji Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, Warszawa
2011
21
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a. Strategia Europa 2020
Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu
społecznemu Europa 202022 jest wizją społecznej gospodarki rynkowej dla Europy XXI
wieku. Obejmuje trzy, wzajemnie uzupełniające się priorytety:
 rozwój inteligentny: rozwój gospodarki opartej na wiedzy i innowacji,
 rozwój zrównoważony: wspieranie gospodarki efektywnie korzystającej z zasobów,
bardziej przyjaznej środowisku i bardziej konkurencyjnej,
 rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu: wspieranie gospodarki o wysokim poziomie
zatrudnienia, zapewniającej spójność społeczną i terytorialną.
Dla osiągnięcia powyższych priorytetów w strategii wskazanych zostało pięć wymiernych
celów, z których ochrony środowiska dotyczy cel trzeci: należy osiągnąć cele „20/20/20” w
zakresie klimatu i energii (w tym ograniczenie emisji dwutlenku węgla nawet o 30%, jeśli
pozwolą na to warunki). Urzeczywistnienie tego celu ma zapewnić przedstawiona przez
Komisję Europejską inicjatywa przewodnia pt. „Europa efektywnie korzystająca z zasobów”
23. Jej celem jest wzrost gospodarczy państw uniezależniony od zasobów i energii oraz
większe bezpieczeństwo energetyczne. Dokument tworzy ramy strategiczne, wspierające
zmiany prowadzące do przejścia na niskoemisyjną gospodarkę opartą na efektywnym
korzystaniu z zasobów, pozwalających na:
 poprawę wyniku ekonomicznego przy jednoczesnym ograniczeniu wykorzystania
zasobów,
 określenie i stworzenie nowych możliwości wzrostu gospodarczego i szerszej działalności
innowacyjnej oraz zwiększenie konkurencyjności UE,
 zapewnienie bezpieczeństwa dostaw podstawowych zasobów,
 przeciwdziałanie zmianie klimatu i ograniczenie wpływu korzystania z zasobów na
środowisko.
b. Agenda Terytorialna Unii Europejskiej 2020
Agenda Terytorialna Unii Europejskiej (Agenda 2020)24 stanowi ramy polityki
ukierunkowane na działania i służące wsparciu spójności terytorialnej w Europie, która jest
celem Unii Europejskiej zgodnie z postanowieniami Traktatu z Lizbony25. Celem Agendy
2020 jest zapewnienie strategicznych wytycznych rozwoju terytorialnego, wsparcie włączenia
wymiaru terytorialnego do różnych dziedzin polityki oraz zagwarantowanie realizacji strategii
Europa 2020 zgodnie z zasadami spójności terytorialnej. Sprecyzowane w dokumencie
wyzwania i szanse rozwoju terytorialnego (ekonomiczne, gospodarcze, społeczne i
ekologiczne) uwzględniają również: zmiany klimatu i zagrożenia ekologiczne, wyzwania
energetyczne (mogące zagrażać konkurencyjności regionów), malejącą różnorodność
biologiczną oraz wrażliwe dziedzictwo przyrodnicze, krajobrazowe i kulturowe.
W odpowiedzi na wyzwania stojące przed rozwojem terytorialnym UE przyjęto sześć
priorytetów terytorialnych:
 wspieranie policentrycznego i zrównoważonego rozwoju terytorialnego,
 wspieranie zintegrowanego rozwoju w miastach oraz regionach wiejskich i na obszarach
o szczególnych uwarunkowaniach,
 integracja terytorialna w transgranicznych i ponadnarodowych regionach funkcjonalnych,
22

Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 03.03.2010 r., KOM (2010)2020
Komunikat Komisji Europejskiej, Bruksela, 26.01.2011 r., KOM (2011) 21
24
Przyjęta na nieformalnym spotkaniu ministrów ds. planowania przestrzennego i rozwoju terytorialnego
19 maja 2011 r. w Godollo na Węgrzech.
25
Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską
podpisany w Lizbonie dnia 13 grudnia 2007 r.
23
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zapewnienie globalnej konkurencyjności regionów w oparciu o silne gospodarki lokalne,
usprawnienie powiązań terytorialnych na rzecz obywateli, społeczności i przedsiębiorstw,
zarządzanie i budowanie powiązań między ekologicznymi, krajobrazowymi i
kulturowymi walorami regionów.
Agenda 2020 zakłada zrównoważony rozwój terytorialny, co wiąże się z racjonalnym
gospodarowaniem zasobami i przestrzenią. Priorytety uwzględniają zagadnienia
ekozarządzania oraz potrzebę tworzenia spójnych i sprawnie funkcjonujących systemów
ekologicznych, a także ochronę i rewaloryzację dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego jako warunki rozwoju zrównoważonego. Dotyczą również ochrony i poprawy walorów
europejskich krajobrazów miejskich i wiejskich, których uzupełnieniem może być tworzenie
przyjaznych środowisku miejsc pracy oraz wzmocnienie funkcji rekreacyjnych. Podkreślona
jest rola zarządzania zasobami i ryzykiem, tworzenia przyjaznych środowisku miejsc pracy
oraz wzmocnienie funkcji przyrodniczych terenów aktywnych ekologicznie.
c. Europejska Konwencja Krajobrazowa
Europejska Konwencja Krajobrazowa26 obejmuje obszary przyrodnicze wiejskie,
miejskie i podmiejskie, a dotyczy krajobrazów, które mogą być traktowane jako krajobraz
wyjątkowy, jak również obszarów krajobrazu pospolitego i zdegradowanego. Celem
konwencji jest promowanie ochrony, gospodarki i planowania krajobrazu oraz organizowanie
współpracy europejskiej w zakresie zagadnień dotyczących krajobrazu, w tym tworzenie
dobrej praktyki krajobrazowej.
Sygnatariusze konwencji zobowiązani są do podjęcia działań na rzecz:
 prawnego uznania krajobrazów jako: istotnego komponentu otoczenia ludzi, wyrażenia
różnorodności kulturowej i przyrodniczej, podstawy ich tożsamości,
 ustanowienia i wdrożenia polityki w zakresie krajobrazu ukierunkowanej na ochronę,
gospodarkę i planowanie krajobrazu poprzez przyjęcie środków specjalnych,
 ustanowienia procedur udziału społeczeństwa, organów lokalnych i regionalnych oraz
innych stron zainteresowanych zdefiniowaniem i wdrożeniem polityki w zakresie
krajobrazu,
 zintegrowania krajobrazu z własną polityką w zakresie planowania regionalnego
i urbanistycznego i własną polityką kulturalną, środowiskową, rolną, społeczną i
gospodarczą, jak również z wszelką inną polityką, która bezpośrednio lub pośrednio
oddziałuje na krajobraz.
W ramach tzw. środków specjalnych realizacji konwencji, każde państwo podejmie
działania zmierzające do ochrony specyficznych, rodzimych krajobrazów. Konieczne jest
podnoszenie świadomości społeczeństwa oraz szkolenia i edukacja specjalistów w zakresie
oceny krajobrazu. Identyfikacja i ocena krajobrazów na całym obszarze kraju powinna
obejmować przeanalizowanie walorów, przekształcających je sił i presji oraz odnotowanie
zmian, które będą podstawą zdefiniowania celów ochrony krajobrazu. Wdrażanie konwencji
krajobrazowej wymaga wprowadzenia instrumentów mających na celu ochronę, gospodarkę
oraz planowanie krajobrazu.
6.2. Dokumenty krajowe

Zagadnienia ochrony środowiska przyrodniczego które zostały uwzględnione przy
formułowaniu zapisów Planu ujmują także krajowe dokumenty strategiczne (sektorowe i
zintegrowane). Zgodnie z Konstytucją RP, Polska „zapewnia ochronę środowiska, kierując
się zasadą zrównoważonego rozwoju” (art. 5). Realizując postanowienia konstytucyjne
została przyjęta Polityka Ekologiczna Państwa, która dąży do zapewnienia bezpieczeństwa
26

Sporządzona we Florencji z dnia 20 października 2000 r. (Dz.U. z 2006 r. nr 14, poz. 98).
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ekologicznego kraju również poprzez realizację działań związanych z planowaniem
przestrzennym. Planowanie przestrzenne na szczeblu krajowym ujmuje Koncepcja
Zagospodarowania Przestrzennego Kraju, która również wyznacza cele z zakresu ochrony
środowiska istotne dla opracowywanego Planu. W szczególności przeanalizowano
następujące dokumenty sektorowe i zintegrowane, tj.: Krajową strategię ochrony i
umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej, Strategię ochrony obszarów wodno
– błotnych, Program wodno-środowiskowy kraju, Plan gospodarki wodami na obszarze
dorzecza Wisły, Krajowy plan gospodarki odpadami 2014, Strategię Rozwoju Transportu do
2020 roku, projekt Polityki Wodnej Państwa 2030, projekt Strategii Bezpieczeństwo
energetyczne i środowisko.
a. Polityka Ekologiczna Państwa
Priorytetami Polityki Ekologicznej Państwa27 są ochrona zasobów naturalnych oraz
poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. Kierunki działań systemowych
istotne dla Planu obejmują:
 uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach sektorowych,
 zarządzanie środowiskowe,
 udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska (strategiczna ocena
oddziaływania na środowisko),
 odpowiedzialność za szkody w środowisku,
 aspekt ekologiczny w planowaniu przestrzennym, w tym konieczność przywrócenia
właściwej roli planowania przestrzennego na obszarze całego kraju.
Kierunki działań zmierzające do uwzględnienia aspektów ekologicznych w planowaniu
przestrzennym obejmują m.in.: wdrożenie wytycznych metodologicznych dotyczących
uwzględniania w planach zagospodarowania przestrzennego wymagań ochrony środowiska
i gospodarki wodnej, w szczególności wynikających z opracowań ekofizjograficznych oraz
prognoz oddziaływania na środowisko. Konieczne jest również: zatwierdzenie wszystkich
obszarów europejskiej sieci Natura 2000 (z planami ochrony), wdrożenie koncepcji korytarzy
ekologicznych, a także uwzględnianie obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi.
Istotne jest określenie zasad ustalania progów tzw. chłonności środowiskowej oraz
pojemności przestrzennej zależnie od typu środowiska. W planach zagospodarowania
przestrzennego wskazane jest uwzględnienie wyników monitoringu środowiska (w
szczególności w zakresie jakości powietrza, wód i hałasu) oraz wprowadzenie mechanizmów
ochrony zasobów złóż kopalin przed zagospodarowaniem powierzchni uniemożliwiającym
przyszłe wykorzystanie.
b. Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 203028
Strategicznym celem polityki zagospodarowania przestrzennego kraju jest efektywne
wykorzystanie przestrzeni kraju i jej terytorialnie zróżnicowanych potencjałów rozwojowych
dla osiągania ogólnych celów rozwojowych: konkurencyjności, zwiększenia zatrudnienia,
sprawności funkcjonowania państwa oraz spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej.
Wśród celów urzeczywistniających przestrzenny model rozwoju Polski znajduje się Cel
4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej
jakości środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych. Oznacza to ukierunkowanie
polityki przestrzennej na przeciwdziałanie fragmentacji siedlisk i tworzenie rozwiązań
wspomagających osiąganie przestrzennych powiązań przyrodniczych. W dokumencie
Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 przyjęta Uchwałą Sejmu
Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009 r. (M.P. z 2009 r. nr 34, poz. 501).
28
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 przyjęta została Uchwałą Nr 239/2011 Rady
Ministrów z dnia 13 grudnia 2011 roku.
27
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określona została podstawowa sieć ekologiczna kraju, którą tworzą obszary biocentrów
(obszary koncentracji walorów przyrodniczych o różnym formalnym statusie ochronnym),
oraz korytarze ekologiczne (obszary o wysokiej koncentracji siedlisk i gatunków)
zapewniające łączność między poszczególnymi obszarami prawnie chronionymi. W system
włączone są sieci przyrodnicze miejskich obszarów funkcjonalnych ośrodków
metropolitalnych i regionalnych.
Relacja pomiędzy Planem a Koncepcją Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030
została szczegółowo opisana w Planie w rozdziale I. Uwarunkowania, w części dotyczącej
krajowych uwarunkowań rozwoju województwa.
c. Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej
Krajowa strategia ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej
wraz z programem działań29 zawiera wizję Polski w odniesieniu do sfery przyrodniczej, w
perspektywie 2015 roku. Obszar całego kraju cechować będzie wysoka jakość środowiska
przyrodniczego, umożliwiająca zachowanie różnorodności biologicznej i gwarantująca
trwałość procesów przyrodniczych. Tereny najcenniejsze przyrodniczo objęte zostaną
ochroną prawną i połączone systemem korytarzy ekologicznych, natomiast tereny
zdegradowane zostaną zrekultywowane. Walory przyrodnicze staną się jednym z „kół
zamachowych” rozwoju społeczno–gospodarczego, a społeczeństwo będzie miało wyższą
świadomość ekologiczną.
Celem nadrzędnym strategii jest zachowanie całego bogactwa przyrodniczego oraz
zapewnienie trwałości i możliwości rozwoju wszystkich poziomów jego organizacji.
Osiągnięcie celu nadrzędnego uwarunkowane jest realizacją czterech działań strategicznych:
 rozpoznanie i monitorowanie stanu różnorodności biologicznej oraz istniejących i
potencjalnych zagrożeń,
 usuwanie lub ograniczanie aktualnych i potencjalnych zagrożeń różnorodności
biologicznej,
 zachowanie i wzbogacenie istniejących oraz odtwarzanie zanikłych elementów
różnorodności biologicznej,
 integracja działań na rzecz ochrony różnorodności biologicznej z działaniami ważnych
dla tej ochrony sektorów gospodarki oraz administracji publicznej i społecznej.
Wyżej wymienione działania realizowane będą poprzez działania operacyjne
uporządkowane w poszczególne działy. W dziale „budownictwo, gospodarka przestrzenna i
mieszkaniowa” wyróżniono następujące działania: wdrożenie zasad ochrony i
umiarkowanego użytkowania różnorodności biologicznej do procedur planowania
przestrzennego, stworzenie merytorycznego i technicznego zaplecza w postaci aktualnych,
wyczerpujących przestrzennych baz danych o różnorodności biologicznej poszczególnych
obszarów oraz ochrona zieleni miejskiej i wiejskiej.
d. Strategia ochrony obszarów wodno – błotnych
Celem nadrzędnym Strategii ochrony obszarów wodno – błotnych wraz z planem działań
(na lata 2006-2013)30 jest powszechna ochrona środowisk wodno – błotnych w kraju poprzez
zapewnienie ciągłości istnienia i naturalnego charakteru środowisk obszarów wodno –
błotnych oraz pełnionych przez nie funkcji ekologicznych, zatrzymania procesu degradacji i
zanikania środowisk wodno–błotnych oraz restytucji przyrodniczej obszarów

Dokument zatwierdzony przez Radę Ministrów w dniu 25 lutego 2003 r.
Strategia ochrony obszarów wodno – błotnych wraz z planem działań na lata 2006 – 2013, Ministerstwo
Środowiska, Departament Leśnictwa, Ochrony Przyrody i Krajobrazu, Warszawa 2006.
29
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zdegradowanych. Dla realizacji celu nadrzędnego, w strategii przyjęto następujące cele
strategiczne:
 doskonalenie i harmonizacja przepisów prawnych,
 synchronizacja działań różnych resortów, struktur zarządzania i organizacji,
 synchronizacja działań w zakresie zalesiania siedlisk hydrogenicznych,
 ochrona prawna obiektów najcenniejszych przez włączanie ich w sieć obszarów
chronionych,
 wskazanie priorytetowych obszarów wymagających ochrony lub renaturyzacji,
 rozwój metod czynnej ochrony obszarów wodno–błotnych,
 usprawnienie i wdrożenie instrumentów finansowych w sferze ochrony środowiska
wspierających ochronę obszarów wodno–błotnych,
 zapewnienie właściwej edukacji i promocji wartości obszarów wodno – błotnych, ich
zagrożeń oraz potrzeb ochrony,
 rozwój badań naukowych i monitoringu na obszarach wodno–błotnych, w tym stworzenie
zintegrowanego monitoringu obszarów wodno–błotnych objętych ochroną w ramach
sieci Natura 2000, obszarów objętych Dyrektywą Azotową i obszarów wdrażania
Wspólnej Polityki Rolnej.
e. Program wodno-środowiskowy kraju
Program wodno-środowiskowy kraju,31 obok planów gospodarowania wodami na
obszarach dorzeczy, jest jednym z podstawowych dokumentów planistycznych w zakresie
gospodarki wodnej. Stanowi realizację wymagań wskazanych w Ramowej Dyrektywie
Wodnej i dotyczy zagadnień ochrony jakości wód i zasobów wodnych oraz przywracania
dobrego stanu wód i ekosystemów od wód zależnych. Dokument określa działania, które
powinny zostać wdrożone do końca 2015 roku dla realizacji następujących celów
środowiskowych:
 niepogarszanie stanu części wód,
 osiągnięcie dobrego stan wód: dobry stan ekologiczny i chemiczny dla wód
powierzchniowych, dobry stan chemiczny i ilościowy dla wód podziemnych,
 spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach prawnych i
polskim prawie, w odniesieniu do obszarów chronionych,


zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji stanowiących poważne zagrożenie
dla środowiska wodnego, jak również dla ludzi (za pośrednictwem wody).

Dla formułowanych ustaleń Planu istotne są działania dotyczące obszaru dorzecza Wisły,
w tym regionu wodnego Wisły Środkowej. Obejmują one m.in.: monitorowanie ekosystemów
zależnych od wód, opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej dla Głównych Zbiorników
Wód Podziemnych oraz ustanowienie obszarów ochronnych, poszukiwanie i
dokumentowanie alternatywnych źródeł wody do spożycia, weryfikację pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód podziemnych i ograniczenie zużycia dla potrzeb przemysłu i
rolnictwa, monitorowanie wpływu kopalni odkrywkowych na ekosystemy wodne
(przesuszanie torfowisk i obszarów podmokłych). Wśród działań uzupełniających
ukierunkowanych na osiągnięcie ustalonych celów środowiskowych (zgodnie z art. 113a
Ustawy Prawo wodne ) znajdują się m.in.: ograniczenie emisji zanieczyszczeń, wdrażanie
zasad dobrej praktyki, rekonstrukcja terenów podmokłych oraz poprawa efektywności
korzystania z wody.

Opracowany przez Prezesa Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej w uzgodnieniu z Ministrem Środowiska.
KZGW, Warszawa 2010,
31
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f. Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły
Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły32 stanowi realizację
postanowień Ramowej Dyrektywy Wodnej (w cyklu sześcioletnim). Głównym celem
środowiskowym planu jest osiągnięcie do roku 2015 dobrego stanu wód powierzchniowych i
podziemnych rozumianego jako najbardziej zbliżonego do naturalnego, w tym dobrego stanu
ekologicznego i chemicznego dla wód powierzchniowych oraz dobrego stanu chemicznego i
ilościowego dla wód podziemnych.
Katalog działań przedmiotowego dokumentu odnosi się do różnych dziedzin gospodarki,
zagospodarowania przestrzennego, kształtowania stosunków wodnych jak i ochrony
ekosystemów zależnych od wód. Obejmuje działania organizacyjne, prawne, edukacyjne oraz
inwestycyjne. Działania z zakresu gospodarki komunalnej dotyczą m.in.: budowy, rozbudowy
lub modernizacji sieci kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków i składowisk odpadów
komunalnych, likwidacji dzikich wysypisk, zagospodarowania osadów ściekowych oraz
rozwiązania problemu odcieków ze składowisk. Dokument zawiera również zadania związane
z ograniczaniem negatywnych oddziaływań z sektora rolniczego, tworzenia stref buforowych
wzdłuż cieków i zbiorników wodnych. W celu kształtowania stosunków wodnych i ochrony
ekosystemów zależnych od wód wskazane zostały działania pozwalające zachować
biologiczną ciągłość cieków przy równoczesnym przestrzeganiu na obszarach przyrodniczych
prawnie chronionych ustaleń zawartych w planach ochronnych.
g. Krajowy plan gospodarki odpadami 2014
Krajowy plan gospodarki odpadami 201433 jest aktualizacją KPGO 2010 z 2006 roku.
Dokument zakłada realizację systemu gospodarki odpadami zgodnego z zasadami
zrównoważonego rozwoju, które przekładają się na hierarchizację sposobów postępowania z
odpadami. Najbardziej korzystną metodą postępowania jest zapobieganie powstawaniu
odpadów, w następnej kolejności: przygotowanie ich do kolejnego użycia, recykling, odzysk
oraz unieszkodliwianie.
Jako cele główne krajowy plan gospodarki odpadami przyjmuje:
 utrzymanie tendencji oddzielenia wzrostu ilości wytwarzanych odpadów od wzrostu
gospodarczego kraju wyrażonego w PKB,
 zwiększenie udziału odzysku (szczególnie recyklingu) szkła, metali, tworzyw sztucznych
oraz papieru i tektury,
 zmniejszenie ilości odpadów kierowanych na składowiska i wyeliminowanie
nielegalnego ich składowania.
Plan określa także cele szczegółowe dla poszczególnych grup odpadów. W gospodarce
odpadami komunalnymi zakłada objęcie wszystkich mieszkańców zorganizowanym
systemem odbioru i systemem selektywnego zbierania oraz limity ograniczające ilość
odpadów deponowanych na składowiskach ze szczególnym uwzględnieniem odpadów
ulegających biodegradacji. Dla pozostałych grup odpadów, w tym odpadów niebezpiecznych
zakłada wprowadzenie rozwiązań poprawiających skuteczność ich odzysku i recyklingu.
Ważne jest dokończenie akcji likwidacji mogilników zawierających przeterminowane środki
ochrony roślin, odpadów zawierających azbest i innych odpadów niebezpiecznych oraz akcji
eliminacji PCB z transformatorów i kondensatorów.

32
33

Dokument zatwierdzony przez Radę Ministrów dnia 22 lutego 2011 r. (M.P. z 2011 r. nr 49, poz. 549).
Uchwała Rady Ministrów nr 217 z dnia 24 grudnia 2010 r. (M.P. z 2010 r.,nr 101, poz. 1183)
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h. Strategia Rozwoju Transportu
Istotne zapisy z punktu widzenia opracowywanego Planu zawiera również Strategia
Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)34. Głównym celem
dokumentu jest zwiększenie dostępności terytorialnej oraz poprawa bezpieczeństwa
uczestników ruchu i efektywności sektora transportowego poprzez utworzenie spójnego,
zrównoważonego i przyjaznego użytkownikowi systemu transportowego w wymiarze
krajowym (lokalnym), europejskim i globalnym. Strategia odnosi się zarówno do utworzenia
zintegrowanego systemu transportowego przez inwestycje w infrastrukturę transportową, jak i
wykreowania sprzyjających warunków dla sprawnego funkcjonowania rynków
transportowych oraz rozwoju efektywnych systemów przewozowych. Ograniczanie
negatywnego wpływu transportu na środowisko jest jednym z pięciu wskazanych celów
szczegółowych.
i. Projekt Strategii Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko
Projekt Strategii Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko35 przedstawia najważniejsze
wyzwania stojące przed Polską w perspektywie do 2020 roku w zakresie środowiska i
energetyki, z uwzględnieniem celów unijnych i priorytetów krajowych. Celem głównym
strategii jest zapewnienie wysokiej jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z
uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie warunków dla zrównoważonego
rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić Polsce bezpieczeństwo
energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną energetycznie gospodarkę. Cel główny
realizowany będzie przez trzy cele rozwojowe, którym podporządkowane są kierunki
interwencji. Ochrony środowiska dotyczą:
Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska:
 racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin,
 gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody,
 zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna gospodarka
leśna,
 uporządkowanie zarządzania przestrzenią.
Cel 3. Poprawa stanu środowiska:
 zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki,
 racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele energetyczne,
 ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko,
 wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych i
środowiskowych,
 promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do powstawania
zielonych miejsc pracy.
Zapisy strategii korespondują z celami rozwojowymi określonymi na poziomie
wspólnotowym, przede wszystkim z ujętymi w dokumencie Europa 2020 - wpisując się także
w kluczowe inicjatywy przewodnie. Jej zapisy są zgodne z celami pakietu klimatycznoenergetycznego.

Uchwała Nr 6 Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2013 r. w sprawie Strategii Rozwoju transportu do 2020 r.
(z perspektywą do 2030 r.)
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Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko perspektywa 2020, projekt z dnia 16 września 2011 r.,
Ministerstwo Środowiska i Ministerstwo Gospodarki. W dniu 4 lipca 2012 r. Kierownictwo Ministerstwa
Gospodarki zarekomendowało skierowanie dokumentu pod obrady Komitetu Stałego Rady Ministrów.
34

38

j. Projekt Polityki Wodnej Państwa 2030
Projekt Polityki Wodnej Państwa do 2030 (z uwzględnieniem etapu 2016)36 będzie
dokumentem nadrzędnym w stosunku do pozostałych dokumentów związanych z gospodarką
wodną.
Przyjęto, że celem głównym gospodarowania wodami jest zapewnienie powszechnego
dostępu ludności do czystej i zdrowej wody oraz istotne ograniczenie zagrożeń
wywoływanych przez powodzie i susze w połączeniu z utrzymaniem dobrego stanu wód i
związanych z nimi ekosystemów, przy zaspokojeniu uzasadnionych potrzeb wodnych
gospodarki. Dla realizacji celu nadrzędnego wyznaczono cele strategiczne:
 osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód oraz związanych z nimi
ekosystemów,
 zapewnienie dostępu do zasobów wodnych dla zaspokojenia potrzeb ludności,
środowiska naturalnego oraz społecznie i ekonomicznie uzasadnionych potrzeb wodnych
gospodarki,
 ograniczenie negatywnych skutków powodzi i suszy oraz minimalizowanie ryzyka
wystąpienia sytuacji nadzwyczajnych,
 wdrożenie systemu zintegrowanego zarządzania zasobami wodnymi i gospodarowania
wodami.
Wg założeń, realizacja tych celów odbywać się będzie m.in. poprzez: poprawę
retencyjności, przywrócenie i utrzymanie dobrego stanu i potencjału wód, redukcję ładunku
zanieczyszczeń doprowadzanego do wód, racjonalizację zużycia wody i gospodarowania nią,
zwiększenie udziału hydroenergetyki w bilansie energetycznym kraju, poprawę standardów i
rozwój śródlądowych dróg wodnych, wzrost skuteczności ochrony ludności przed powodzią i
skutkami suszy, ograniczanie skutków powodzi i suszy przy wykorzystaniu metod
nietechnicznych oraz poprawę bezpieczeństwa obiektów hydrotechnicznych. W projekcie
dokumentu określone zostały również działania w obszarach problemowych gospodarki
wodnej w zakresie ochrony przed powodzią, do których zaliczono m.in. środkową dolinę
Wisły od Płocka do Torunia oraz Wisłę z ujściem Bugu.
Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym i krajowym
znajdują odzwierciedlenie w aktualizowanym Planie. W największym zakresie uwzględnione
zostały w działaniach określonych w ramach polityki kształtowania i ochrony zasobów i
walorów przyrodniczych oraz poprawy standardów środowiska oraz polityki porządkowania i
restrukturyzacji funkcjonalnej województwa mazowieckiego.
7. PRZEWIDYWANE ZNACZĄCE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO
Do oceny oddziaływania na środowisko wykorzystano podejście zastosowane w
sporządzonej w 2004 roku Prognozie Oddziaływania na Środowisko Planu
Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego. Ocenie podlegały zatem
kierunki działań określone w Planie w ramach poszczególnych polityk przestrzennych.
Podstawą określenia potencjalnych zagrożeń i konfliktów środowiskowych, jakie mogą
wystąpić w związku z realizacją ustaleń Planu, była analiza treści tego dokumentu,
a zwłaszcza ustaleń zawartych w przyjętych dziewięciu politykach, w odniesieniu do stanu
środowiska województwa mazowieckiego. Analizę oddziaływania oraz identyfikację
znaczących oddziaływań przeprowadzono etapowo. Przeanalizowano poszczególne kierunki
działań w kontekście charakteru kierunków działań tj. inwestycyjnych i pozainwestycyjnych.
Wpływ na rozwój zrównoważony regionu (w tym ochronę środowiska) wyróżnionych
kierunków działań, w zakresie których dominują działania pozainwestycyjne, oceniono w
tabeli Analiza oddziaływań.
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Projekt dokumentu jest już po konsultacjach społecznych i po uzgodnieniach wewnątrzresortowych.
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Ocenę potencjalnych skutków środowiskowych, związanych z realizacją kierunków
działań o charakterze inwestycyjnym przeprowadzono w oparciu o macierz oceny (w formie
tabeli) umożliwiającą łatwą identyfikację poszczególnych typów oddziaływań generowanych
poprzez różne kierunki rozwoju przestrzennego oraz ich wpływu na poszczególne
komponenty środowiska, z uwzględnieniem ich zasobów i jakości. W tabeli określono
również rodzaj oddziaływania w aspekcie horyzontu czasowego.
Sposób prezentacji oceny przyjęto w dostosowaniu do charakteru i specyfiki
poszczególnych polityk, zgodnie z założeniami metodycznymi zawartymi w punkcie 1.2
Prognozy. Przyjęte w Prognozie kryteria pozwalają na wskazanie przewagi potencjalnych
oddziaływań negatywnych („-”) lub pozytywnych („+”). Sposób interpretacji ocen wynika z
dużego stopnia ogólności zapisów (kierunków działań) oraz możliwości realizacji działań na
terenach o różnych reżimach ochrony przyrody, w tym obszarach Natura 2000. Polityka
poprawy struktury przestrzennej i funkcjonalnej (Polityka I) ma zupełnie inny, nadrzędny
charakter w stosunku do pozostałych. W ramach tej polityki nie wskazuje się inwestycyjnych
kierunków działań. Zawiera m.in. zasady zagospodarowania terenów o różnych funkcjach i
charakterze (osadniczych, ekologicznych, kulturowych, rekreacyjnych, obszarów, na których
występują zagrożenia powodzią itd.) pozwalające na koordynację działań związanych z
ochroną walorów przyrodniczych i krajobrazu, kształtowaniem ładu przestrzennego,
przeciwdziałaniem zagrożeniom. Dla zachowania spójności metodologicznej, mimo
zdecydowanej odmienności, wybrany sposób oceny zastosowano również do tej polityki.
7.1. Ogólna ocena polityk przestrzennych

I.

Polityka poprawy struktury przestrzennej i funkcjonalnej
1. Charakterystyka polityki

Priorytetem Polityki poprawy struktury przestrzennej i funkcjonalnej jest poprawa
efektywności struktur przestrzennych, przeciwdziałanie rozlewaniu się i rozpraszaniu terenów
zabudowy oraz kształtowanie zwartych jednostek osadniczych. Polega na wprowadzeniu stref
użytkowania o różnym charakterze zabudowy, stref funkcjonalno-przestrzennych w
ośrodkach osadniczych województwa mazowieckiego oraz na ukierunkowaniu rozwoju
przestrzennego zgodnie z porządkującymi go zasadami. Dla realizacji założonych celów
polityka ta uwzględnia zapisane w innych politykach przestrzennych działania, które dotyczą:
- tworzenia systemu obszarów chronionych z weryfikacją zasad zagospodarowania,
jednoznacznie określających warunki dopuszczalnego zainwestowania,
- kształtowania krajobrazu harmonijnie skomponowanego i zachowującego tożsamość
kulturową i walory krajobrazowe,
- rozwoju systemu transportowego kształtującego charakter promienisto-obwodnicowy,
- poprawy bezpieczeństwa ludności i mienia przed skutkami zagrożeń naturalnych oraz
antropogenicznych.
Polityka adresowana jest do obszaru całego województwa, ale ustala również zasady
zagospodarowania terenów o szczególnych funkcjach. Dotyczy to m.in. obszarów o cennych
walorach przyrodniczo-kulturowych oraz terenów, na których występują zagrożenia
powodzią.
2. Działania pozainwestycyjne

Wśród kierunków działań pozainwestycyjnych związanych z realizacją polityki, wyróżnić
można m.in.: organizacyjne, koncepcyjne, programowe, konserwatorskie, planistyczne i
prawne (w tym m.in. akty prawa miejscowego). Dotyczą one głównie:
- kształtowania pasm rozwoju wzdłuż korytarzy komunikacyjnych (koncepcje, programy,
plany),
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wprowadzania stref użytkowania o zróżnicowanej intensywności zagospodarowania oraz
różnym charakterze zabudowy oraz stref funkcjonalno-przestrzennych (programy, plany
ochrony, opracowania planistyczne),
- doprecyzowania zasad organizacji przestrzennej oraz opracowania zasad gospodarowania
dla obszarów o cennych walorach przyrodniczych (plany ochrony, plany zadań
ochronnych),
- kształtowania zasad organizacji przestrzennej terenów zagrożonych powodzią, których
realizacja obejmuje działania pozainwestycyjne i inwestycyjne (zgodnie z Programem
Bezpieczeństwa Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły).
W treści zapisanych kierunków działań zawarta jest deklaracja nieszkodzenia środowisku
lub zmniejszenia oddziaływań i zagrożeń w stosunku do aktualnego stanu. Dotyczy to m.in.
tworzenia stref wyłączonych z zabudowy, gdzie preferuje się formy użytkowania terenu
podporządkowane funkcjom związanym z ochroną środowiska i ochroną przed powodzią.
Również kształtowanie zaplecza przyrodniczego, klimatycznego i rekreacyjnego,
kształtowanie zielonych pierścieni i korytarzy ekologicznych ma na celu nie tylko
zmniejszenie niekorzystnych oddziaływań, ale i poprawę stanu środowiska oraz zwiększenie
jego odporności na antropopresję.
Dla ograniczenia potencjalnych nieprzyjaznych środowisku przyrodniczemu skutków
rozwoju zagospodarowania przestrzennego, wskazane zostały działania na rzecz zachowania
zasobów i walorów przyrodniczych oraz krajobrazowych. Służą temu przyjęte w ramach
polityki zasady organizacji przestrzennej oraz zagospodarowania obszarów o cennych
walorach przyrodniczo-krajobrazowych, w tym przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom
krajobrazu (chaos przestrzenny). Porządkowanie i restrukturyzacja funkcjonalna
województwa realizowana będzie m.in. poprzez kształtowanie przestrzeni w ramach
określonych w Planie stref użytkowania oraz stref funkcjonalno-przestrzennych (centralnej,
mieszkaniowej, zaplecza przyrodniczego, rozwoju przemysłowego i gospodarczego,
obszarów koncentracji usług związanych z transportem).
Potencjalne oddziaływanie na środowisko ustaleń Planu w ramach Polityki poprawy
struktury przestrzennej i funkcjonalnej przedstawia tabela 3.
Tabela 3. Analiza oddziaływań
Kierunek działań/ zasady gospodarowania

Potencjalne oddziaływania

Kształtowanie zasad organizacji przestrzennej
Rozwój przestrzenny powinien następować w
- pozytywny wpływ na środowisko i ludzi
pasmach utworzonych wzdłuż korytarzy
oraz krajobraz i ład przestrzenny,
komunikacyjnych oraz w rdzeniu układu, który
- łagodzenie ewentualnych konfliktów
stanowi obszar zurbanizowany Warszawy oraz
funkcjonalno-przestrzennych na terenach
węzły transportowe ośrodków regionalnych i
zurbanizowanych ,
subregionalnych
- zmniejszenie niekorzystnych
Pasma rozwoju powinny obejmować zarówno tereny
oddziaływań terenów zurbanizowanych,
zurbanizowane historycznie wyznaczone wzdłuż linii
dzięki wyposażeniu w infrastrukturę
kolejowych, jak również nowopowstałe wzdłuż
ochrony środowiska (m.in. oczyszczalnie
ciągów drogowych, w których należy przewidywać
ścieków, kanalizacja),
wprowadzenie transportu szynowego
- tworzenie warunków dla zachowania
Pomiędzy pasmami rozwoju należy zachować
ciągłości korytarzy ekologicznych oraz
przestrzenie ekstensywnego użytkowania jako
zapobiegania fragmentacji przestrzeni
obszary zaplecza przyrodniczego, które powinny
przyrodniczej
wchodzić w formie klinów do centrów miast
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Na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią
- zmniejszenie presji na przyrodnicze
zabrania się wykonywania robót oraz czynności
siedliska nadrzeczne,
utrudniających ochronę przed powodzią lub
- poprawa bezpieczeństwa ludzi w
zwiększających zagrożenie powodziowe
dolinach rzek
Wskazane jest powiązanie radialnej sekwencji pasm - przeciwdziałanie rozpraszaniu zabudowy
rozwoju układem komunikacyjnym o charakterze
na terenach otwartych,
obwodowym, który łączyłby poszczególne pasma
- poprawa warunków życia ludzi w
bez konieczności przemieszczania się do centrum
miastach,
obszaru
- pozytywny wpływ na środowisko i ludzi
Całość obszaru zurbanizowanego powinna być
oraz krajobraz i ład przestrzenny,
zamknięta strefą zielonego pierścienia, bezpośrednio - zachowanie istniejących korytarzy
powiązanego z przestrzeniami ekstensywnego
ekologicznych oraz zapobieganie dalszej
użytkowania w miastach (parki, zieleńce, skwery,
ich fragmentacji
doliny cieków wodnych)
Dla liniowych obiektów infrastruktury transportowej - ograniczenie presji infrastruktury na
i energetycznej należy zachować korytarze
środowisko do obszaru korytarzy
przestrzenne, które będą przekształcone w korytarze
infrastrukturalne
Kształtowanie w przestrzeni województwa stref użytkowania
Strefa uzupełnienia zabudowy, w której
- zapobieganie procesom
zagospodarowanie powinno być podporządkowane
suburbanizacyjnym lub ich spowolnienie,
funkcjom związanym z zabudową mieszkaniową,
- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do
usługową, przemysłową lub techniczną o wysokim
wód i powietrza w wyniku realizacji
stopniu intensywności i która powinna być
inwestycji chroniących środowisko,
zainwestowana w pierwszej kolejności
- pozytywny wpływ na poprawę spójności
Strefa rozwoju zabudowy ( j. w. ) o średnim stopniu
obszarów przyrodniczych (ciągów,
intensywności i która powinna być zagospodarokorytarzy), zahamowanie ich
wania w drugiej kolejności, po wyczerpaniu rezerw
fragmentacji,
w strefie uzupełnienia zabudowy
- zabezpieczenie przed powodzią (poldery i
Strefa zachowania zabudowy, w której zakłada się
nietechniczne formy) korzystnie wpłynie
adaptację istniejącego zagospodarowania, a nowe
na środowisko wodne i bioróżnorodność
zagospodarowanie podporządkowuje celom ochrony
w dolinach rzek,
środowiska przyrodniczego oraz ochrony
- ochrona gruntów rolnych i leśnych przed
przeciwpowodziowej. W strefie tej nie należy
zmianą przeznaczenia
przeznaczać pod zabudowę lub inną działalność
inwestycyjną terenów rolnych i leśnych
Strefa wyłączenia spod zabudowy, w której
- zmniejszenie presji na obszary chronione
ogranicza się do minimum rozbudowę istniejącego
(w tym Natura 2000) w dolinach rzek
zagospodarowania, a preferuje się formy
wynikające z ograniczenia zabudowy
użytkowania terenu podporządkowane funkcjom
gruntów,
związanym z ochroną środowiska oraz ochroną
- poprawa bezpieczeństwa ludzi, mienia i
przed powodzią (m.in. poldery). W strefie tej zaleca
środowiska w dolinach rzecznych
się wprowadzenie zakazu wznoszenia nowych
budynków, z wyjątkiem odbudowy po zniszczeniach
wskutek zdarzeń losowych
Prowadzenie restrukturyzacji funkcjonalnej polegającej na kształtowaniu stref funkcjonalnoprzestrzennych
Strefa centralna – wielofunkcyjnego rozwoju
- poprawa walorów krajobrazu terenów
administracyjnego, usługowego i mieszkaniowego
zurbanizowanych, z uwzględnieniem
terenów zieleni urządzonej,
- łagodzenie ewentualnych negatywnych
Strefa mieszkaniowa
oddziaływań na ludzi (m.in. ekrany
akustyczne),
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- zmniejszenie emisji zanieczyszczeń
poprzez realizację zbiorczych systemów
kanalizacji, instalacji do utylizacji
odpadów itp.
- przeciwdziałanie rozlewaniu się
zabudowy
Strefa zaplecza przyrodniczego, klimatycznego
- pozytywny wpływ na krajobraz lokalny,
i rekreacyjnego, kształtowania zielonych pierścieni
mikroklimat miast (ograniczenie wpływu
i korytarzy ekologicznych,
przemysłu), zieleń miejską oraz zdrowie
ludzi,
- tworzenie powiązań przyrodniczych z
korytarzami ekologicznymi, obszarami
Natura 2000,
- pozytywny wpływ na zachowanie
bioróżnorodności i krajobraz terenów
otwartych
Strefa rozwoju przemysłowo-gospodarczego oraz
- możliwe zwiększenie presji na
obszarów koncentracji usług związanych
komponenty środowiska przyrodniczego
z transportem
w strefie rozwoju przemysłowogospodarczego jak również na terenach
sąsiednich,
- pozytywny wpływ na jakość środowiska
w pozostałych strefach, dzięki
koncentracji uciążliwych funkcji na
wyznaczonych obszarach
Zasady zagospodarowania dla obszarów o cennych walorach przyrodniczo-kulturowych
Objęcie ochroną terenów zachowujących tożsamość - zachowanie walorów przyrodniczych
kulturową i walory tradycyjnego krajobrazu o
i kulturowych,
specyficznych i unikatowych walorach
- poprawa bioróżnorodności,
krajobrazowych
- ochrona, kształtowanie oraz
Porządkowanie, odtwarzanie wartości kulturowych
eksponowanie systemu krajobrazów
oraz elementów ekspozycji krajobrazowej
naturalnych i antropogenicznych, a także
Utrzymanie cennych krajobrazowo przestrzeni
zasobów dziedzictwa kulturowego,
otwartych, ograniczanie inwestowania na terenach
- poprawa jakości środowiska i
rolnych i leśnych, zagospodarowanie rezerw
zwiększenie jego odporności na presje
terenowych w istniejących strukturach
antropogeniczne,
przestrzennych
- tworzenie warunków dla zachowania
Kształtowanie nowej zabudowy w sposób
ciągłości powiązań przyrodniczych,
nawiązujący do tradycji miejsca, eksponowanie i
- tworzenie ładu przestrzennego,
odtwarzanie dominant architektonicznych i
- kształtowanie i utrzymanie zaplecza
krajobrazowych, ograniczenie powstawania obcych
przyrodniczego jednostek osadniczych
krajobrazowo form zagospodarowania, eliminacja
dla poprawy warunków
obiektów dysharmonijnych
mikroklimatycznych miast oraz
Utrzymanie cennych krajobrazowo przestrzeni
warunków rekreacji
otwartych
Zasady zagospodarowania dla obszarów, na których występują zagrożenia powodziowe
Uwzględnianie w dokumentach planistycznych map - zwiększenie udziału naturalnych
zagrożenia
powodziowego,
map
ryzyka
procesów selekcji i sukcesji w
powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem
zbiorowiskach tarasów zalewowych,
powodziowym
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Zachowanie i tworzenie systemów retencji wód, - zachowanie walorów przyrodniczobudowa i rozbudowa zbiorników retencyjnych,
krajobrazowych terenów zalewowych,
suchych zbiorników przeciwpowodziowych oraz - zmniejszenie antropopresji na gatunki i
polderów przeciwpowodziowych i kanałów ulgi,
siedliska obszarów Natura 2000
które umożliwią sterowanie przepływami wód
położonych w dolinach dużych rzek,
(ekstensywne wykorzystanie rolnicze,
Dążenie do zachowania walorów przyrodniczozakaz zabudowy),
krajobrazowych poprzez ich ekstensywne
- poprawa odporności zbiorowisk
wykorzystanie rolnicze (...)
dolinnych na antropopresję,
Prowadzenie robót utrzymaniowych i
wspomaganie procesów
udrażniających, kształtujących przemieszczanie się
samooczyszczania wód,
wezbrań na obszarach międzywala
- lokalnie możliwe wystąpienie
niekorzystnych oddziaływań związanych
z niezbędnymi technicznymi
zabezpieczeniami oraz z wycinką drzew i
krzewów w międzywałach
Ograniczenie zabudowy mieszkaniowej i
- poprawa bezpieczeństwa ludności i
gospodarczej poza jednostkami osadniczymi, a także
mienia,
zabudowy polderów oraz lokalizacja obiektów i
- zmniejszenie prawdopodobieństwa
instalacji mogących znacząco oddziaływać na
wystąpienia poważnych awarii w
środowisko, w tym zakładów dużego i zwiększonego
dolinach rzek oraz ryzyka wtórnego
ryzyka wystąpienia poważnych awarii
zanieczyszczenia wód,
Na terenach zagrożonych powodzią, na których
- zwiększenie świadomości ekologicznej i
ograniczenie zabudowy jest niecelowe lub
świadomości zagrożeń mieszkańców
niemożliwe, wskazane jest stosowanie szczególnych
terenów zagrożonych powodzią,
warunków lokalizacji i realizacji zabudowy z
- zmniejszenie presji na środowisko
uwzględnieniem standardów urbanistycznych,
przyrodnicze, obszary chronione, w
architektonicznych i technologicznych (zgodnie z
tym Natura 2000.
Programem Bezpieczeństwa Powodziowego w
Regionie Wodnym Środkowej Wisły)
2.1.Interpretacja wyników oceny

W ramach analizowanej polityki tworzone będą warunki sprzyjające ochronie krajobrazu
terenów otwartych (przeciwdziałanie rozlewaniu się terenów zabudowy miast), rozwojowi
infrastruktury ochrony środowiska (tworzenie obszarów zwartej zabudowy), a także ochronie
walorów naturalnych i antropogenicznych dla rozwoju funkcji innych niż osadnicza (np.
rekreacyjna). Negatywne skutki rozwoju terenów zurbanizowanych będą częściowo
równoważone oddziaływaniami pozytywnymi, które będą wynikiem rozwoju infrastruktury
ochrony środowiska oraz poprawy dostępu do dóbr i usług (np. zbiorcze systemy kanalizacji,
poprawa gospodarki odpadami).
Pozytywne efekty realizacji polityki będą związane z przywracaniem ładu
przestrzennego, poprawą walorów krajobrazowych, zmniejszeniem presji na środowisko
terenów otwartych (zaplecza przyrodniczego) oraz poprawą warunków zamieszkania na
terenach zurbanizowanych. Prośrodowiskowe działania związane będą z tworzeniem stref
zachowania i wyłączenia spod zabudowy (konserwatorskie, plany ochrony), gdzie
preferowane formy użytkowania terenu podporządkowane zostały funkcjom związanym z
ochroną środowiska oraz ochroną przeciwpowodziową (np. poldery).
Potencjalnie korzystne skutki dla środowiska będą wynikały z respektowania zasad
zagospodarowania określonych dla obszarów o cennych walorach przyrodniczo-kulturowych
oraz dla obszarów, na których występują zagrożenia powodziowe. Uwzględnienie lokalnych
uwarunkowań (wodno-gruntowych) przyczyni się do zachowania zasobów i walorów
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przyrodniczych oraz zwiększenia bezpieczeństwa ludności i mienia. Istotny jest również
wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców tych terenów.
Ustalenia w zakresie kształtowania zasad organizacji przestrzennej (pasma rozwoju,
korytarze komunikacyjne oraz obszary zwartej zabudowy)obejmują działania o charakterze
planistycznym, konserwatorskim i organizacyjnym, które poprzedzają działania inwestycyjne
na wyznaczonych obszarach. Jednocześnie zasady te ograniczać mają zabudowę przestrzeni
otwartych, w tym tereny zielonych pierścieni oraz ciągów i korytarzy ekologicznych. Przyjęte
zasady porządkują działania w zakresie racjonalnego gospodarowania przestrzenią, dlatego
pozytywnie wpłyną na środowisko i ludzi (również w miastach) oraz krajobraz i ład
przestrzenny regionu. Pozwolą na realizację zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej,
a także Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju.
Utrzymanie przestrzeni ekstensywnego użytkowania (w formie zielonych klinów) oraz
rozwój zielonych pierścieni w sąsiedztwie miast będzie sprzyjać zachowaniu ciągłości
powiązań przyrodniczych (korytarzy ekologicznych) lub zapobieganiu ich dalszej
fragmentacji. Wdrożenie tych ustaleń przyczyni się do łagodzenia ewentualnych konfliktów
funkcjonalno - przestrzennych w regionie.
Korzystne dla środowiska przyrodniczego i krajobrazu będzie również kształtowanie
przestrzeni województwa poprzez tworzenie stref użytkowania o różnych funkcjach
wiodących i zróżnicowanej intensywności zagospodarowania (strefy: uzupełnienia zabudowy,
rozwoju zabudowy, zachowania zabudowy, wyłączenia spod zabudowy). W tym kierunku
działań dominują działania koncepcyjne, planistyczne, prawne (m.in. akty prawa
miejscowego) i zarządcze, które zapobiegają procesom suburbanizacyjnym lub mogą je
spowolnić. Wpłyną one na poprawę spójności obszarów przyrodniczych (ciągi, korytarze
ekologiczne), hamując ich fragmentację. Najwięcej działań pro-środowiskowych dotyczy
stref zachowania i wyłączenia spod zabudowy (konserwatorskie, plany ochrony), gdzie
preferowane formy użytkowania terenu podporządkowane będą funkcjom związanym z
ochroną środowiska. Ograniczenia dotyczą także przeznaczania pod zabudowę lub inną
działalność inwestycyjną terenów rolnych i leśnych (z wyjątkiem odbudowy po zniszczeniach
wskutek zdarzeń losowych).
Wiele pozytywnych efektów dla środowiska (poprawa warunków aerosanitarnych i
klimatu akustycznego, kształtowanie krajobrazu terenów zurbanizowanych) będzie wynikało
z realizacji ustaleń w zakresie prowadzenia restrukturyzacji funkcjonalnej polegającej na
kształtowaniu stref funkcjonalno-przestrzennych. Dotyczy to w szczególności:
- utworzenia zaplecza przyrodniczego, klimatycznego i rekreacyjnego, kształtowania
zielonych pierścieni dla stref związanych z funkcjami mieszkaniową i administracyjną
(m.in. strefa centralna – wielofunkcyjnego rozwoju administracyjnego, usługowego i
mieszkaniowego),
- zmniejszenia negatywnych oddziaływań przemysłu, transportu, usług i komunikacji na
sferę mieszkaniową aglomeracji poprzez utworzenie strefy rozwoju przemysłowogospodarczego oraz obszarów koncentracji usług związanych z transportem.
Ograniczaniu presji i zagrożeń związanych z rozwojem miast służyć mają podejmowane
działania zapobiegawcze na różnych szczeblach zarządzania przestrzenią. Opracowywane na
poziomie gmin miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego winny uwzględniać
ustalenia planu województwa. Strefy te i zasady gospodarowania powinny być uwzględnione
w dokumentach planistycznych i programowych jednostek samorządu terytorialnego (studia
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin, miejscowe plany
zagospodarowania przestrzennego, programy ochrony środowiska, programy rozwoju itp.).
Muszą być również brane pod uwagę przy udzielaniu zgody na zmianę przeznaczenia terenów
rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne.
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Przyjęte zasady gospodarowania w strefach funkcjonalno-przestrzennych stanowią, iż
inwestycje należy lokalizować zgodne z funkcjami wiodącymi. Lokalizacje innych funkcji
(niż preferowane) dopuszczane mogą być tylko wtedy, jeśli nie będą one powodowały
zagrożenia dla funkcji wiodących.
3. Działania inwestycyjne

Realizacji zakładanych w ramach polityki systemowych rozwiązań w zakresie gospodarki
przestrzennej służyć będą działania inwestycyjne ujęte (i ocenione w niniejszej prognozie) w
ramach polityk:
 kształtowania i ochrony zasobów i walorów przyrodniczych oraz poprawy standardów
środowiska,
 poprawy odporności na zagrożenia naturalne i wspierania wzrostu bezpieczeństwa
publicznego,
 opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury współczesnej,
 poprawy dostępności i efektywności transportowej województwa.
Realizacja analizowanej polityki skoordynuje działania związane z ochroną walorów
przyrodniczych i krajobrazu, poprawą jakości środowiska, przeciwdziałaniem zagrożeniom
oraz kształtowaniem ładu przestrzennego. Poprzez kształtowanie przestrzeni województwa
oraz prowadzenie restrukturyzacji funkcjonalnej polityka ta przyczyni się do poprawy
spójności Mazowsza jako regionu, jak również spójności struktur przyrodniczych (ciągów i
korytarzy ekologicznych). Ustalenie stref użytkowania oraz stref funkcjonalnoprzestrzennych, a także wdrożenie ich do opracowywanych miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego będzie sprzyjało poprawie jakości komponentów
środowiska, korzystnym przemianom krajobrazów i tworzeniu ładu przestrzennego przy
zachowaniu walorów przyrodniczo-krajobrazowych regionu.
Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja Polityki poprawy struktury przestrzennej i
funkcjonalnej nie tylko nie zagraża zasobom, walorom, jakości środowiska przyrodniczego,
ale wpłynie na poprawę spójności głównych ciągów (korytarzy) ekologicznych oraz
zmniejszenie presji na obszary cenne przyrodniczo, w tym obszary Natura 2000. Umożliwi
racjonalne gospodarowanie przestrzenią i tworzenie ładu przestrzennego oraz dostosowanie
intensywności zabudowy i zagospodarowania do ekofizjograficznych uwarunkowań.
Przyczyni się do zrównoważonego, wielofunkcyjnego rozwoju województwa oraz realizacji
zapisów Europejskiej Konwencji Krajobrazowej i Koncepcji Przestrzennego
Zagospodarowania Kraju.

II.

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

Priorytetowym celem analizowanej polityki jest rozwój przemysłu, który w większości
działań pozostaje w korelacji ze wzrostem konkurencyjności wybranych ośrodków
osadniczych. Polityka rozwoju przemysłu i wzrostu konkurencyjności wybranych ośrodków
osadniczych adresowana jest do głównych ośrodków miejskich regionu, tj. metropolii
warszawskiej, ośrodków regionalnych (Radom, Płock), ośrodków subregionalnych
(Ciechanów, Ostrołęka, Siedlce), miast powiatowych oraz miast położonych przy Dużej
Obwodnicy Warszawy.
Realizacja polityki przyczyni się przede wszystkim do wzrostu pozycji wybranych miast
w hierarchii sieci osadniczej, wzmocnienia potencjału ośrodków miejskich oraz wzrostu
produkcji przemysłowej. Poszczególne kierunki działań ukierunkowane są na rozwój
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gospodarczy w oparciu o dotychczasowy potencjał oraz nowe inwestycje i innowacje.
Wskazane zostały konkretne dziedziny produkcji przemysłowej, które powinny rozwijać się
w poszczególnych częściach regionu. Predyspozycje do rozwoju wynikają z tradycji,
lokalnych zasobów, dostępności transportowej oraz szeroko rozumianej atrakcyjności
inwestycyjnej.
2. Działania pozainwestycyjne

Analizowana polityka przewiduje szereg kierunków działań pozainwestycyjnych, które w
perspektywie długookresowej determinują realizację zadań inwestycyjnych, mających
podnieść konkurencyjność oraz poziom produkcji przemysłowej w poszczególnych ośrodkach
osadniczych. Dotyczą kierunków działań głównie o charakterze organizacyjnym, prawnym,
administracyjnym oraz planistycznym.
Warunkujące wdrażanie inwestycji działania pozainwestycyjne dotyczą głównie:
- rozwoju obszarów innowacji w oparciu o istniejący potencjał naukowo-badawczy,
- wspomagania, tworzenia i powiększania obszarów inwestycyjnych dla działalności
produkcyjnej, w tym w miejscach o szczególnych ku temu uwarunkowaniach np. parkach
technologicznych, strefach aktywizacji gospodarczej,
- wdrażania nowoczesnych standardów urbanistyczno-architektonicznych i kształtowania
ładu przestrzennego w ośrodkach miejskich,
- rozwoju powiązań funkcjonalnych w ramach czterech podobszarów polityki z
uwzględnieniem uwarunkowań lokalnych,
- współpracy z obszarami przyległymi do regionu, zwłaszcza w ramach istniejących
naturalnych pasm rozwojowych (Płock-Włocławek, Kielce-Radom).
Oddziaływania związane z realizacją działań zawartych w niniejszej polityce mają często
charakter pośredni i długotrwały. Jeżeli zostaną dotrzymane deklarowane standardy
środowiskowe, realizowane działania sprzyjać będą kreowaniu zrównoważonego rozwoju
regionu, przy zachowaniu walorów i poprawie jakości środowiska. Potencjalne wpływy na
środowisko, które mogą wystąpić w wyniku ich realizacji wskazano w tabeli 4.
Tabela 4. Analiza oddziaływań
Kierunek działań

Potencjalne oddziaływania

Wzmocnienie rangi Warszawy w sieci metropolii europejskich i ośrodków krajowych
Wspomaganie rozwoju obszarów innowacji - zmniejszenie negatywnego oddziaływania na
w Warszawie w oparciu o uczelnie i
środowisko poprzez stosowanie nowoczesnych
powstające wokół nich ośrodki szczególnie
technologii, wypracowanie metod skutecznej
na osi: Szkoła Główna Handlowa – Szkoła
ochrony środowiska oraz wdrażanie najlepszych
Główna Gospodarstwa Wiejskiego –
dostępnych technik (BAT),
Uniwersytet Warszawski – Warszawski
- możliwość powstania szkodliwych oddziaływań
Uniwersytet Medyczny – Politechnika
na skutek składowania i utylizacji odpadów
Warszawska
przemysłowych, powstałych przy użyciu
zaawansowanych technologii
Lokalizacja międzynarodowych instytucji
- nieznaczne zwiększenie antropopresji w
i organizacji związanych z rozwojem nauki
obszarach lokalizacji instytucji (miejscowo),
i gospodarki
- powstanie nowych, czystych i przyjaznych
środowisku technologii oraz usprawnienie
Tworzenie warunków do wdrażania
procesów produkcyjnych (racjonalizacja zużycia
innowacji i nowoczesnych technologii
energii, materiałów),
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Kształtowanie nowoczesnego centrum
stolicy o wysokiej jakości rozwiązań
urbanistyczno-architektonicznych i
atrakcyjnych przestrzeniach publicznych,
przy jednoczesnym zachowaniu
i eksponowaniu walorów historycznozabytkowych
Integracja Warszawy z otoczeniem
funkcjonalnym w tym: - zahamowanie
procesów rozpraszania zabudowy oraz
aktywizacja ekstensywnie
zagospodarowanych obszarów na
peryferiach stolicy i w gminach
podwarszawskich

-

-

-

wykorzystanie doświadczeń zagranicznych
naukowców w ochronie środowiska
poprawa walorów krajobrazu miejskiego,
kreowanie i rewaloryzacja atrakcyjnych
przyrodniczo miejskich terenów zieleni
pozytywnie wpłynie na mikroklimat miast i
zdrowie mieszkańców
pośredni, pozytywny wpływ na komponenty
środowiska,
zmniejszenie antropopresji i niekontrolowanej
urbanizacji nadmiernie ingerującej w
środowisko,
poprawa walorów krajobrazowych,
tworzenie zielonego pierścienia

Rozwój powiązań funkcjonalnych w
racjonalny sposób gospodarowania przestrzenią
układzie Warszawa – Łódź i wykształcenie
w wyniku wypracowania standardów rozwoju i
dwubiegunowego pasma rozwojowego
zagospodarowania obszarów pomiędzy
pomiędzy tymi ośrodkami, w tym w ramach
Warszawą i Łodzią,
realizacji porozumienia o współpracy
- poprawa jakości środowiska dzięki wspólnemu
pomiędzy województwami mazowieckim i
wypracowaniu biernych i czynnych metod pro
łódzkim dotyczącego utworzenia
środowiskowych działań
Makroregionu Polski Centralnej
Wzrost konkurencyjności ośrodków regionalnych (Radom i Płock)
Rozwój obszarów innowacji w oparciu o
- poprawa jakości życia mieszkańców miast,
uczelnie i powstające wokół nich ,,ośrodki
- powstanie nowych, czystych i przyjaznych
transferu wiedzy’’
środowisku technologii oraz usprawnienie
Tworzenie warunków do wdrażania
procesów produkcyjnych (racjonalizacja zużycia
innowacji i nowoczesnych technologii
energii, materiałów),
- kształtowanie świadomości ekologicznej
związane z rozwojem nauk przyrodniczych i
innowacji (m.in. rozwój czystych technologii)
Rozszerzenie oferty i dostosowanie profilu
- nie przewiduje się niekorzystnych oddziaływań
kształcenia w ośrodkach akademickich do
na komponenty środowiska,
potrzeb rynku pracy
- korzystny wpływ na ludzi, którzy w
poszukiwaniu pracy nie muszą migrować do
innych rejonów województwa lub kraju
Kształtowanie nowoczesnych centrów
- kształtowanie ładu przestrzennego sprzyjające
miast o wysokiej jakości rozwiązań
wzmocnieniu funkcji środowiskowych w
urbanistyczno-architektonicznych i
miastach,
atrakcyjnych przestrzeniach publicznych,
- poprawa walorów ekonomicznych i
przy jednoczesnym zachowaniu
ekologicznych przestrzeni oraz walorów
i eksponowaniu walorów historycznokrajobrazowych,
zabytkowych
- poprawa mikroklimatu poprzez kreowanie
miejskich terenów zieleni
Rozwój regionalnych i międzynarodowych - nie przewiduje się znaczących niekorzystnych
powiązań Płocka i Radomia, w tym:
oddziaływań na środowisko (przy założeniu
- wzmacnianie zewnętrznych powiązań
realizacji działań zgodnie z wysokimi
gospodarczych, społecznych, naukowych,
standardami i w zgodzie ze zrównoważonym
kulturowych
rozwojem)
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Integracja Płocka i Radomia z otoczeniem
funkcjonalnym:
- zahamowanie procesów rozpraszania
zabudowy oraz aktywizację inwestycyjną
ekstensywnie zagospodarowanych
obszarów na peryferiach

-

pośredni pozytywny wpływ na środowisko
poprzez zmniejszenie antropopresji i
niekontrolowanej urbanizacji oraz wspólne
uregulowania organizacyjne w gospodarce
komunalnej,
- kształtowanie ładu przestrzennego,
- poprawa walorów krajobrazu terenów
podmiejskich
Integracja Płocka i Radomia z otoczeniem
- nie przewiduje się znaczących niekorzystnych
funkcjonalnym:
oddziaływań na środowisko z uwagi na czysto
- tworzenie związków producenckich i
organizacyjny aspekt kierunku działań,
spółdzielni produkcyjnych jako instrumentu
- pośrednio, możliwe korzystne oddziaływanie na
integrującego
rolniczą przestrzeń produkcyjną (racjonalne
planowanie wykorzystania gleb)
Rozwój powiązań funkcjonalnych w
- pośredni pozytywny wpływ na środowisko w
układach Płock – Włocławek i Kielce –
wyniku podejmowania inicjatyw oraz rozwiązań
Radom i wykształcenie dwubiegunowych
pro środowiskowych,
pasm rozwojowych pomiędzy tymi
- lokalnie możliwe zwiększenie niekorzystnych
ośrodkami
oddziaływań na środowisko poprzez
intensyfikację wykorzystania istniejącej
infrastruktury
Wzrost konkurencyjności ośrodków subregionalnych (Siedlce, Ostrołęka i Ciechanów)
Tworzenie warunków do wdrażania
- możliwe zmniejszenie presji na środowisko
innowacji i nowoczesnych technologii
dzięki stosowaniu przyjaznych środowisku
technologii oraz racjonalizacji zużycia energii,
materiałów,
Kształtowanie nowoczesnych centrów
- kształtowanie ładu przestrzennego sprzyjające
miast o wysokiej jakości rozwiązań
wzmocnieniu funkcji środowiskowych w
urbanistyczno-architektonicznych i
miastach,
atrakcyjnych przestrzeniach publicznych,
- poprawa walorów krajobrazowych,
przy jednoczesnym zachowaniu
- kreowanie miejskich terenów zieleni urządzonej i
i eksponowaniu walorów historycznopoprawa mikroklimatu miast,
zabytkowych
- zachowanie i rewaloryzacja naturalnych
zbiorowisk i zespołów roślinności
towarzyszących historyczno-zabytkowym
tkankom miejskim
Wzmacnianie regionalnych i
- nie przewiduje się niekorzystnych oddziaływań
międzyregionalnych powiązań
na środowisko (przy założeniu realizacji
gospodarczych, społecznych, naukowych,
przedsięwzięć zgodnie z wysokimi standardami)
kulturowych
Wzrost konkurencyjności miast powiatowych i ośrodków lokalnych o istotnym potencjale
rozwojowym
Utworzenie strefy aktywizacji gospodarczej - nie przewiduje się znaczących niekorzystnych
przy lotnisku w Modlinie
oddziaływań na środowisko z uwagi na czysto
Włączanie potencjalnych terenów
organizacyjny aspekt kierunku działań,
inwestycyjnych do specjalnych stref
- pośrednio, możliwe niekorzystne oddziaływania
ekonomicznych
na rolniczą przestrzeń produkcyjną (zmniejszenie
powierzchni terenów otwartych),
- rekultywacja terenów zdegradowanych.
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2.1. Interpretacja wyników oceny

Kierunki działań mające na celu wzrost konkurencyjności wybranych ośrodków
osadniczych i rozwój przemysłu dotyczą wielu obszarów tematycznych takich jak: innowacje,
szkolnictwo wyższe, zagospodarowanie przestrzenne, powiązania gospodarcze. Są one
formułowane w sposób ogólny, co pozwala na uwzględnienie szeregu działań służących ich
realizacji. Duży stopień ogólności ustaleń utrudnia jednak precyzyjne określenie
potencjalnych oddziaływań na środowisko.
Najwięcej kierunków działań odnosi się do Obszaru Metropolitalnego Warszawy oraz
ośrodków regionalnych (Płock, Radom), co warunkuje skalę ich oddziaływań oraz określenie
zasięgu przestrzennego ograniczonego głównie do miast i terenów podmiejskich. Z
przeprowadzonej analizy wynika, że w większości będą to oddziaływania pozytywne, służące
poprawie jakości życia mieszkańców, walorów przestrzeni, krajobrazu oraz jakości
poszczególnych komponentów środowiska. Negatywne, na ogół pośrednie oddziaływania,
związane będą z intensyfikacją wykorzystania istniejącej infrastruktury (możliwy nieznaczny
wzrost antropopresji w miejscach lokalizacji instytucji i towarzyszącej im infrastruktury
technicznej). W przypadku braku przesłanek do określenia negatywnego wpływu na
środowisko, wskazano na brak niekorzystnych oddziaływań.
Proponowane kierunki działań z reguły nastawione są na wspieranie działalności
produkcyjnej z jednoczesnym zachowaniem dotychczasowych walorów środowiskowych,
poprawą warunków dla rozwoju zrównoważonego i zachowaniem ładu przestrzennego. W
treści sformułowań zawierają deklaracje nie szkodzenia środowisku oraz ewentualnej
kompensacji przyrodniczej, w związku z czym można mówić o prawidłowym kreowaniu
warunków dla rozwoju zrównoważonego.
3. Działania inwestycyjne

W ramach oceny oddziaływania na środowisko kierunków działań inwestycyjnych
wyszczególnionych w ramach Polityki rozwoju przemysłu i wzrostu konkurencyjności
wybranych ośrodków osadniczych, przeanalizowano kierunki dotyczące:
- powiązań komunikacyjnych i funkcjonalnych pomiędzy różnymi elementami sieci
osadniczej,
- uzbrojenia terenów pod inwestycje,
- rozwoju produkcji przemysłowej, szczególnie na obszarach specjalnych stref
ekonomicznych, terenach poprzemysłowych i powojskowych, parkach technologicznych;
- rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast,
- budowy centrów logistycznych, kongresowych, finansowych, obiektów obsługi rolnictwa
oraz działalności targowo-wystawienniczej,
- rozbudowy infrastruktury społecznej, w tym wysokospecjalistycznej infrastruktury
medycznej,
- rozwoju bazy dla turystyki, wypoczynku i kultury.
Realizacja wymienionych działań inwestycyjnych oraz analizowanych w pkt 2 działań
pozainwestycyjnych (które tworzą nowe i korzystne uwarunkowania) przyczyni się do
ożywienia gospodarki regionu, wzrostu produkcji przemysłowej oraz rozwoju transportu
warunkującego rozwój społeczno-ekonomiczny regionu.
W tabeli 5 wskazano możliwe interakcje pomiędzy poszczególnymi kierunkami działań a
komponentami środowiska.
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Zdrowie ludzi

Zabytki i dobra materialne

SUMA (pkt)

Krajobraz
Tereny
zurbanizowane
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0
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0
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0

+1

+3

0

0

0

-1

0

0

0

-1

-1

0

0

+1

0

-3

Jakość

Zasoby

Jakość

Zasoby

Zwierzęta

Gleby

0

Klimat akustyczny

0

Powietrze

0

Zasoby

0

Jakość

0

Proponowane kierunki działań

Lasy

0

Rodzaj
oddziaływania

Różnorodność biologiczna

bezpośrednie,
stałe,
długoterminowe

Wybrane
komponenty środowiska

Obszary chronione,
w tym Natura 2000

Tereny otwarte

Wody
powierzchniowe

Wody podziemne

Tabela 5. Potencjalne oddziaływania na środowisko Polityki rozwoju przemysłu i wzrostu konkurencyjności wybranych ośrodków osadniczych

Wzmocnienie rangi Warszawy w sieci metropolii europejskich i ośrodków krajowych
Tworzenie i rozwój placówek naukowobadawczych, szczególnie w zakresie
nowoczesnych technologii (przede wszystkim
rozwój: bazy akademickiej, instytutów, centrów
naukowych oraz parków technologicznych)
Rozbudowa infrastruktury gospodarczofinansowej i wystawienniczej (budowę centrów
kongresowych, finansowych i targowowystawienniczych)
Rozbudowa wysokospecjalistycznej
infrastruktury medycznej (szczególnie w
zakresie chorób cywilizacyjnych)
Rewitalizacja obiektów zabytkowych i ich
adaptacja na potrzeby turystyki i kultury
Rozbudowa i modernizacja bazy turystycznej
oraz zagospodarowanie turystyczne terenów
nad Wisłą
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów
miasta
Tworzenie efektywnych międzynarodowych,
krajowych i regionalnych połączeń
transportowych Warszawy (drogowych,
kolejowych i lotniczych), a także usprawnienie
transportu wewnętrznego
Integracja Warszawy z otoczeniem
funkcjonalnym w tym:
- poprawa powiązań transportowych
(kolejowych i drogowych) oraz bezpieczeństwa
ruchu (w szczególności uzupełnienie
promienistego układu drogowego o system
połączeń obwodowych, eliminujących ruch
tranzytowy w centrum Warszawy), a także
rozwój zintegrowanego transportu zbiorowego
Integracja Warszawy z otoczeniem
funkcjonalnym w tym: - rozwój efektywnych
systemów infrastruktury energetycznej i
gospodarki komunalnej
Integracja Warszawy z otoczeniem
funkcjonalnym w tym: - rozwój powiązań
funkcjonalnych z ośrodkami powiatowymi i
gminnymi w otoczeniu metropolii (szczególnie
ośrodki o potencjale naukowo-badawczym:
Legionowo, Pruszków, Otwock, Piaseczno,
Żyrardów, Józefów, Sulejówek, Błonie,
Jabłonna, Nadarzyn)

bezpośrednie,
stałe,
długoterminowe
pośrednie,
średnioi długoterminowe
bezpośrednie,
średnioi długoterminowe

-1

0

0

pośrednie,
średnioterminowe

0

0

0

0

0

0

+1

0

0

0

0

0

0

+1

0

+1

+3

pośrednie, stałe,
długoterminowe

0

0

-1

-1

0

0

-1

0

0

-1

-1

-1

-1

+1

+1

0

-5

pośrednie, stałe,
długoterminowe

0

0

-1

-1

0

0

-1

0

0

0

0

-1

-1

+1

+1

0

-3

pośrednie, stałe,
średnioi długoterminowe

0

0

0

0

+1

0

+1

0

0

+1

0

0

-1

0

+1

0

+3

pośrednie, stałe,
średnioi długoterminowe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

-1

0

0

+1

0

0

-1

Wzrost konkurencyjności ośrodków regionalnych (Radom i Płock)
Tworzenie i rozwój placówek naukowobadawczych, szczególnie w zakresie
bezpośrednie,
nowoczesnych technologii (przede wszystkim:
stałe,
instytutów, centrów naukowych oraz parków
długoterminowe
przemysłowo-technologicznych)
Rozwój ośrodków akademickich, rozwój
bezpośrednie,
placówek oraz bazy dydaktycznej i naukowo
długoterminowe
badawczej szkolnictwa wyższego
Rozwój przemysłu z wykorzystaniem terenów
specjalnych stref ekonomicznych oraz terenów
bezpośrednie,
poprzemysłowych i powojskowych, głównie:
stałe,
metalowego, chemicznego i lekkiego w
długoterminowe
Radomiu, chemicznego w Płocku
Przygotowanie uzbrojonych terenów
inwestycyjnych, w tym na terenach
bezpośrednie,
powojskowych i w otoczeniu lotniska (Radom),
średnioterminowe
oraz multimodalnych punktów
przeładunkowych
Rozbudowa infrastruktury gospodarczofinansowej i wystawienniczej (centra
bezpośrednie,
kongresowe, finansowe i targowośrednioterminowe
wystawiennicze)
Budowa i rozbudowa wysokospecjalistycznej
bezpośrednie,
infrastruktury medycznej (szczególnie w
średniozakresie chorób cywilizacyjnych)
i długoterminowe
Rewitalizacja obiektów zabytkowych i ich
pośrednie,
adaptacja na potrzeby turystyki i kultury
średnioi długoterminowe
Tworzenie i rozwój instytucji kultury
bezpośrednie,
stałe, średnioi długoterminowe
Rozwój bazy turystycznej oraz centrów
bezpośrednie, stałe,
wypoczynku i rekreacji
średnioi długoterminowe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

+1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

+1

0

0

0

-1

0

-1

0

-1

0

0

-1

-1

0

0

0

0

0

-5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

+1

+1

0

0

+1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

+1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+1

0

+1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+1

+1

0

+1

+3

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

+1

0

+1

+1

0

0

0

0

-1

0

-1

0

0

0

-1

-1

0

0

+1

0

-3
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Jakość

Klimat akustyczny

Gleby

Zasoby

Tereny otwarte

Tereny
zurbanizowane

Zabytki i dobra materialne

SUMA (pkt)

0

0

0

+1

0

+1

+3

0

0

0

0

0

-1

-1

-1

-1

+1

+1

0

-5

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

-1

0

0

-2

0

0

0

0

-1

-1

0

-1

-1

0

0

+1

0

0

-3

0

0

-1

0

0

-1

0

0

+1

+1

-1

-1

+1

+1

0

0

0

0

0

0

+1

0

+1

0

0

+1

0

+1

-1

0

+1

0

+4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

-1

0

0

+1

0

0

-1

-1

-1

0

0

0

0

0

0

bezpośrednie,
zmienne
średnioterminowe

Lasy

0

-1

Zdrowie ludzi

Powietrze

Jakość

Krajobraz

Wody podziemne

Zasoby

0

pośrednie, stałe,
długoterminowe

Rozwój regionalnych i międzynarodowych
powiązań Płocka i Radomia w tym:
- tworzenie klastrów i gron przedsiębiorczości
bezpośrednie,
(np. Klastra Przemysłu Precyzyjnego w
stałe,
obszarze dawnego staropolskiego okręgu
długoterminowe
przemysłowego, klastra chemicznego w oparciu
o istniejący przemysł petrochemiczny w
Płocku)
Integracja Płocka i Radomia z otoczeniem
funkcjonalnym
- poprawa powiązań transportowych
(kolejowych i drogowych) oraz bezpieczeństwa
bezpośrednie,
ruchu (w szczególności uzupełnienie układu
stałe,
drogowego o system połączeń obwodowych,
długoterminowe
eliminujących ruch tranzytowy z centrów), a
także rozwój zintegrowanego transportu
zbiorowego
Integracja Płocka i Radomia z otoczeniem
bezpośrednie,
funkcjonalnym
stałe,
- rozwój efektywnych systemów infrastruktury
średnioterminowe
energetycznej i gospodarki komunalnej
Integracja Płocka i Radomia z otoczeniem
pośrednie, stałe,
funkcjonalnym: - rozwój powiązań
średniofunkcjonalnych z ośrodkami powiatowymi i
i długoterminowe
gminnymi w obszarach aglomeracji

Wody
powierzchniowe
Jakość

0

Zasoby

0

Zwierzęta

+1

Różnorodność biologiczna

0

0

0

Proponowane kierunki działań

Rozwój regionalnych i międzynarodowych
powiązań Płocka i Radomia w tym:
- rozwój i modernizacja powiązań
komunikacyjnych, w tym z siecią dróg
ekspresowych i autostrad; budowa powiązania
kolejowego Płocka z Mazowieckim Portem
Lotniczym Warszawa-Modlin, realizacja
lotniska pasażerskiego w Radomiu
Rozwój regionalnych i międzynarodowych
powiązań Płocka i Radomia w tym:
- rozwój bazy logistycznej o znaczeniu
ponadregionalnym

0

0

bezpośrednie,
średnioterminowe

Rodzaj
oddziaływania

Rewitalizacja zdegradowanych obszarów
miasta

0

Obszary chronione,
w tym Natura 2000

Wybrane
komponenty środowiska

Wzrost konkurencyjności ośrodków subregionalnych (Siedlce, Ostrołęka i Ciechanów)
Rozwój i modernizacja przemysłu (w tym
bezpośrednie,
nowoczesnych technologii) oraz rzemiosła
stałe,
z wykorzystaniem istniejących i
długoterminowe
projektowanych terenów specjalnych stref
ekonomicznych, stref aktywności gospodarczej,
terenów poprzemysłowych i powojskowych
Przygotowywanie uzbrojonych terenów
bezpośrednie,
inwestycyjnych, w tym na terenach
średnioterminowe
powojskowych i w otoczeniu lotnisk i
multimodalnych punktów przeładunkowych
Rozwój infrastruktury gospodarczo-finansowej
bezpośrednie,
i targowo-wystawienniczej
średnioterminowe
Rozwój placówek oraz bazy dydaktycznej,
bezpośrednie,
naukowo-badawczej szkolnictwa wyższego
stałe,
jednostek transferu wiedzy i technologii, w tym
długoterminowe
parków technologicznych
Rozwój specjalistycznej infrastruktury ochrony
bezpośrednie,
zdrowia oraz stacjonarnej opieki
stałe, średniodługoterminowej i paliatywnej
i długoterminowe
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miast
bezpośrednie,
średnioi długoterminowe
Rozwój bazy kultury o znaczeniu
bezpośrednie,
ponadlokalnym
średnioi długoterminowe
Rewitalizacja obiektów zabytkowych oraz ich
bezpośrednie,
adaptacja między innymi na potrzeby turystyki i
średniokultury
i długoterminowe
Rozwój bazy turystycznej oraz centrów
bezpośrednie,
odpoczynku i rekreacji
średnioi długoterminowe
Rozwój i modernizacja międzyregionalnych
i regionalnych powiązań komunikacyjnych tych
bezpośrednie,
ośrodków, w tym realizacja nowych połączeń
stałe,
drogowych Ciechanowa i Ostrołęki z
długoterminowe
Warszawą
Wzmocnienie powiązań komunikacyjnych
pośrednie, stałe,
z otoczeniem subregionalnym oraz poprawa
długoterminowe
bezpieczeństwa ruchu (w szczególności
uzupełnienie układu drogowego o system
połączeń obwodowych, eliminujących ruch
tranzytowy z centrów), a także rozwój
zintegrowanego transportu zbiorowego
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Zabytki i dobra materialne

SUMA (pkt)

Zasoby

Jakość

Zasoby

Jakość

0

0

0

0

Krajobraz

Zdrowie ludzi

Jakość
0

+1

-1

0

0

-1

0

0

-1

Tereny
zurbanizowane

Zasoby
0

Tereny otwarte

Gleby

0

Klimat akustyczny

0

Powietrze

Zwierzęta

0

Wody podziemne

Różnorodność biologiczna

Rozwój bazy logistycznej w oparciu o istniejące
węzły transportowe

Wody
powierzchniowe

Obszary chronione,
w tym Natura 2000

bezpośrednie,
zmienne
średnioterminowe

Proponowane kierunki działań

Lasy

Rodzaj
oddziaływania

Wybrane
komponenty środowiska

Wzrost konkurencyjności wybranych ośrodków osadniczych
Rozwój przemysłu (w tym nowoczesnych
technologii) oraz rzemiosła we wszystkich
bezpośrednie,
ośrodkach lokalnych z wykorzystaniem
stałe,
specjalnych stref ekonomicznych, stref
długoterminowe
aktywności gospodarczej oraz parków
technologicznych
Tworzenie i rozwój centrów logistycznych,
centrów handlowo-usługowych oraz centrów
odpoczynku i rekreacji w miastach położonych
przy drogach wysokich klas (szczególnie w:
bezpośrednie,
Pruszkowie, Grodzisku Mazowieckim,
zmienne
Żyrardowie, Piasecznie, Grójcu, Białobrzegach,
średnioterminowe
Radzyminie, Wyszkowie, Ostrowi
Mazowieckiej, Łomiankach, Nowym Dworze
Mazowieckim, Płońsku, Mińsku Mazowieckim,
Garwolinie, Sochaczewie)
Przygotowywanie uzbrojonych terenów
bezpośrednie,
inwestycyjnych, w tym na terenach
średnioterminowe
powojskowych w otoczeniu lotnisk i
multimodalnych punktów przeładunkowych
Rozwój infrastruktury edukacji (głównie w
pośrednie, stałe,
zakresie szkolnictwa ponadgimnazjalnego)
długoterminowe
Rozwój infrastruktury ochrony zdrowia,
pośrednie, stałe,
stacjonarnej opieki długoterminowej i
długoterminowe
paliatywnej
Rozwój infrastruktury pomocy społecznej, w
pośrednie, stałe,
tym domów pomocy społecznej
długoterminowe
Rewitalizacja obiektów zabytkowych oraz ich
adaptacja na potrzeby turystyki i kultury
Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miast
Rozwój infrastruktury turystycznej w oparciu
o walory kulturowe miast oraz walory
przyrodnicze obszarów w ich otoczeniu
Rozwój obiektów obsługi rolnictwa, przede
wszystkim w miastach o znaczeniu
powiatowym, położonych w obszarach typowo
rolniczych
Poprawa powiązań komunikacyjnych miast
powiatowych z ich otoczeniem
Rozbudowa infrastruktury przewodowej
i bezprzewodowej zwiększającej dostęp do
szerokopasmowego internetu

pośrednie,
średnioi długoterminowe
pośrednie,
średnioi długoterminowe
bezpośrednie,
stałe, średnioi długoterminowe
bezpośrednie,
stałe,
długoterminowe
pośrednie, stałe,
długoterminowe
bezpośrednie,
krótkoi długoterminowe
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3.1. Interpretacja wyników oceny

Oddziaływania wynikające z realizacji wyszczególnionych w polityce kierunków działań
inwestycyjnych będą zróżnicowane w odniesieniu do poszczególnych komponentów środowiska.
Przewaga oddziaływań korzystnych lub niekorzystnych decyduje o ogólnej ocenie wpływu na
środowisko danego kierunku działań.
Różna będzie również skala oddziaływania (i zasięg) w zależności od obszarów, do których
skierowane są działania zwiększające konkurencyjność gospodarki regionu (otoczenie Warszawy,
ośrodki regionalne, inne miasta pełniące ważną rolę w strukturze przestrzennej regionu).
Zwiększenie konkurencyjności tych miast wiąże się nie tylko z rozwojem komunikacji, przemysłu i
produkcji, ale też z poprawą wyposażenia w infrastrukturę społeczną i ochrony środowiska.
Najwięcej negatywnych oddziaływań na środowisko przyrodnicze (-5 pkt) związanych będzie z
realizacją inwestycji komunikacyjnych mających na celu tworzenie efektywnych
międzynarodowych, krajowych i regionalnych połączeń transportowych Warszawy, Płocka i
Radomia oraz związanych z rozwojem przemysłu w ośrodkach regionalnych.
Dla poprawy dostępności komunikacyjnej oraz wzrostu konkurencyjności (i atrakcyjności
inwestycyjnej terenów) budowa planowanych dróg, połączeń kolejowych i lotnisk jest nieodzowna.
Wyeliminowanie ruchu tranzytowego z miast i budowa obwodnic służyć będzie przede wszystkim
poprawie jakości życia ludzi na terenach zurbanizowanych. Nowe odcinki dróg (obwodowych,
dojazdowych) to inwestycje ingerujące w niezainwestowane obszary rolnicze lub leśne. Następuje
wówczas przeniesienie uciążliwości komunikacyjnych na tereny podmiejskie. Niekorzystne skutki
dla środowiska będą związane zarówno z fazą realizacji inwestycji, jak i eksploatacją ciągów
komunikacyjnych.
Ograniczenie negatywnych wpływów rozwoju komunikacji możliwe będzie poprzez adaptację
istniejącej infrastruktury, stosowanie technologii przyjaznych dla środowiska oraz BAT,
respektowanie zasad zrównoważonego rozwoju oraz wdrażanie wysokich standardów w zakresie
szeroko rozumianej ochrony środowiska.
Realizacja inwestycji zmierzających do wzrostu uprzemysłowienia umożliwi wykorzystanie
wydzielonych specjalnych stref ekonomicznych oraz zagospodarowanie obszarów powojskowych i
poprzemysłowych, co wiąże się z rewitalizacją tych terenów. Może jednak wpływać niekorzystnie na
poszczególne komponenty środowiska, w zależności od branży produkcji przemysłowej. W
szczególności dotyczy to mogących znacząco oddziaływać na środowisko instalacji przemysłu
petrochemicznego. W rejonie Płocka, gdzie zlokalizowanych jest wiele zakładów dużego i
zwiększonego ryzyka szczególnie istotne jest przestrzeganie odpowiednich zasad zagospodarowania
(ukierunkowanych nie tylko na ożywienie gospodarcze ale również poprawę warunków życia
mieszkańców). Dla poprawy bezpieczeństwa mieszkańców Płocka i okolic konieczne będzie:
eliminowanie możliwości lokalizacji zakładów dużego i zwiększonego ryzyka na terenach
zalewowych i zabudowy mieszkaniowej lub nowej zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim
sąsiedztwie tego typu zakładów oraz zapobieganie potencjalnym zagrożeniom (m.in. wystąpienia
poważnej awarii przemysłowej). Zasady te sformułowane zostały dla wyróżnionego w Planie
płockiego obszaru problemowego.
Rozwój przemysłu wiąże się ze zwiększeniem presji wywieranej na środowisko związanej z
możliwą emisją hałasu, zanieczyszczeń do wód, powietrza oraz powstawaniem odpadów (głównie
przemysłowych). Konieczne będzie prowadzenie odpowiednich działań ograniczających negatywne
oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska i zdrowie ludzi, takich jak: wdrażanie
najlepszych dostępnych technik, „czystych technologii” i respektowanie wysokich standardów
środowiskowych określonych w Polityce kształtowania i ochrony zasobów i walorów przyrodniczych
oraz poprawy standardów środowiska.
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Z przewagą niekorzystnych oddziaływań o charakterze lokalnym związana będzie rozbudowa
bazy turystycznej i zagospodarowanie terenów nad Wisłą, które mogą spowodować zwiększenie
presji na obszar Natura 2000 (Dolina Środkowej Wisły).
Najwięcej pozytywnych oddziaływań na środowisko będzie wynikało z realizacji:
 działań rewitalizacyjnych obiektów zabytkowych przeznaczonych na cele turystyki i kultury,
analizowane szerzej w Polityce wzrostu atrakcyjności turystycznej województwa,
 rewitalizacji zdegradowanych obszarów miast oraz rozwoju bazy kultury o znaczeniu
ponadlokalnym (zawarte również w Polityce opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr
kultury współczesnej),
 inwestycji dotyczących uporządkowania gospodarki komunalnej i energetycznej na obszarach
miejskich (Warszawa, Płock, Radom).
Działania te przyczynią się do poprawy walorów krajobrazowych miast, zmniejszenia emisji
zanieczyszczeń do środowiska (m.in. do wód), a także poprawy jakości życia mieszkańców regionu.
Z analizy potencjalnych oddziaływań na środowisko (tabela) wynika, że prognozowany wpływ
wielu kierunków działań na poszczególne komponenty środowiska będzie małoznaczący (neutralny)
lub też dotyczy niewielkiej liczby komponentów, co ma wpływ na skalę ich oddziaływania. Wynika
to z jednej strony z ogólności zapisów Planu, a z drugiej z założenia, że w przypadku modernizacji
obiektów i istniejącej infrastruktury - oddziaływanie na środowisko powinno ulegać złagodzeniu.
Będzie to związane z koniecznością spełnienia określonych wymogów w zakresie ochrony
środowiska oraz zastosowania najlepszych dostępnych technik. O takiej ocenie decyduje również
niewielka skala planowanych przedsięwzięć oraz możliwość racjonalnego wykorzystania
istniejącego zagospodarowania. Często wpływ na środowisko będzie lokalny, zmieniający się w
zależności od fazy realizacji inwestycji.
Do działań inwestycyjnych o niewielkim wpływie na środowisko, a które przynoszą ogromne
korzyści społeczne i gospodarcze, należy rozwój infrastruktury gospodarczo-finansowej,
wystawienniczej, edukacyjnej i medycznej.
Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja Polityki rozwoju przemysłu i wzrostu
konkurencyjności wybranych ośrodków osadniczych, przy stosowaniu najlepszych dostępnych
technik nie zagraża zasobom, walorom i jakości środowiska przyrodniczego regionu. Sprzyja
tworzeniu warunków dla rozwoju zrównoważonego (m.in. poprawie spójności i konkurencyjności
regionu), poprawie krajobrazu terenów zurbanizowanych oraz warunków życia mieszkańców
województwa. Jednak z realizacją inwestycji komunikacyjnych oraz związanych z rozwojem
przemysłu w ośrodkach regionalnych wynikać może wiele negatywnych oddziaływań dla
środowiska przyrodniczego. Dotyczy to zarówno etapu budowy jak i funkcjonowania. Dlatego też na
każdym etapie realizacji inwestycji bardzo istotne jest wdrażanie proekologicznych rozwiązań.

III.

Polityka poprawy dostępności i efektywności transportowej województwa
1. Charakterystyka polityki

Priorytetem Polityki poprawy dostępności i efektywności transportowej województwa jest
poprawa spójności wewnętrznej i konkurencyjności regionu, integracja różnych systemów
transportowych w oparciu o zasadę zrównoważonego rozwoju, poprawę efektywności wykorzystania
istniejącej i tworzonej infrastruktury poprzez wdrażanie i stosowanie nowoczesnych systemów
zarządzania ruchem, poprawę efektywności energetycznej pojazdów oraz optymalizację łańcuchów
logistycznych. Efektem wdrażania polityki będzie m. in. tworzenie stref przedsiębiorczości
powstających w sąsiedztwie terenów komunikacyjnych. Polityka obejmuje kierunki działań w
zakresie: wzmacniania systemu powiązań drogowych, rozwoju transportu kolejowego, rozwoju
Warszawskiego Węzła Transportowego, rozwoju transportu towarowego, lotniczego, zbiorowego,
wodnego oraz integracji systemów transportowych. Uwzględnia przebieg przez Mazowsze trzech
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ustanowionych europejskich korytarzy transportowych (KI, KII, KVI), a także działania Samorządu
Województwa w ramach inicjatyw transportowych: budowy pasażersko-towarowego szlaku
kolejowego Rail Baltica, budowy drogowo-kolejowego korytarza transportowego Bałtyk-Adriatyk,
budowy drogowego szlaku transportowego Via Carpatia.
Cele polityki:
 wzmocnienie systemu powiązań drogowych województwa, kształtowanego głównie przez układ
autostrad i dróg ekspresowych - budowa i modernizacja dróg krajowych i wojewódzkich, w tym
tworzenie obejść drogowych w ich ciągach,
 realizacja najbardziej optymalnego dla województwa kształtu kolejowej sieci transportowej,
który zapewni najdogodniejsze połączenia ośrodków regionalnych i subregionalnych ze stolicą
regionu i głównymi ośrodkami regionów sąsiednich,
 uznanie transportu kolejowego za główny środek publicznego transportu zbiorowego w
Warszawskim Węźle Transportowym,
 integracja, na płaszczyźnie przestrzennej oraz organizacyjnej, różnych rodzajów zbiorowego
transportu publicznego, ze szczególnym uwzględnieniem transportu szynowego,
 utrzymanie i rozwój lotnisk w regionie obsługujących regularny ruch pasażerski (Lotnisko
Chopina w Warszawie oraz Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin) oraz budowa
centralnego lotniska dla Polski zlokalizowanego pomiędzy Warszawą i Łodzią,
 rozwój lotnictwa cywilnego, rozbudowa sieci lądowisk przyszpitalnych,
 przywrócenie potencjału transportowego Wisły oraz budowa i odbudowa infrastruktury
nadbrzeżnej w celu zwiększenia atrakcyjności gospodarczej regionu.
2. Działania pozainwestycyjne

W ramach analizowanej polityki wskazane zostały m.in. działania o charakterze prawnym,
planistycznym, programowym oraz organizacyjnym. W zakresie wzmocnienia powiązań drogowych,
rozwoju Warszawskiego Węzła Transportowego oraz integracji systemów transportowych dominują
działania organizacyjne, które poprzez stworzenie ram prawnych i wdrożenie stosownych procedur
mają przyczynić się do upłynnienia ruchu drogowego, poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego
oraz funkcjonowania kolei. Realizacja tych działań pozwoli na zwiększenie dostępności
komunikacyjnej ośrodków miejskich oraz zmniejszenie uciążliwości komunikacyjnych dla ludzi i
środowiska. W zakresie rozwoju transportu lotniczego, wodnego oraz przewozu towarów przeważają działania planistyczne i programowe. Ich realizacja wpłynie na poprawę dostępności
komunikacyjnej lotnisk, stacji przesiadkowych i centrów logistycznych, a także utworzenie i
zachowanie rezerw terenu pod planowane inwestycje.
Syntezę potencjalnych oddziaływań na środowisko zawiera tabela 6.
Tabela 6. Analiza oddziaływań
Kierunek działań

Potencjalne oddziaływania

Wzmacnianie systemu powiązań drogowych
Zachowanie rezerw terenu pod projektowane drogi - zmniejszenie negatywnych oddziaływań
komunikacji na środowisko i ludzi na obszarach
Prowadzenie analiz i studiów w zakresie budowy
zurbanizowanych,
obwodnic w terenach zurbanizowanych
- poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego
Wykorzystanie nowoczesnych technik zarządzania
mieszkańców województwa,
ruchem dla sprawniejszego funkcjonowania
- zmniejszenie ryzyka wystąpienia poważnych
istniejącej i tworzonej infrastruktury drogowej
awarii oraz katastrof komunikacyjnych,
(dotyczy głównie miast i ważniejszych dróg
- mało istotny wpływ na środowisko przyrodnicze
zamiejskich)
regionu poza terenami zurbanizowanymi
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Rozwój Warszawskiego Węzła Transportowego
Rozszerzenie obszaru Zintegrowanego Systemu
- zmniejszenie uciążliwości komunikacyjnych
Zarządzania Ruchem oraz wdrożenie systemu
(emisji zanieczyszczeń i hałasu) na środowisko i
zarządzania transportem publicznym
ludzi OMW,
Strefowanie obsługi komunikacyjnej miasta z
- poprawa klimatu akustycznego aglomeracji
uzależnionym od strefy podziałem zadań
poprzez usprawnienie ruchu,
przewozowych, przy założeniu ograniczenia ruchu - wykorzystanie transportu kombinowanego,
samochodowego (także towarowego) i
ograniczające ruch samochodowy w sprzyja
jednoczesnym priorytecie dla transportu
budowie proekologicznej sieci ścieżek
zbiorowego w obszarze centralnym
rowerowych,
Usprawnienie obsługi transportowej Lotniska
- kształtowanie postaw prośrodowiskowych
Chopina w Warszawie
Transport lotniczy
Utrzymanie i rozwój komplementarnego układu
- negatywny wpływ na klimat akustyczny otoczenia
lotnisk w Obszarze Metropolitalnym Warszawy:
portów lotniczych,
Lotnisko Chopina w Warszawie, Mazowiecki Port
- korzystny wpływ na jakość życia mieszkańców
Lotniczy Warszawa – Modlin
województwa poza obszarami ograniczonego
Sieć lotnisk sportowych w: Płocku, Przasnyszu,
użytkowania (wokół lotnisk) oraz mobilność ludzi,
Radomiu-Piastowie
- możliwe kolizje funkcji terenu z obszarami
Usprawnienie połączeń lotnisk z otoczeniem za
Natura 2000
pomocą transportu zbiorowego (głównie
szynowego) – lotniska w Modlinie i w Radomiu
Wzmacnianie roli portów lotniczych jako
wielofunkcyjnych czynników rozwoju lokalnego i
regionalnego
Kontynuowanie działań mających na celu
uruchamianie kolejnych lotnisk uzupełniających
Rozwój lotnictwa sportowego i taxi na bazie
lotnisk i lądowisk prywatnych
Rozwój lotnictwa biznesowego na podstawie sieci
istniejących lotnisk i prywatnych lądowisk
Ograniczenie uciążliwości funkcjonowania portów
- zmniejszenie negatywnych wpływów na warunki
lotniczych dla ludzi mieszkających w otoczeniu
życia mieszkańców,
lotnisk poprzez wdrażanie innowacyjnych
- poprawa klimatu akustycznego otoczenia portów
rozwiązań redukujących hałas lotniczy oraz
lotniczych
ograniczanie zabudowy
Utrzymywanie terenów lotnisk lotnictwa cywilnego - łagodzenie kolizji funkcji w sąsiedztwie lotnisk
wraz z rezerwami terenu dla przyszłej zabudowy
poprzez ograniczenia w rozwoju zabudowy
Utrzymywanie niskiej zabudowy w sąsiedztwie
mieszkaniowej,
lotnisk
- korzystny wpływ na ład przestrzenny
Rezerwowanie terenów lotnisk powojskowych dla
celów lotnictwa ogólnego
Transport towarów i logistyki
Intensyfikacja działań na rzecz przeniesienia
 pozytywny wpływ na poziom życia mieszkańców,
towarów z transportu drogowego na transport
 zmniejszenie presji na środowisko poprzez
kolejowy, w szczególności na średnich i długich
racjonalne wykorzystanie środków transportu,
dystansach
 możliwe lokalne zwiększenie presji w miejscach
Pomoc finansowo – organizacyjna państwa w
przeładunku towarów
budowie terminali
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Transport zbiorowy
Powiązanie węzłów multimodalnych z systemem
 poprawa warunków życia mieszkańców miast,
parkingów „P+R”
 zmniejszenie presji na środowisko terenów
miejskich (ograniczenie emisji hałasu i
Lepsze wykorzystanie istniejącej infrastruktury
zanieczyszczeń),
szynowej poprzez tworzenie nowych połączeń
 kształtowanie postaw prośrodowiskowych,
Przywracanie ruchu pasażerskiego na liniach
kolejowych
 nie przewiduje się niekorzystnych oddziaływań na
Rozwój systemu roweru publicznego w miastach
środowisko
Nadanie priorytetu komunikacji zbiorowej
Transport wodny
Wykorzystanie rzek w celach turystycznych i
rekreacyjnych
Funkcjonowanie tramwaju wodnego w Warszawie

 zwiększenie presji komunikacyjnej i turystycznej
na ekosystemy dolin rzecznych (m.in. hałas),

 możliwe niekorzystne zmiany w krajobrazie dolin


rzecznych (w wyniku realizacji inwestycji),
niewykluczone niekorzystne oddziaływania na
obszary cenne przyrodniczo, w tym Natura 2000

Integracja systemów transportowych
Rozwój pasażerskich przewozów regionalnych
 zmniejszenie negatywnych oddziaływań
poprzez zwiększenie częstotliwości i prędkości
komunikacji na mieszkańców miast, w wyniku
kursowania pociągów na wszystkich liniach
wzrostu roli transportu zbiorowego i ograniczenia
obsługiwanych w ruchu regionalnym
ruchu samochodowego,
Integracja rozkładów jazdy różnych przewoźników,  poprawa klimatu akustycznego i jakości powietrza
umożliwiająca dogodne przesiadki
w miastach,
Wprowadzenie nowych ofert przewozowych (np.
 małoznaczący wpływ na obszary chronione i cenne
szybkie pociągi regionalne, autobusy szynowe)
przyrodniczo (ustalenia dotyczą głównie obszarów
Ujednolicenie taryfy biletowej i wprowadzenie
zurbanizowanych)
wspólnego biletu na komunikacje miejską w
Warszawie i aglomeracji dla wszystkich
przewoźników i rozszerzanie jej na dalsze strefy
Kolei Mazowieckich
Integrowanie transportu zbiorowego Warszawy,
miast regionalnych i subregionalnych z lokalnymi
przewoźnikami obsługującymi miasta powiatowe
Dostosowanie sieci przystanków kolejowych do
istniejących potrzeb i sieci osadniczej
Zwiększanie efektywności istniejących i nowo
powstających sieci publicznego transportu
zbiorowego poprzez uprzywilejowanie w ruchu
miejskim w formie BUSpasów, priorytetów na
skrzyżowaniach dla tramwajów
Skrócenie czasu podróży w obszarze
metropolitalnym Warszawy
Rozbudowa systemu zintegrowanej informacji dla
 korzystny wpływ na jakość powietrza i warunków
wszystkich gałęzi komunikacji publicznej
klimatu akustycznego poprzez upłynnienie ruchu
Rozbudowa Zintegrowanego Systemu Zarządzania
oraz skrócenie czasu podróży
Ruchem w Warszawie
Stworzenie systemu śledzenia ruchu i wzajemnej
 zmniejszenie presji komunikacji na ludzi i
łączności z wszystkimi pojazdami transportu
środowisko (rozwiązania proekologiczne),
publicznego
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Budowa zintegrowanej sieci połączeń i ułatwień
dowozowych i odwozowych w układach autobus –
kolej-port lotniczy, autobus-kolej, samochódkolej/autobus
Uruchomienie bezpośrednich połączeń portów
lotniczych z miastami regionalnymi i
subregionalnymi

 redukcja emisji hałasu i zanieczyszczeń



pochodzących ze źródeł komunikacyjnych w
wyniku upłynnienia ruchu samochodowego i
upowszechnienia transportu zbiorowego,
poprawa bezpieczeństwa komunikacyjnego i
jakości życia mieszkańców (w tym warunków
klimatu akustycznego)

2.1 Interpretacja wyników oceny

Większość pozainwestycyjnych kierunków działań będzie wpływać na środowisko w sposób
pośredni. Najczęściej są to wpływy korzystne, związane ze zmniejszaniem uciążliwości
komunikacyjnych na obszarach intensywnej zabudowy mieszkaniowej, w tym m.in. poprawa
klimatu akustycznego. Część analizowanych działań (planistyczne, organizacyjne, procedury
oddziaływania na środowisko) poprzedza lub warunkuje podjęcie działań o charakterze
inwestycyjnym, które mają głównie negatywny wpływ na środowisko (m.in. na jakość powietrza,
przerwanie ciągłości korytarzy ekologicznych). Zakładane kierunki działania mają służyć poprawie
jakości funkcjonowania transportu drogowego, kolejowego, wodnego i lotniczego, poprawie
efektywności i jakości usług, w tym przede wszystkim w systemie intermodalnym i kombinowanym.
Dobra organizacja i racjonalne wykorzystanie środków transportu może zmniejszyć negatywną
presję na środowisko i poprawę warunków życia mieszkańców mazowieckich miast. Dotyczy to
zwłaszcza ograniczenia emisji hałasu i zanieczyszczeń komunikacyjnych, skrócenia czasu przejazdu
oraz poprawy warunków podróżowania, zmniejszenia ryzyka wystąpienia kolizji.
Realizacja działań w zakresie rozwoju transportu wodnego nie spowoduje znaczących
niekorzystnych oddziaływań poza możliwym zwiększeniem presji turystycznej. Jednak
konsekwencją ich realizacji będą inwestycje, które ingerują w środowisko dolin rzecznych.
Z realizacją pozainwestycyjnych kierunków działań (planistyczne) wiążą się również
ograniczenia w zagospodarowaniu przestrzeni wynikające z rezerwowania terenów dla funkcji
transportowych, co w konsekwencji będzie wpływać na krajobraz. Uporządkowanie struktury
poziomej przestrzeni umożliwi prawidłowy przestrzenny rozwój sieci transportowej oddziaływujący
na wzrost gospodarczy regionu. Działania o charakterze prawno-organizacyjnym będą służyły
poprawie organizacji ruchu, integracji transportu zbiorowego oraz ujednoliceniu taryf biletowych
(w Warszawie). Ich wpływ na środowisko i ludzi będzie neutralny lub pozytywny poprzez
zmniejszenie potencjalnych negatywnych oddziaływań ruchu kołowego. Dotyczy to zwłaszcza
terenów zurbanizowanych.
3. Działania inwestycyjne

W ramach Polityki poprawy dostępności i efektywności transportowej województwa przeważają
kierunki działań o charakterze inwestycyjnym (tabela 7), które dotyczą głównie:
 budowy i modernizacji dróg (autostrad, krajowych, wojewódzkich),
 kształtowania układu kolejowego poprzez budowę i modernizacje linii,
 wzmacniania roli mazowieckich portów lotniczych,
 rozwoju sieci terminali kontenerowych, centrów logistycznych i magazynowych,
 rozwoju transportu intermodalnego i budowy węzłów przesiadkowych,
 rozwoju systemu transportu rowerowego,
 przywrócenia żeglowności Wisły i Bugu.
Działania inwestycyjne będą konsekwencją działań pozainwestycyjnych o charakterze
planistycznym i programowym. Ich celem będzie ożywienie transportu jako dziedziny warunkującej
rozwój ekonomiczny i przestrzenny regionu przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju.
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Zwierzęta

Lasy
Zasoby

Proponowane kierunki działań

Różnorodność biologiczna

Rodzaj
oddziaływania

Obszary chronione,
w tym Natura 2000

Wybrane komponenty środowiska

Wody
powierzchniowe

Tabela 7. Potencjalne oddziaływania na środowisko Polityki poprawy dostępności i efektywności transportowej województwa

Wzmacnianie systemu powiązań drogowych
długoterminowe,
bezpośrednie, stałe
długoterminowe,
Budowa i przebudowa dróg ekspresowych
bezpośrednie, stałe
długoterminowe,
Budowa i przebudowa dróg krajowych
bezpośrednie, stałe
długoterminowe,
Budowa obwodnic w ciągach dróg krajowych
bezpośrednie, stałe
Modernizacja i przebudowa pozostałych dróg krajowych istotnych dla
długoterminowe,
powiązań Warszawy z ośrodkami w kraju i regionie
bezpośrednie, stałe
Podnoszenie klasy dróg do standardów głównych ruchu przyspieszonego (GP) długoterminowe,
i głównych (G)
pośrednie, stałe
Kształtowanie połączeń obwodnicowych województwa mazowieckiego (..)
zwiększający spójność i dostępność województwa poprzez: ,,Wielką Pętlę,
długoterminowe,
Mazowsza, Dużą Obwodnicę Mazowsza, Małą Obwodnicę Warszawy,
pośrednie, stałe
Ekspresową Obwodnicę Warszawy oraz Obwodnicę Miejską i Obwodnicę
Śród miejską”
Uzupełnienie o nowe odcinki dróg w Obszarze Metropolitalnym Warszawy
długoterminowe,
oraz na pozostałym obszarze województwa
bezpośrednie, stałe
długoterminowe,
Usprawnienie sieci dróg wojewódzkich - budowa i przebudowa dróg
bezpośrednie, stałe
Wzmocnienie połączeń w relacjach między ośrodkami regionalnymi i
długoterminowe,
subregionalnymi
bezpośrednie, stałe
długoterminowe,
Budowa obwodnic w ciągach dróg wojewódzkich
bezpośrednie, stałe
długoterminowe,
Budowa nowych przepraw mostowych na Wiśle, Bugu i Narwi
bezpośrednie, stałe
Poprawa bezpieczeństwa ruchu na drogach przez m.in. modernizację
niebezpiecznych skrzyżowań (...), wdrażanie zaktualizowanych projektów
średnioterminowe,
organizacji ruchu, uspokojenie ruchu w obszarach zurbanizowanych,
pośrednie, stałe
oddzielenie ruchu pieszego od kołowego, budowę ścieżek rowerowych
Rozwój systemów transportowych Radomia, Płocka, Siedlec, Ciechanowa,
długoterminowe,
Ostrołęki jako regionalnych węzłów transportowych poprzez modernizacje i
bezpośrednie, stałe
rozbudowę istniejących układów drogowych
Budowa autostrady A-2

-5

Rozwój transportu kolejowego
Kształtowanie strategicznego układu kolejowego poprzez m.in.
budowę Kolei Dużych Prędkości (Warszawa – Łódź - Poznań/Wrocław,
Warszawa – Płock – Włocławek – Bydgoszcz – Gdańsk) oraz budowę linii
kolejowej Modlin - Płock
Modernizacja istniejącego układu kolejowego o państwowym znaczeniu dla
poprawy sprawności i szybkości połączeń oraz bezpieczeństwa ruchu
Rewitalizacja linii wąskotorowych dla przywrócenia ruchu pasażerskiego i
towarowego
Budowa bezkolizyjnych skrzyżowań na modernizowanych liniach kolejowych
z drogami krajowymi, wojewódzkimi i powiatowymi, przejść dla pieszych i
ścieżek rowerowych wzdłuż linii kolejowych oraz parkingów w systemie
Park&Ride.
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Rozwój Warszawskiego Węzła Transportowego
Rozwój układu drogowego o kształcie promienisto-obwodnicowym, który
będzie stwarzał możliwość ograniczenia ruchu samochodowego do centrum
miasta i sprawne rozrządzanie ruchem źródłowo-docelowego z
wykorzystaniem tras obwodowych
Realizacja „Ekspresowej Obwodnicy Warszawy, Miejskiej Obwodnicy
Warszawy” (...) „Obwodnicy Śródmiejskiej"
Rozwój tras mostowych przez Wisłę o znaczeniu lokalnym i ponadlokalnym
oraz tras wewnątrzmiejskich i przebudowy oraz modernizacje istniejących
ciągów drogowych w granicach miasta
Modernizacja i rozwój transportu zbiorowego na bazie transportu szynowego
(promienisto-średnicowy układ kolejowy, modernizacja i rozwój systemu
tramwajowego, rozwój metra) z nadal ważną rolą komunikacji autobusowej
(...)
Zapewnienie wymiany ruchu (przesiadek) pomiędzy podsystemami transportu
(..) w węzłach przesiadkowych; oznacza to rozwój idei zintegrowanych
węzłów przesiadkowych (w zakresie podróży dojazdowych do Warszawy i
wewnątrz Warszawy) wraz z rozwojem systemów typu Park&Ride (P+R),
Bike&Ride (B+R)
Rozwój systemu transportu rowerowego (ścieżki, pasy i parkingi rowerowe)
także z powiązaniami w kierunku regionu (drogi rowerowe wykorzystywane
w celach komunikacyjnych, szlaki rowerowe o znaczeniu turystycznym – np.
Szlak Rowerowy Wisły)
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w tym Natura 2000

Wybrane komponenty środowiska

Transport lotniczy
Rozwój regionalnych lotnisk cywilnych w regionie:
-regionalny port lotniczy Radom-Sadków, Sochaczew, Mińsk Mazowiecki

długoterminowe,
bezpośrednie, stałe

Wzmacnianie roli Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa – Modlin
poprzez m.in. realizację terminala cargo, rozwijanie połączeń drogowodługoterminowe,
kolejowych z Warszawą i siecią dróg ekspresowych oraz zmodernizowanymi bezpośrednie, stałe
liniami kolejowymi
Poprawianie dostępności portów lotniczych z wykorzystaniem przyjaznych
długoterminowe,
środowisku rozwiązań transportowych
bezpośrednie, stałe
Rozbudowa sieci lądowisk przyszpitalnych dla helikopterów LPR oraz zacząć długoterminowe,
tworzyć sieć lądowisk wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych
bezpośrednie, stałe

Transport towarów i logistyki
Rozwój sieci terminali kontenerowych, centrów logistycznych i
magazynowych

długoterminowe,
bezpośrednie, stałe
długoterminowe,
Rozwój infrastruktury przeładunkowej
bezpośrednie, stałe
Tworzenie nowych szlaków transportu towarów przez obszar Polski i
długoterminowe,
województwa mazowieckiego
bezpośrednie, stałe
Poprawa dostępności centrów logistycznych do systemu dróg krajowych i do
długoterminowe,
zmodernizowanej sieci kolejowej
bezpośrednie, stałe
Budowa terminala cargo przy lotnisku w Modlinie wraz z powiązaniem z linią długoterminowe,
kolejową E65 i trasą ekspresową S7
bezpośrednie, stałe
Rozwój infrastruktury logistycznej północno-wschodniej i wschodniej części
długoterminowe,
województwa dla obsługi rosnącego ruchu towarowego na linii kolejowej
bezpośrednie, stałe
E75- Rail Baltica
Rozwój transportu intermodalnego poprzez tworzenie warunków
długoterminowe,
infrastrukturalnych, organizacyjnych
bezpośrednie, stałe
Modernizacja linii kolejowych dla zwiększenia roli transportu
długoterminowe,
intermodalnego
bezpośrednie, stałe
długoterminowe,
Realizacja inwestycji związanych z terminalami przeładunkowymi
bezpośrednie, stałe
długoterminowe,
Przywrócenie żeglowności rzek i transportu ładunków na rzekach
bezpośrednie, stałe
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Transport zbiorowy
Modernizacja linii kolejowych w Obszarze Metropolitalnym Warszawy
Utworzenie nowych połączeń szynowych w Obszarze Metropolitalnym
Warszawy
Budowa węzłów przesiadkowych dla połączeń miejskich, aglomeracyjnych
oraz drogowych i szynowych
Zakup nowoczesnego taboru autobusowego, tramwajowego i kolejowego
Dostosowanie linii kolejowych węzła radomskiego i płockiego do obsługi
ruchu aglomeracyjnego
Przedłużenie łącznicy kolejowej do portu lotniczego Radom-Sadków
Wprowadzenie komunikacji tramwajowej w Radomiu

długoterminowe,
bezpośrednie, stałe
długoterminowe,
bezpośrednie, stałe
długoterminowe,
bezpośrednie, stałe
średnioterminowe,
pośrednie, stałe
długoterminowe,
bezpośrednie, stałe
długoterminowe,
bezpośrednie, stałe
długoterminowe,
bezpośrednie, stałe

Transport wodny
średnioterminowe,
Budowa i odbudowa infrastruktury nadbrzeżnej
bezpośrednie, stałe
Poprawa warunków nawigacyjnych na Wiśle od Płocka do Warszawy, Kanale średnioterminowe,
Żerańskim i na Bugu do Brześcia
bezpośrednie, stałe
Przywrócenie żeglowności rzeki Wisły i Bugu, jako fragmentu projektowanej
średnioterminowe,
Międzynarodowej Drogi Wodnej E-40 na odcinku od granic województwa
bezpośrednie, stałe
mazowieckiego do Warszawy w ramach inicjatywy „Dolna Wisła”
długoterminowe,
Przywrócenie właściwej funkcji portom rzecznym w Warszawie i Płocku
bezpośrednie, stałe

Integracja systemów transportowych
Budowa parkingów dla samochodów i rowerów przy przystankach
autobusowych i kolejowych
Budowa węzłów przesiadkowych
Rozbudowa systemu ścieżek rowerowych i jego integracja z pozostałymi
środkami transportu zbiorowego
Poprawa standardów podróżowania poprzez dostosowanie wielkości składów
do liczby podróżnych, zwiększenie bezpieczeństwa, poprawę stanu
technicznego i sanitarnego taboru
Uruchomienie bezpośrednich połączeń portów lotniczych z miastami
regionalnymi i i subregionalnymi
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3.1 Interpretacja wyników oceny

Najwięcej negatywnych oddziaływań na komponenty środowiska (-10 pkt) będzie wynikało z
realizacji kierunków dotyczących budowy autostrady A-2, budowy i przebudowy dróg ekspresowych
oraz dróg krajowych. Znaczące negatywne oddziaływania na środowisko będą związane również z
inwestycjami budowy i przebudowy dróg wojewódzkich. Dominują oddziaływania stałe,
długookresowe.
Inwestycje infrastrukturalne jak autostrada czy droga ekspresowa będą stanowiły trwały element
w przestrzeni, wpływający negatywnie na walory krajobrazowe, kolidujący z funkcjami
przyrodniczymi otaczającego obszaru oddziałując również niekorzystnie na świat roślin i zwierząt.
Tworzenie nowych połączeń drogowych i kolejowych może stanowić zagrożenie dla ciągłości i
spójności siedlisk przyrodniczych, obszarów chronionych, korytarzy ekologicznych oraz w znaczący
sposób wpływać na stan czystości powietrza i klimat akustyczny. Do inwestycji liniowych,
projektowanych po nowym śladzie, o znaczącym negatywnym oddziaływaniu na środowisko
zaliczyć należy również budowę Kolei Dużych Prędkości (Warszawa – Łódź - Poznań/Wrocław,
Warszawa – Płock – Włocławek – Bydgoszcz – Gdańsk) oraz budowę linii kolejowej Modlin –
Płock (-7 pkt). W ramach procedury oddziaływania na środowisko ustalone zostaną środowiskowe
skutki tych przedsięwzięć, środki łagodzące oddziaływanie oraz mające na celu kompensację
przyrodniczą.
Działaniem istotnie ingerującym w funkcjonowanie ekosystemów wodnych oraz walory
obszarów Natura 2000 będzie przywrócenie żeglowności rzeki Wisły i Bugu, z realizacją
projektowanej Międzynarodowej Drogi Wodnej E-40. Środowiskowe koszty realizacji tych
przedsięwzięć i transportu towaru na rzekach mogą okazać się wysokie. Żegluga śródlądowa stanowi
źródło zanieczyszczeń zarówno eksploatacyjnych (zrzuty i emisje), jak i awaryjnych, wynikających z
zajścia nieprzewidzianych sytuacji (pożar, zderzenie). Pomimo to transport wodny ze względu na
niskie zużycie energii uznawany jest za ekologiczną gałąź transportu (przy zachowaniu wysokiego
poziomu bezpieczeństwa przewozu towarów i ludzi). Realizacja działań w zakresie rozwoju
transportu wodnego może powodować wiele niekorzystnych oddziaływań na obszary cenne
przyrodniczo, w tym Natury 2000, które obejmują doliny żeglowych rzek. Pośrednie oddziaływania
związane są z presją turystyczną i komunikacyjną (jednostki pływające) oraz ze zmianami w
krajobrazie dolin rzecznych (pogłębianie, umocnienie nabrzeża, porty rzeczne, przystanie).
Wzmacnianie roli Mazowieckiego Portu Lotniczego Warszawa-Modlin będzie wiązało się ze
zwiększeniem ryzyka zanieczyszczenia wód i gleb w sytuacjach awaryjnego lądowania (obszary
zrzutu). Źródłem zanieczyszczenia jest również odladzanie samolotów (z wykorzystaniem roztworu
glikolu), co wymaga specjalnych instalacji do oczyszczania. Jednym z bardziej znaczących
problemów związanych z eksploatacją portów lotniczych jest hałas związany z obsługą, startami i
lądowaniem. Jest on uciążliwy zarówno dla ludzi jak i zwierząt.
Na zaliczenie działań do kategorii negatywnie wpływających na środowisko znaczący wpływ
miało ich niekorzystne oddziaływanie na obszary chronione, różnorodność biologiczną i lasy.
Zjawisko kolizji przestrzennych inwestycji liniowych na obszarach cennych przyrodniczo
przedstawia mapa w skali 1:200 000, stanowiąca załącznik do Prognozy. Nowe inwestycje na
wszystkich terenach objętych ochroną prawną oraz istniejące inwestycje liniowe przebiegające przez
KPN, rezerwaty oraz obszary Natura 2000, uznano za powodujące wysokie zagrożenie środowiska.
Średnie zagrożenie środowiska dotyczyło istniejących inwestycji zlokalizowanych w parkach
krajobrazowych, bądź na obszarach chronionego krajobrazu.
Inwestycyjne kierunki działań ocenione jako korzystnie wpływające na środowisko, będą w
głównej mierze związane z poprawą warunków i jakości życia mieszkańców (zdrowie ludzi) oraz
pozytywnym oddziaływaniem na dobra materialne, jakość powietrza oraz poprawę klimatu
akustycznego. Wynika to z ograniczenia emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych oraz łagodzenia
uciążliwości hałasu dzięki promowaniu alternatywnych rozwiązań transportowych oraz
usprawnieniom komunikacji (m.in. węzły przesiadkowe, bezkolizyjne skrzyżowania, trasy
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rowerowe). Najwięcej pozytywnych oddziaływań (+4 pkt, +5 pkt) będzie wynikało z realizacji
kierunków dotyczących rozwoju systemu transportu rowerowego, budowy węzłów przesiadkowych
dla połączeń miejskich (aglomeracyjnych) oraz drogowych, a także zakupu nowoczesnego taboru
autobusowego, tramwajowego i kolejowego.
Na podstawie wyników analizy można stwierdzić, iż istotne i pozytywne oddziaływanie na
powietrze atmosferyczne poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych zanieczyszczeń mają grupy
kierunków dotyczące rozwoju transportu kolejowego, rozwoju Warszawskiego Węzła
Transportowego oraz rozwoju transportu zbiorowego.
Do działań inwestycyjnych, których realizacja korzystnie wpłynie na środowisko w miastach
można zaliczyć te, które mają na celu ograniczenie ruchu samochodowego, zastępowanego przez
transport zbiorowy, a także upowszechnianie ruchu rowerowego. Budowa zintegrowanego systemu
komunikacji, w tym: parkingów dla samochodów i rowerów przy przystankach autobusowych
i kolejowych oraz węzłów przesiadkowych, przyczynią się do szerszego wykorzystania transportu
zbiorowego, co powinno skutkować udrożnieniem i upłynnieniem ruchu kołowego oraz niższą
emisją spalin. Realizacja zadań związanych z budową obwodnic w ciągu dróg krajowych i
wojewódzkich, przyczyni się do poprawy jakości życia ludzi (zmniejszenie hałasu, poprawa jakości
powietrza) poprzez wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza obszary intensywnie zamieszkałe
(zurbanizowane). Jednocześnie zwiększy się presja na środowisko na terenach związanych z nowym
przebiegiem drogi w sąsiedztwie jednostek osadniczych - budowa nowych odcinków dróg będzie
powodem trwałej fizycznej degradacji warstwy glebowej w pasie drogowym. Ponadto inwestycje te
na stałe wyeliminują zajęte grunty z produkcji rolnej.
Działania o charakterze modernizacyjnym będą oddziaływać na komponenty środowiska
naturalnego w sposób mało istotny. Powinny służyć poprawie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, a
także zmniejszeniu presji komunikacji dzięki upłynnieniu ruchu kołowego. Podobne znaczenie dla
środowiska będzie miała budowa terminali przeładunkowych, realizowana najczęściej na obszarach
o znacznym przekształceniu (tereny komunikacyjne lub inne np. poprzemysłowe).
Odrębną kategorię stanowią kierunki działań, z realizacją których związane będą zarówno
pozytywne oddziaływania jak i oddziaływania negatywne (suma ocen wpływu na poszczególne
komponenty środowiska oscyluje wokół „0”), których nie należy interpretować jako obojętne czy
mało istotne. Działania inwestycyjne związane np. z budową obwodnic to inwestycje znacząco
ingerujące w środowisko przyrodnicze terenów podmiejskich. Ich realizacja będzie miała korzystny
wpływ na jakość powietrza, klimat akustyczny, zdrowie ludzi, zabytki i dobra materialne, ale
również negatywny wpływ na zasoby i stan zdrowotny lasów, gleby oraz krajobraz terenów
otwartych.
Wśród analizowanych potencjalnych oddziaływań przeważały oddziaływania o charakterze
długoterminowym i bezpośrednim. Za oddziaływania długoterminowe uznano wynikające z
inwestycji, które trwale wpisują się w przestrzeń (np. budowa autostrad, lotnisk), zaś do działań
średnioterminowych zaliczono np. budowę parkingów, których funkcjonowanie w przestrzeni bywa
czasowe. Za działania pośrednio oddziałujące na środowisko uznano takie, których skutki
odczuwalne będą po realizacji kolejnych wzajemnie zależnych inwestycji. Na przykład: podnoszenie
klasy dróg nie wpłynie bezpośrednio na środowisko, natomiast proces modernizacji ingerujący w
środowisko został uznany za inwestycję oddziałującą bezpośrednio na środowisko.
Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja Polityki poprawy dostępności i efektywności
transportowej województwa w zasadniczy sposób nie zagraża zasobom i jakości środowiska
przyrodniczego. Trzeba się jednak liczyć z tym, że realizacja przedsięwzięć niezbędnych dla
poprawy spójności wewnętrznej i konkurencyjności regionu może lokalnie zagrozić ciągłości
korytarzy ekologicznych i spójności obszarów chronionych. Dotyczy to zwłaszcza nowych
inwestycji, które realizowane będą na terenach dotychczas niezainwestowanych (drogi ekspresowe,
obwodnice miast) lub w sąsiedztwie obszarów chronionych (park narodowy, rezerwaty przyrody,
obszary Natura 2000).
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IV.

Polityka rozwoju systemów infrastruktury technicznej
1. Ogólna charakterystyka polityki

Priorytetem Polityki rozwoju systemów infrastruktury technicznej jest zapewnienie
bezpieczeństwa energetycznego województwa mazowieckiego oraz kraju, ze względu na
zlokalizowane w regionie kluczowe elementy krajowych i międzynarodowych systemów
energetycznych. Polityka obejmuje szereg działań inwestycyjnych, skupionych w trzech grupach
tematycznych: systemy energetyczne, systemy telekomunikacyjne i infrastruktura wodno–
kanalizacyjna.
Najistotniejsze z punktu widzenia rozwoju województwa są inwestycje dotyczące systemów
energetycznych, mające doprowadzić do dywersyfikacji źródeł oraz kierunków zasilania systemów
przesyłowych i dystrybucyjnych energii elektrycznej, gazu ziemnego i paliw płynnych,
kształtowania pierścieniowych układów sieci energetycznych, rozproszenia źródeł energii i wzrostu
efektywności wytwarzania i przesyłania oraz zużycia paliw i energii.
Rozwój infrastruktury telekomunikacyjnej, którego celem jest zwiększenie zasięgu obsługi oraz
przepustowości sieci telekomunikacyjnych, realizowany będzie poprzez rozbudowę i modernizację
przewodowego i bezprzewodowego systemu telekomunikacyjnego. Ta grupa działań obejmuje
również projekt kluczowy - „Internet dla Mazowsza”, który realizowany przez Samorząd
Województwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego
2007–2013.
Dla zaopatrzenia Mazowsza w wodę odpowiedniej jakości (bez zakłócenia naturalnej równowagi
w środowisku przyrodniczym) oraz porządkowania gospodarki ściekowej w aglomeracjach (zgodnie
z zapisami Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych), planowanych jest szereg
działań dotyczących rozbudowy systemów zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków.
2. Działania pozainwestycyjne

W ramach analizowanej polityki nie przewidziano odrębnych kierunków działań o charakterze
pozainwestycyjnym. Działania tego rodzaju (organizacyjne, prawne, planistyczne itp.) są jednak
nieodzownym elementem procesu związanego z przygotowaniem poszczególnych inwestycji. Będą
towarzyszyły poszczególnym przedsięwzięciom, co wynika z aktualnie obowiązującego prawa
(procedury) w zakresie gospodarki przestrzennej, budownictwa oraz ochrony środowiska.
3. Działania inwestycyjne

W ramach przedmiotowej polityki określono kierunki działań, które związane są z realizacją
inwestycji infrastrukturalnych w zakresie rozwoju systemów: energetycznych (dywersyfikacji źródeł
energii i paliw, systemu przesyłowego gazu ziemnego oraz paliw płynnych), telekomunikacyjnych
oraz infrastruktury wodno-kanalizacyjnej. Większość kierunków działań związanych jest z poprawą
bezpieczeństwa energetycznego regionu i obejmuje budowę, rozbudowę i modernizacje
infrastruktury elektroenergetycznej i ciepłowniczej, w tym elektrowni i elektrociepłowni oraz sieci
przesyłowej i dystrybucyjnej energii i paliw.
Podjęcie działań jest warunkiem rozwoju energetyki odnawialnej (przyłączanie OZE do sieci
elektroenergetycznej) i bezprzewodowych systemów łączności, a także ochronę przed
zanieczyszczeniem wód powierzchniowych. Umożliwi m.in.: poprawę jakości wód zbiorników
wodnych i rzek służących zaopatrzeniu ludności(ujęcia wód), retencji i rekreacji oraz zwiększenie
pewności dostaw wody odpowiedniej jakości.
Większość kierunków działań związanych jest z poprawą bezpieczeństwa energetycznego
regionu, w tym: rozbudową i modernizacją infrastruktury elektroenergetycznej i ciepłowniczej,
(elektrowni, elektrociepłowni, sieci przesyłowej i dystrybucyjnej energii i paliw). Przewidywanym
efektem realizacji polityki ma być m.in. ograniczenie nadmiernego zużycia paliw związane ze
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zwiększeniem wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, bardziej efektywne
wykorzystanie źródeł energii (poprzez układy kogeneracyjne i poligeneracyjne), ochrona przed
zanieczyszczeniami wód powierzchniowych, zwiększenie pewności dostaw wody i poprawa jej
jakości.
Analiza i ocena przyjętej polityki i związanych z nią kierunków działań inwestycyjnych została
przedstawiona w sposób syntetyczny w tabeli 8.
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Jakość

Klimat akustyczny

Tereny otwarte
Krajobraz
Tereny
zurbanizowane
Zdrowie ludzi

Zabytki i dobra materialne

0

0

-1

0

-1

0

0

+1

0

0

0

-1

-1

0

-3

bezpośrednie,
długoterminowe

0

0

0

0

1

-1

-1

0

0

+1

0

0

0

-1

0

0

-2

bezpośrednie,
długoterminowe

0

0

-1 +1

0

0

0

0

0

+1

0

+1

0

0

+1 +1 +4

bezpośrednie,
długoterminowe

0

0

0

0

0

-1

-1

-1

-1

-1

-1

-1

0

0

0

-7

Zasoby

Zwierzęta

SUMA (pkt)

Zasoby

Powietrze

Gleby

Jakość

Wody
podziemne

Zasoby

0

Proponowane kierunki działań

Lasy

0

Rodzaj
oddziaływania

Różnorodność biologiczna

bezpośrednie,
długoterminowe

Wybrane komponenty środowiska

Obszary chronione,
w tym Natura 2000

Jakość

Wody
powierzchniowe

Tabela 8. Potencjalne oddziaływania na środowisko Polityki rozwoju systemów infrastruktury technicznej

Systemy energetyczne
W zakresie rozwoju i dywersyfikacji źródeł energii i paliw
Rozbudowa elektrowni systemowych: Kozienice i Ostrołęka poprzez
budowę nowych bloków o mocach około 1000 MW oraz proekologiczna
modernizacja bloków istniejących, w tym związana z wprowadzaniem
odnawialnych źródeł energii
Rozbudowa i modernizacja istniejących elektrociepłowni i dużych ciepłowni
(w tym przede wszystkim elektrociepłowni warszawskich: Żerań i Siekierki)
z przystosowaniem do wykorzystywania paliw niskoemisyjnych, głównie
gazu ziemnego i odnawialnych źródeł energii
Rozbudowa i modernizacja istniejących oraz budowa nowych
rozproszonych źródeł energii, w tym przede wszystkim wykorzystujących
zasoby energii odnawialnej (głównie biomasy, energii wiatru i słońca) lub
paliwa niskoemisyjne, a także technologie łącznego wytwarzania energii
elektrycznej, ciepła i chłodu
Wykonywanie odwiertów poszukiwawczych ropy naftowej i gazu ziemnego
(w tym łupkowego) oraz budowa niezbędnej infrastruktury eksploatacyjnej i
przesyłowej

0

Kształtowanie pierścieniowej struktury elektroenergetycznych sieci przesyłowych najwyższych napięć
Realizacja określonych w KPZK inwestycji o znaczeniu krajowym
związanych z tworzeniem transgranicznego połączenia Polska – Litwa, w
wyniku którego elektroenergetyczny system przesyłowy Polski, w tym
Mazowsza, zostanie zintegrowany z systemami przesyłowymi państw
bałtyckich
Ukształtowanie nowych międzyregionalnych powiązań w systemie
przesyłowym, w tym budowa ustalonych w KPZK 2030 linii 400 kV o
relacjach: Ostrołęka – Ełk, Ostrołęka – Olsztyn Mątki(z częściowym
wykorzystaniem tras istniejących linii 220 kV) oraz Siedlce Ujrzanów –
Lublin Wschód, Siedlce Ujrzanów – linia Narew-Stanisławów, Kozienice –
Puławy jako wpięcie w istniejącą linię Kozienice – Ostrowiec (trasy w
trakcie analiz lokalizacyjnych)
Rozbudowa, przebudowa i modernizacja elementów systemu przesyłowego
o znaczeniu regionalnym (zgodnie z ustaleniami KPZK 2030)

bezpośrednie,
długoterminowe

0

-1

-1

0

0

0

0

0

0

+1

0

-1

-1

0

-1

0

-4

bezpośrednie,
długoterminowe

-1

-1

-1

-1

0

0

0

0

0

+1

0

0

-1

0

-1

0

-5

bezpośrednie,
długoterminowe

-1

-1

-1

0

0

0

0

0

0

+1

0

0

-1

0

-1 +1 -3

Poprawa regionalnego i lokalnego bezpieczeństwa elektroenergetycznego na poziomie dystrybucyjnym
Rozbudowa i modernizacja sieci wysokiego napięcia 110 kV, w tym linii
realizujących powiązania z sąsiednimi województwami
Budowa i modernizacja sieci dystrybucyjnych średnich i niskich napięć
związana z przyłączaniem nowych odbiorców, poprawą parametrów
dostarczanej energii, zmniejszeniem strat sieciowych (największe potrzeby
modernizacji sieci lokalnych występują na terenach wiejskich, szczególnie
we wschodnich i północno-wschodnich obszarach województwa) oraz z
przyłączaniem rozproszonych źródeł energii opartych o wykorzystanie OZE

bezpośrednie,
długoterminowe

0

-1

-1

0

0

0

0

0

0

+1

0

0

-1

0

-1

0

-3

bezpośrednie,
długoterminowe

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

+1

0

0

-1

0

-1

0

-2

W zakresie systemu przesyłowego gazu ziemnego
Realizacja ustalonych w KPZK 2030 inwestycji w systemie magistralnym o
znaczeniu krajowym, umożliwiających dywersyfikację kierunków dostaw
gazu i zmniejszających uzależnienie od importu z Rosji
Rozbudowa i modernizacja elementów systemu przesyłowego o znaczeniu
regionalnym i międzyregionalnym
Rozbudowa i modernizacja gazowego systemu dystrybucyjnego

bezpośrednie,
długoterminowe
bezpośrednie,
długoterminowe
bezpośrednie,
długoterminowe

0

-1

0

-1

0

0

0

0

0

+1

0

-1

0

0

0

0

-2

-1

0

0

-1

0

0

0

0

0

+1

0

-1

0

0

0

0

-2

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

+1

0

-1

0

0

0

0

-1

W zakresie rozwoju systemu paliw płynnych
Zwiększenie przepustowości istniejących ropociągów oraz rozbudowa bazy
surowcowej koło Płocka
Realizacja inwestycji związanych z dywersyfikacją źródeł i kierunków
dostaw ropy naftowej, w tym budowy ustalonego w KPZK 2030 systemu
przesyłowego z rejonu Morza Kaspijskiego Odessa – Brody – Płock z
możliwością jego przedłużenia do Gdańska (decyzja lokalizacyjna
uzależniona od analiz ekonomicznych)
Rozbudowa systemu przesyłu produktów naftowych z rafinerii płockiej, w
tym realizacja rurociągów paliwowych równoległych do istniejących
ropociągów

bezpośrednie,
długoterminowe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

-1

bezpośrednie,
długoterminowe

-1

0

0

-1

0

0

0

0

0

+1

0

-1

0

0

0

0

-2

-1

0

0

-1

0

0

0

0

0

+1

0

-1

0

0

0

0

-2

bezpośrednie,
długoterminowe

Systemy telekomunikacyjne
Rozbudowa
i
modernizacja
infrastruktury
telekomunikacyjnej
bezprzewodowej (droga radiowa, transmisja satelitarna oraz inne systemy
łączności bezprzewodowej nowych generacji)
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury telekomunikacyjnej przewodowej
m.in. światłowodowych sieci szkieletowych o dużej przepustowości oraz
sieci dostępowej następnej generacji NGA (w tym w ramach projektu
kluczowego „Internet dla Mazowsza” RPOWM 2007-2013 realizowanego
przez Samorząd Województwa Mazowieckiego

bezpośrednie,
długoterminowe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1 +1

bezpośrednie,
długoterminowe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

-1 +1 -1

Infrastruktura wodno-kanalizacyjna
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0

Zasoby

Jakość

Zasoby

Jakość

Klimat akustyczny

Tereny otwarte
Krajobraz
Tereny
zurbanizowane
Zdrowie ludzi

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

+1 +1 +1

Rozbudowa ujęć wody i sieci wodociągowej w obszarze zainwestowania
metropolii warszawskiej

bezpośrednie,
długoterminowe

0

0

0

0

0

-1

0

-1

0

0

0

0

0

0

+1

0

-1

bezpośrednie,
długoterminowe

0

0

0

0

0

0

+1 -1

0

0

0

+1

0

0

+1

0

+2

0

0

+1

0

0

0

+1

0

+1

-1

0

0

0

0

+1 +1 +4

0

+1 +1

0

0

0

+1

0

+1

-1

0

0

0

0

+1

0

+1 +1

0

0

0

+1

0

+1

0

0

+1

0

0

+1 +1 +7

bezpośrednie,
długoterminowe

0

+1 +1

0

0

0

+1

0

+1

0

0

+1

0

0

+1 +1 +7

bezpośrednie,
długoterminowe

0

+1 +1

0

0

0

+1

0

+1

-1

0

+1

0

0

+1

0

+5

Sukcesywna sanitacja terenów o zabudowie rozproszonej na obszarach
wiejskich i miejskich (przydomowe oczyszczalnie ścieków lub wywożenie
ścieków przy zapewnieniu ich oczyszczania)

bezpośrednie,
długoterminowe

0

+1

0

0

0

+1

0

+1

0

0

+1

0

0

+1

0

+5

Budowa ochronnego systemu kanalizacyjnego wokół zbiorników wodnych:
Soczewka, Ruda, Nowe Miasto i innych oraz jezior w powiatach płockim,
gostynińskim, sierpeckim, a także rzek wykorzystywanych w celach
rekreacyjnych i kąpieliskowych

bezpośrednie,
długoterminowe

+1

+1 +1

0

0

0

+1

0

+1

0

0

0

0

0

+1

0

+6

Budowa systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków deszczowych z
terenów zurbanizowanych, głównych tras komunikacyjnych i obszarów
przemysłowych

bezpośrednie,
długoterminowe

0

0

0

0

0

+1

0

+1

0

0

+1

0

0

+1

0

+4

Wspieranie budowy i rozbudowy systemów zbiorowego zaopatrzenia w
wodę w małych miastach i na obszarach wiejskich, szczególnie w zwartych
systemach osadniczych (stosowanie zasady „skojarzonego działania” w
stosunku do zadań dotyczących wodociągowania i kanalizacji wsi)
Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji warszawskiej oraz
sukcesywna likwidacja zrzutu ścieków nieoczyszczonych z Warszawy
Uporządkowanie gospodarki ściekowej wokół Zalewu Zegrzyńskiego i
zbiornika Domaniów
Dostosowanie do standardów europejskich odprowadzenia i oczyszczania
ścieków dla aglomeracji powyżej 100 000 RLM
Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków dla uzyskania
podwyższonego usuwania biogenów oraz rozbudowa sieci kanalizacyjnej w
miastach o równoważnej liczbie mieszkańców od 15 000 do 100 000
Wyposażenie w oczyszczalnie ścieków i kanalizacje jednostek osadniczych
o skupionej zabudowie o równoważnej liczbie mieszkańców od 2000 do
15000

bezpośrednie,
długoterminowe
bezpośrednie,
długoterminowe
bezpośrednie,
długoterminowe
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0

0

0

SUMA (pkt)

Jakość

Powietrze

Gleby

Zasoby

bezpośrednie,
długoterminowe

Zabytki i dobra materialne

Zwierzęta

Wody
podziemne

Różnorodność biologiczna

Wody
powierzchniowe

Obszary chronione,
w tym Natura 2000

Budowa magistral przesyłowych i poprawa stanu technicznego sieci
wodociągowej

Proponowane kierunki działań

Lasy

Rodzaj
oddziaływania

Wybrane komponenty środowiska

+4

3.1 Interpretacja oceny

Realizacja inwestycji w zakresie infrastruktury technicznej zawsze wiąże się z ingerencją w
przestrzeń przyrodniczą mniej lub bardziej przekształconą antropogenicznie nawet wówczas, gdy
przedsięwzięcie (oczyszczalnie, odnawialne źródła energii) służy poprawie jakości środowiska np.
wód lub powietrza.
Wyniki analizy macierzowej wskazują, że najwięcej negatywnych oddziaływań na komponenty
środowiska (-7 pkt) generują działania związane z poszukiwaniami i pozyskiwaniem ropy naftowej i
gazu ziemnego, w tym gazu łupkowego. Chociaż wydobycie gazu łupkowego jest niewątpliwie
szansą na przyspieszenie rozwoju gospodarczego kraju i naszego regionu, niesie jednak zagrożenia
dla środowiska, w tym możliwe zanieczyszczenie wód i emisję gazów. Stosowana metoda
wydobycia tzw. szczelinowania hydraulicznego nie jest do końca bezpieczna dla środowiska i może
prowadzić do niekontrolowanego ulatniania się mi. in. metanu (gazu o znacznym potencjale
cieplarnianym) i zanieczyszczania wód gruntowych. Ponadto jest procesem wodochłonnym, w
którym powstają trudne do oczyszczenia ścieki (zanieczyszczone chemiczne). Nieuniknionym
skutkiem wydobycia gazu łupkowego i ropy naftowej jest zajęcie dużej powierzchni terenu
(otwartego, niezainwestowanego) pod specjalistyczną infrastrukturę techniczną, drogi dojazdowe i
parkingi. Niekorzystne oddziaływania będą mogły być jednak ograniczone poprzez stosowanie
bezpiecznych technologii, które zapewnią wychwyt uciekającego gazu, czy ograniczą zużycie wody.
Polecaną, mniej szkodliwą metodą, jest np. technologia suchego szczelinowania.
Niekorzystnym bilansem oddziaływań wyróżniają się także inwestycje związane z budową i
modernizacją obiektów infrastruktury energetycznej i produkcją energii. Działania te są podstawą
rozwoju gospodarczego, generują jednak negatywne oddziaływania, związane m.in. emisją
zanieczyszczeń do powietrza i przekształceniem krajobrazu. Mogą wiązać się z koniecznością
tworzenia obszarów ograniczonego użytkowania (dla ochrony ludzi przed uciążliwościami lub
ewentualnym szkodliwym oddziaływaniem). Rozwój sieci elektroenergetycznych powoduje wzrost
wytwarzania pola elektroenergetycznego, które wpływa negatywnie na zdrowie ludzi, zwierzęta, w
tym prowadzi do zmniejszenia liczebności ptaków, nietoperzy czy pszczół. Wiąże się z
pogorszeniem walorów krajobrazowych oraz wycinką drzew. W niektórych przypadkach może
powodować zagrożenie dla ciągłości powiązań przyrodniczych, szczególnie dla obszarów Natura
2000. Szczegółowa analiza przestrzenna proponowanych do realizacji lub modernizacji przebiegów
elementów systemu energetycznego pod kątem kolizji z obszarami chronionymi została
zamieszczona w załączniku graficznym do niniejszej Prognozy. Wynika z niej, że realizacja ustaleń
KPZK, w tym zarówno ukształtowanie nowych, międzynarodowych powiązań w systemie
przesyłowym, jak i powiązań o znaczeniu regionalnym może niekorzystnie oddziaływać m.in. na
obszary: Doliny Dolnej Narwi, Doliny Środkowej Wisły, Doliny Pilicy czy Doliny Kostrzynia.
Potencjalny negatywny wpływ omówionych powyżej działań inwestycyjnych na środowisko
przyrodnicze może być zminimalizowany dzięki wykorzystaniu odpowiednich środków ochronnych,
np. zastosowanie najlepszych dostępnych technik BAT, wybór najmniej kolizyjnej lokalizacji.
Najwięcej korzyści szczególnie dla środowiska wodno-gruntowego, wynikać będzie z realizacji
kierunków działań mających na celu uporządkowanie gospodarki ściekowej, w tym likwidacji
zrzutów ścieków nieoczyszczonych lub oczyszczonych niedostatecznie, budowy systemów
odprowadzenia i oczyszczania ścieków deszczowych, a także modernizacji istniejących oczyszczalni
dla uzyskania podwyższonego usuwania związków azotu i fosforu (od +4 pkt do +7 pkt). Obecność
w wodach związków biogennych, które trafiają tam również z pól uprawnych i ścieków
nieodpowiednio oczyszczonych, jest zjawiskiem bardzo niekorzystnym. Towarzyszy mu niedobór
tlenu w środowisku wodnym, co jest związane z zakwitem fitoplanktonu, który wykorzystuje tlen w
procesach metabolicznych. Dzięki realizacji przedsięwzięć związanych z gospodarką ściekową
poprawie ulegnie jakość wód powierzchniowych i podziemnych, co będzie miało pozytywny wpływ
na zdrowie ludzi, świat zwierząt i roślin. Jednak pomimo niekwestionowanych, ogólnych korzyści
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wynikających z realizacji zadań dotyczących gospodarki ściekowej, mogą one stanowić pewne
zagrożenie dla niektórych komponentów środowiska. Oczyszczalnie ścieków, zaliczane są do
inwestycji społecznie potrzebnych, jednak ze względu na emisję substancji złowonnych, nie
akceptowane są w pobliżu miejsca zamieszkania ludzi. Znaczny wzrost ilości odpadów
poprocesowych, tj. osadów ściekowych prowadzić może do niewłaściwego ich zagospodarowania i
wykorzystania, co stanowi źródło zanieczyszczeń gleb oraz wód powierzchniowych i podziemnych.
Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnej prowadzi natomiast do obniżania poziomu wód gruntowych
i osuszania gruntu. W ogólnym bilansie wpływu omawianych działań na środowisko przyrodnicze
uznaje się, że przeważają pozytywne oddziaływania w ramach poszczególnych komponentów.
Pozytywny wpływ na środowisko, w tym na jakość powietrza atmosferycznego, zdrowie
mieszańców, a także na zasoby leśne będzie mieć szersze wykorzystanie zasobów energii
odnawialnej oraz paliw niskoemisyjnych. Wykorzystanie energii słońca, wiatru, biomasy czy z
wnętrza ziemi (geotermia) wiązać się będzie z ograniczeniem negatywnych skutków dla środowiska
wywoływanych przez tradycyjne sposoby pozyskiwania energii. Zmniejszenie wydobycia kopalin
prowadzić będzie do zachowania ich zasobów, ograniczenia przekształcenia powierzchni ziemi,
degradacji krajobrazu, emisji zanieczyszczeń do powietrza oraz do polepszenia warunków
zdrowotnych. Wykorzystanie OZE jest ideą służącą środowisku, jednak budowa infrastruktury
związanej z pozyskaniem energii ze źródeł niekonwencjonalnych nie pozostaje bez wpływu na jego
jakość. Szeroki wachlarz inwestycji realizowany w ramach tego kierunku charakteryzuje się
zróżnicowanym cząstkowym oddziaływaniem, które w końcowej ocenie kierunku, przy
uwzględnieniu wszystkich rodzajów energii odnawialnej oceniono jako mało istotne. Elektrownie
wiatrowe mogą negatywnie wpływać na walory krajobrazowe, a także na faunę (lokalnie), w tym
ptaki i nietoperze, natomiast oddziaływanie elektrowni wodnych może wiązać się ze zmianami
stosunków wodnych, pogorszeniem warunków samooczyszczania wody, czy utrudnieniem
swobodnego przemieszczania się ryb. Najmniej „inwazyjna” metoda pozyskania energii z OZE wykorzystanie przez sektor energetyczny biomasy - prowadzić może do powstawania
wielkoobszarowych monokultur roślin energetycznych, co skutkować może pośrednio zaburzeniem
równowagi gatunkowej i ekosystemów. Inwestycje OZE (w szczególności farmy wiatrowe) powinny
być lokalizowane poza obszarami chronionymi, a ich wpływ podlega ocenie oddziaływania
przedsięwzięcia na środowisko (łącznie z wpływem na zdrowie ludzi).
Pozytywne skutki dla środowiska będzie mieć upowszechnienie produkcji ciepła w skojarzeniu z
energią elektryczną, co umożliwi podłączenie większej ilości budynków do sieci ciepłowniczej i
pozwoli zredukować emisję zanieczyszczeń pochodzących z indywidualnych kotłowni oraz z
zakładów ciepłowniczych. Wpłynie to na jakość powietrza i poprawę warunków życia mieszkańców
regionu. Realizacja inwestycji związanych z rozwojem systemu magistralnego i przesyłowego gazu
ziemnego oraz ropociągów nie będzie powodować znaczących niekorzystnych oddziaływań. Należy
pamiętać jednak o zagrożeniu dla środowiska jakie wystąpić może w przypadku awarii sieci, w tym
przy rozszczelnieniu rurociągu, co grozi niekontrolowanym wyciekiem ropy naftowej lub gazu do
gruntu. Negatywne skutki odczuwane wówczas będą w odniesieniu do większości komponentów
środowiska.
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. Determinuje zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego.
Inwestycjom infrastrukturalnym towarzyszyć będą również lokalne negatywne oddziaływania na
środowisko. Niekorzystne wpływy związane będą głównie z przekształceniem powierzchni ziemi
oraz degradacją krajobrazu - w przypadku realizacji obiektów o charakterze dominant. Z realizacją
inwestycji o charakterze liniowym związane jest zagrożenie dla ciągłości powiązań przyrodniczych.
Zasadą powinno być poszukiwanie najlepszego, najmniej ingerującego w środowisko przebiegu
inwestycji.
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V.

Polityka poprawy odporności
bezpieczeństwa publicznego

na

zagrożenia

naturalne

i

wspierania

wzrostu

1. Ogólna charakterystyka polityki

Polityka poprawy odporności na zagrożenia naturalne i wspierania wzrostu bezpieczeństwa
publicznego odnosi się do całego regionu ujmując najważniejsze zidentyfikowane zagrożenia
województwa. Ma na celu ochronę ludności i mienia przed zagrożeniami naturalnymi, do których
należy powódź i susza oraz zjawisko osuwania się mas ziemi, a także minimalizację zagrożeń
antropogenicznych, tj. wystąpienia poważnych awarii przemysłowych. W polityce uwzględniona
została również ochrona przestrzeni wokół terenów zamkniętych, w tym związanych ze strukturami
wojskowymi, poprzez ustalenie stref ochronnych i ograniczeń w zagospodarowaniu oraz ochrona
przed promieniowaniem elektromagnetycznym i jonizującym. Wspieranie wzrostu bezpieczeństwa
publicznego będzie realizowane także poprzez projekty związane z obronnością kraju. Priorytetem
dla województwa w dziedzinie zwiększenia odporności na ekstremalne zjawiska naturalne jest
wzmocnienie
zabezpieczenia
przeciwpowodziowego
na
obszarach
zurbanizowanych,
zlokalizowanych w dolinach rzecznych. W ramach polityki, wszelkie typy projektów mające na celu
ograniczanie i zwalczanie skutków zagrożeń naturalnych oraz przeciwdziałanie skutkom poważnych
awarii powinny być traktowane w sposób priorytetowy, gdyż chronią życie, zdrowie, dobra
materialne i stanowią prewencję przed zagrożeniami dla środowiska.
2. Kierunki pozainwestycyjne

Działania pozainwestycyjne realizowane w ramach zaproponowanych kierunków wpisują się w
5 grup zagadnień i dotyczą kwestii przeciwdziałania zagrożeniom: powodziowym, ruchami
masowymi i poważnymi awariami, jak również kwestii promieniowania elektromagnetycznego i
jonizującego oraz obronności kraju. Skierowane są do podmiotów realizujących politykę
przestrzenną województwa i stanowią przesłanki (wytyczne) do miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego. Mają charakter organizacyjny, planistyczny, prawny. Służą
zwiększeniu bezpieczeństwa (ludzi, mienia, środowiska itp.) przed zagrożeniami naturalnymi
i antropogenicznymi, efektywniejszemu zarządzaniu przestrzenią oraz są wyrazem dostosowania
prawa polskiego do dyrektyw Wspólnoty. Towarzyszą realizacji działań inwestycyjnych
usprawniając lub umożliwiając ich realizację (np. procedury oddziaływania na środowisko).
Polityka wspierania wzrostu bezpieczeństwa publicznego uwzględnia działania
pozainwestycyjne takie jak: respektowanie postanowień, zapisów i ustaleń zawartych w
dokumentach programowych, ochronę przestrzeni wokół terenów zamkniętych poprzez ustalenie
stref ochronnych i ograniczeń w zagospodarowaniu, ustanowienie obszarów ograniczonego
użytkowania wzdłuż linii energetycznych, realizację wieloletniego projektu z zakresu ochrony
przeciwosuwiskowej czy prowadzenie monitoringu radiacyjnego na obiektach mogących stwarzać
zagrożenie promieniowaniem jądrowym.
Tabela 9. Analiza oddziaływań
Kierunki działań

Potencjalne oddziaływanie

Zagrożenia powodziowe i występowanie suszy
Uwzględnianie obszarów zagrożenia
- zmniejszenie presji na obszary chronione (w tym Natura
powodzią w: studiach uwarunkowań i
2000) w dolinach rzek wynikające z ograniczenia
kierunków zagospodarowania
zabudowy,
przestrzennego gmin, miejscowych planach
- wzrost świadomości ekologicznej, w zakresie
zagospodarowania przestrzennego,
konieczności ograniczeń w zagospodarowaniu obszarów
decyzjach o warunkach zabudowy,
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decyzjach o ustaleniu lokalizacji inwestycji
celu publicznego
Wprowadzanie zakazów i ograniczeń w
użytkowaniu na obszarach szczególnego
zagrożenia powodzią wyznaczonych w
Studium dla potrzeb planów ochrony
przeciwpowodziowej
Uwzględnienie map zagrożenia
powodziowego i map ryzyka powodziowego
oraz planów zarządzania ryzykiem
powodziowym sporządzanych przez
Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej

-

Zwiększenie wykorzystania wód opadowych
i roztopowych

zagrożonych powodzią,
poprawa bezpieczeństwa ludzi i mienia,
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 (na różnorodność
biologiczną),
zwiększenie świadomości ekologicznej oraz społecznej
w kwestii zagospodarowania 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 jakości wód powierzchniowych,
zmniejszenie ryzyka wystąpienia powodzi,
korzystny wpływ na bilans wodny
Zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego
zapobieganie niekorzystnym zmianom w obrębie dolin
terenów w dużych aglomeracjach, cennych
rzecznych oraz odpowiednie kształtowanie
obiektów dziedzictwa kulturowego,
zagospodarowania obszarów zalewowych,
zakładów przemysłowych, infrastruktury
- poprawa bezpieczeństwa ludzi i mienia,
przemysłowej i komunalnej
- zmniejszenie zagrożeń dla środowiska, w tym
zapobieganie wtórnym zanieczyszczeniom gleb i wód,
- zachowanie krajobrazów kulturowych,
- integracja działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych
zmniejszających ryzyko i skutki ewentualnych powodzi
oraz chroniących przyrodę,
- możliwość wystąpienia konfliktów społecznych i
przestrzennych, w kwestii sposobu zagospodarowania i
użytkowania gruntów w obrębie tarasów zalewowych
Tereny zagrożone ruchami masowymi i osuwiska
Realizacja wieloletniego projektu pn. System - ochrona zbiorowisk i siedlisk przyrodniczych na
Osłony Przeciwosuwiskowej w celu
skarpach przez ograniczenia w użytkowaniu terenów
wykonania map osuwisk i terenów
zagrożonych ruchami masowymi,
potencjalnie zagrożonych ruchami
- większe rozpoznanie warunków geologicznomasowymi
inżynierskich,
Opracowanie zasad zagospodarowania i
- zwiększenie świadomości ekologicznej i społecznej w
zabezpieczenie terenów osuwisk
zakresie geozagrożeń służące poprawie bezpieczeństwa
Poważne awarie
Uwzględnienie obszarów, na których
- zmniejszenie strat w środowisku, które mogą wynikać z
występuje koncentracja obiektów i instalacji
katastrof i awarii,
oraz niebezpiecznych surowców i
- zmniejszenie zagrożenia i poprawa bezpieczeństwa
produktów, stwarzających ryzyko
publicznego,
wystąpienia poważnych awarii, w
- zwiększenie świadomości społecznej w zakresie
szczególności w Płocku i Obszarze
zagrożeń wynikających z lokalizacji obiektów czy
Metropolitalnym Warszawy
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Zakaz możliwości lokalizacji zakładów
instalacji wysokiego ryzyka wystąpienia awarii
dużego i zwiększonego ryzyka na terenach
zalewowych rzek
Promieniowanie elektromagnetyczne i jonizujące
- ograniczenie negatywnych oddziaływań pól
Ustanowienie obszarów ograniczonego
elektromagnetycznych na zdrowie ludzi i zwierzęta,
użytkowania od napowietrznych linii
energetycznych, uwzględniając dopuszczalne - zmiana zagospodarowania terenu oraz zwiększenie
poziomy pól elektrycznych i magnetycznych
powierzchni biologicznie czynnej
- zmniejszenie zagrożenia dla ludzi i środowiska, w tym
Prowadzenie monitoringu radiacyjnego
ryzyka zanieczyszczenia wód podziemnych,
Krajowego Składowiska Odpadów
Promieniotwórczych w Różanie (powiat
- ograniczenie możliwości występowania zdarzeń o
makowski) oraz obiektów jądrowych
znamionach poważnych awarii poprzez szybką
zlokalizowanych w ośrodku jądrowym w
identyfikację i podjęcie środków zapobiegających i
Świerku (powiat otwocki)
zaradczych
Bezpieczeństwo i obronność
Bezkolizyjne funkcjonowanie terenów
- poprawa bezpieczeństwa publicznego,
zamkniętych i obszarów wojskowych
- nie przewiduje się znaczących oddziaływań na
poprzez wyznaczenie w mpzp stref
środowisko przyrodnicze,
ochronnych wokół tych terenów oraz
- wyłączenie z zainwestowania stref ochronnych
ustalenie ograniczeń w zagospodarowaniu
prowadzące do zmian struktury użytkowania gruntów
obszarów stref, w tym zakaz zabudowy
Zachowywanie stref ograniczonej wysokości - wzrost bezpieczeństwa ludności, zmniejszenie ryzyka
zgodnie z polską normą PN89/L-49001
wypadków lotniczych,
w odniesieniu do lotnisk
- korzystny wpływ na krajobraz
2.1 Interpretacja wyników oceny

Wyróżnikiem analizowanych działań nietechnicznych jest stosunkowo odległy okres „realizacji”
oraz brak gwarancji dla wymiernych efektów tych działań. Pozytywne skutki dla środowiska
przyrodniczego przynieść mogą jedynie spójne i konsekwentne działania w dłuższej perspektywie
czasowej. Będą one rezultatem wyeliminowania lub ograniczenia liczby zagrożeń i strat, które mogą
być związane ze zjawiskiem powodzi, osuwiskami lub poważnymi awariami. Cechą kierunków
pozainwestycyjnych jest wielorakie oddziaływanie na krajobraz, bioróżnorodność, ochronę cennych
przyrodniczo obszarów.
W zakresie ochrony przeciwpowodziowej szczególnie ważne będzie obowiązkowe
uwzględnienie w dokumentach strategicznych i planistycznych samorządów map zagrożenia i ryzyka
powodziowego oraz planów zarządzania ryzykiem powodziowym. Wynika to z konieczności
dostosowania prawa polskiego do prawa unijnego w zakresie zagospodarowania obszarów
zagrożonych powodzią oraz zmniejszenia ryzyka i ograniczenia negatywnych skutków ewentualnych
powodzi. Poprzez hierarchiczny system planowania zostaną skoordynowane działania
zabezpieczające ludzi, wszelkie dobra materialne oraz środowisko przyrodnicze przed zniszczeniem,
degradacją oraz możliwym wtórnym zanieczyszczeniem lub skażeniem wód i gleb.
Znaczne korzyści dla środowiska przyniesie realizacja ustaleń w zakresie ograniczenia ryzyka
wystąpienia zagrożeń z uwzględnieniem obszarów koncentracji obiektów i instalacji oraz surowców
i produktów stwarzających ryzyko wystąpienia poważnych awarii. Dotyczy to w szczególności
Obszaru Metropolitalnego Warszawy i Płocka, gdzie występuje znaczące zagrożenie dla środowiska
związane z „efektem domina” tj. wzrostem prawdopodobieństwa wystąpienia serii poważnych awarii
na skutek nieszczęśliwego zdarzenia w sąsiednich zakładach lub instalacjach, a także katastrof w
ruchu drogowym. Umiejscowienie na mapach rejonów, na których to zagrożenie jest największe
wpłynie na wzrost świadomości ekologicznej i społecznej, co w konsekwencji przyczyni się do
szybszego reagowania w sytuacji kryzysowej i minimalizację skutków ewentualnej awarii.
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Pozytywne skutki, przy braku zagrożeń dla środowiska przyrodniczego, będą wynikały z
realizacji części działań m.in. z zakresu monitorowania strategicznych obiektów stwarzających
zagrożenie promieniotwórcze (Krajowe Składowisko Odpadów Promieniotwórczych w Różanie,
Ośrodek badań jądrowych w Świerku), które umożliwią szybką identyfikację zagrożenia i podjęcie
środków zapobiegających.
Pozainwestycyjne działania zmierzające do ochrony ludzi i mienia przed powodzią, w tym
wprowadzanie zakazów i ograniczeń w użytkowaniu na obszarach szczególnego zagrożenia
powodzią wyznaczonych w Studium dla potrzeb planów ochrony przeciwpowodziowej
(sporządzonym dla 51 rzek województwa mazowieckiego) przyniosą w większości pozytywne
skutki, również dla środowiska przyrodniczego. Będzie to wynikało z wdrożenia działań
nietechnicznych, ograniczania inwestowania w dolinach rzek i ich renaturalizacji (m.in. wyznaczanie
polderów zalewowych). Przyczynią się do rozwiązania problemu zagrożenia powodziowego
w sposób skuteczny i kompleksowy poprzez kształtowanie zagospodarowania obszarów
zalewowych, które są szlakami wodnymi oraz korytarzami ekologicznymi i obszarami Natura 2000.
3. Działania inwestycyjne

Spośród działań inwestycyjnych kwestią kluczową dla województwa w dziedzinie zwiększenia
odporności na ekstremalne zjawiska naturalne jest wzmocnienie zabezpieczenia
przeciwpowodziowego na obszarach zurbanizowanych, zlokalizowanych w dolinach rzecznych.
Konieczna jest intensyfikacja działań mających na celu ochronę przed powodzią dużych aglomeracji
miejskich, jako obszarów o wysokim potencjale strat. Przewiduje się realizację wielu inwestycji
prowadzących do zwiększenia bezpieczeństwa powodziowego, takich jak: przebudowa i
modernizacja wałów przeciwpowodziowych, budowa zbiorników retencyjnych i regulacja rzek.
W zakresie przeciwdziałania ruchom masowym i osuwiskom Plan zakłada takie działania
zabezpieczające tereny zagrożone osuwaniem się mas ziemi, które nie spowodują strat dla wartości
przyrodniczych i krajobrazowych tych terenów.
Zabezpieczenie przed szkodliwymi skutkami poważnych awarii przemysłowych w obiektach i
instalacjach oraz na trasach przewozu materiałów niebezpiecznych będzie realizowane poprzez
działania prewencyjne związane ze zmianami lokalizacyjnymi zakładów stwarzających ryzyko
wystąpienia awarii, tak aby były zachowane odpowiednie odległości od siebie, od terenów
zalewowych i zamieszkałych. W Planie przewidziane zostały działania mające na celu
zabezpieczenie terenów dla przejazdu i postoju pojazdów przewożących substancje niebezpieczne.
Cele dotyczące obronności kraju (w tym ochrona przed terroryzmem) realizowane będą poprzez
działania związane z modernizacją infrastruktury transportowej o szczególnym znaczeniu dla
państwa, zwiększeniem jej przepustowości oraz dostosowaniem jej do wymaganych parametrów
technicznych.
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Tabela 10. Potencjalne oddziaływania na środowisko Polityki poprawy odporności na zagrożenia naturalne i wspierania wzrostu bezpieczeństwa
publicznego

Zagrożenia powodziowe i występowanie suszy
Realizacja inwestycji z zakresu ochrony przeciwpowodziowej ujętych w
„Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły”, w tym: na
rzece Wiśle, kanale Żerań – Zegrze, Jeziorze Zegrzyńskim, Bugu, Pisie,
Łydyni, zbiorniku wodnym Ruda na rzece Mławce

bezpośrednie,
długoterminowe
skumulowane

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 MasterPlanu
Poprawa stanu infrastruktury przeciwpowodziowej, w tym rozbudowa oraz
modernizacja wałów przeciwpowodziowych na rzekach województwa
mazowieckiego, a także tworzenie polderów zalewowych,

bezpośrednie,
długoterminowe
skumulowane

Budowa i modernizacja infrastruktury służącej do zwiększenia retencji
wodnej, w celu skutecznego sterowania wezbraniami powodziowymi oraz
zapewnienie wystarczającej ilości wody w okresach suszy

bezpośrednie,
długoterminowe
skumulowane

Prowadzenie robót utrzymaniowych oraz regulacyjnych i udrażniających
dla zapewnienia bezpieczeństwa przepływu wód wezbraniowych,
kształtujących przemieszczanie się wezbrań w korytach rzek
Budowa i modernizacja miejskiej kanalizacji deszczowej

bezpośrednie,
krótkoterminowe

Zapewnienie alternatywnych dróg dojazdu i zaopatrzenia energetycznego
dla obszarów zagrożonych powodzią poprzez odpowiednie dostosowanie
istniejącej infrastruktury (nasypy drogowe i kolejowe, mosty, przepusty,
linie energetyczne, rurociągi itp.).
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3.1 Interpretacja wyników oceny

Wyniki analizy wskazują, że w trakcie realizacji zaplanowanych działań, a także po ich
zakończeniu mogą wystąpić niekorzystne oddziaływania na poszczególne komponenty
środowiska. Przewagą niekorzystnych oddziaływań charakteryzuje się przebudowa i
modernizacja infrastruktury transportowej związanej z przystosowaniem jej do dodatkowych
funkcji w zakresie bezpieczeństwa i obronności, w tym przeciwko zagrożeniom terroryzmem.
Realizacja inwestycji w obszarze bezpieczeństwo i obronność wynika z konieczności
podwyższenia obronności kraju, poprawy skuteczności akcji antyterrorystycznych,
zmniejszenia prawdopodobieństwa wystąpienia awarii, usprawnienia akcji ratowniczych oraz
ograniczenia skutków katastrof lub zagrożenia wyciekiem substancji niebezpiecznych.
Zwiększenie przepustowości dróg i głównych węzłów transportowych oraz przepraw
przez Wisłę, poprzez upłynnienie ruchu oraz skierowanie ruchu tranzytowego poza obszary
miast, przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu oraz zmniejszenia presji komunikacji
na środowisko miejskie (poprawa jakości powietrza i klimatu akustycznego). Wiąże się
jednak z ingerencją w krajobraz i środowisko przyrodnicze zarówno podczas budowy jak i
funkcjonowania ciągów komunikacyjnych. Dotyczy to zwłaszcza przyrodniczych obszarów
objętych ochroną prawna, w tym obszarów Natura 2000 (Dolina Środkowej Wisły,
Kampinoska Dolina Wisły) i rezerwatów przyrody (Ławice Kełpińskie, Wyspy Świderskie)).
Wiąże się również z zajęciem niezainwestowanych terenów, koniecznością wycinki drzew i
krzewów, zmniejszeniem powierzchni terenów biologicznie czynnych. Negatywne
oddziaływania związane będą z powstawaniem barier dla migracji zwierząt w dolinie, emisją
hałasu i spalin, zanieczyszczeniem wód. Zastosowanie najlepszych rozwiązań technicznych
oraz dostosowanie sposobu prowadzenia działań inwestycyjnych do lokalnych uwarunkowań
przyrodniczych umożliwią zmniejszenie niekorzystnych oddziaływań.
W ramach analizowanej polityki zidentyfikowane zostały kierunki działań, z realizacją
których przewiduje się wyłącznie korzystne oddziaływania, przy braku zagrożeń dla
środowiska. Są to działania związane z zabezpieczeniem osuwisk w sposób nienaruszający
wartości przyrodniczych i krajobrazowych, tworzeniem polderów zalewowych oraz realizacją
przedsięwzięć w ramach tzw. MasterPlanu dla Wisły, zapewniającą spójność wszystkich
działań planistycznych w gospodarowaniu wodami, w tym racjonalne wykorzystanie
zasobów, zwiększenie retencji (przeciwdziałanie suszy, poprawa warunków siedliskowych),
zapobieganie występowania powodzi.
Kumulacja pozytywnych oddziaływań na środowisko związana będzie z tworzeniem
polderów zalewowych jako formy ochrony przed powodzią (+6 pkt), które stanowią istotny
element systemu przeciwpowodziowego, a jednocześnie sprzyjają zachowaniu i odtworzeniu
elementów środowiska doliny rzecznej (renaturalizacji). Przyczynią się również do
zwiększenia retencji wód dzięki odpowiedniemu, uwzględniającemu naturalne ukształtowanie
terenów nadrzecznych, zagospodarowaniu terenów zalewowych, tak aby w strukturze
użytkowania dominowały łąki z lasami łęgowymi
Na terenach zagrożonych deficytem wód, pozytywne oddziaływanie (m.in. na wody i
gleby), będą miały działania zmierzające do zwiększenia retencji wodnej, w tym małej
retencji. Korzystne skutki dla środowiska przyrodniczego terenów zurbanizowanych będą
mieć działania zmierzające do usprawnienia akcji ratunkowych ponieważ tworzenie pasów
zieleni i stref wolnych od zabudowy sprzyjać będzie zwiększeniu udziału terenów
biologicznie czynnych.
Ważne znaczenie dla środowiska będzie miało zabezpieczenie skarp nadrzecznych przed
osuwaniem się mas ziemi w sposób jak najmniej ingerujący w krajobraz i przyrodę, który
pozwoli zachować istniejące tam siedliska i gatunki. Część działań zmierzających do
zabezpieczenia terenów osuwisk zapewni stabilizację przepływu wód, zmniejszenie erozji
zboczy dolin rzecznych, przyczyni się do umocnienia skarp, zachowania walorów
krajobrazowych i turystycznych. Pośrednio może przyczynić się do zwiększenia presji
turystycznej w dolinach rzek.
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Spośród podlegających ocenie kierunków działań niewielką grupę stanowią takie, których
realizacji towarzyszyć będą zarówno korzystne jak i niekorzystne oddziaływania na
poszczególne komponenty środowiska. Są to m.in.:
- zapewnienie alternatywnych dróg dojazdu i zaopatrzenia energetycznego dla obszarów
zagrożonych powodzią poprzez odpowiednie dostosowanie istniejącej infrastruktury,
- prowadzenie robót (utrzymaniowych, regulacyjnych, udrażniających) dla zapewnienia
bezpieczeństwa przepływu wód wezbraniowych, kształtujących przemieszczanie się
wezbrań w korytach rzek,
- przenoszenie zakładów stwarzających zagrożenie poważnymi awariami z terenów
zabudowy mieszkaniowo-usługowej czy ich lokalizacja w bezpiecznej odległości od
siebie i osiedli mieszkaniowych, obiektów użyteczności publicznej i zamieszkania
zbiorowego.
Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja Polityki poprawy odporności na
zagrożenia naturalne i wspierania wzrostu bezpieczeństwa publicznego nie zagraża zasobom,
walorom i jakości środowiska przyrodniczego. Niekorzystny wpływ związany może być ze
stosowaniem technicznych metod ochrony przed powodzią oraz realizacją inwestycji w
obszarze bezpieczeństwo i obronność, które stanowią ingerencję w siedliska nadrzeczne.
Pozytywne oddziaływania, w tym zmniejszenie presji na obszary Natura 2000 (w dolinach
rzek), będą związane z tworzeniem polderów i zabezpieczeniem skarp nadrzecznych przed
osuwaniem się mas ziemi w sposób jak najmniej ingerujący w krajobraz i przyrodę, który
pozwoli zachować istniejące tam siedliska i gatunki.

VI.

Polityka rozwoju i modernizacji obszarów wiejskich

1. Charakterystyka polityki

Polityka rozwoju i modernizacji obszarów wiejskich adresowana jest do terenów
wiejskich położonych na obszarze województwa mazowieckiego i uczestniczących w
procesach rozwojowych. Odnosi się zarówno do terenów będących pod wpływem
oddziaływania dużego ośrodka miejskiego, jak też położonych peryferyjnie i wymagających
wsparcia. Priorytetem polityki jest zrównoważone kształtowanie rolniczej przestrzeni
produkcyjnej oraz wspieranie rozwoju działalności gospodarczej z uwzględnieniem walorów
krajobrazowych i kulturowych obszarów wiejskich. Wiąże się z wykorzystaniem istniejącego
potencjału przyrodniczego z uwzględnieniem potrzeby ochrony komponentów środowiska
oraz krajobrazu terenów otwartych.
Polityka obejmuje kierunki działań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych, służące
osiąganiu założonych celów (m.in. wykorzystanie potencjału kulturowego, poprawę
warunków jakości życia, rozbudowę lokalnego potencjału przemysłowego i wspieranie
innowacyjności). Wskazuje również działania ujęte w innych politykach, szczególnie
odnoszące się do poprawy warunków i jakości życia mieszkańców terenów wiejskich, z
uwzględnieniem inwestycji infrastrukturalnych (z zakresu ochrony środowiska i ochrony
przed zagrożeniami), wpływających na bardziej efektywne wykorzystanie rolniczej
przestrzeni produkcyjnej. Jej realizacja ma służyć kształtowaniu warunków i mechanizmów
zrównoważonego rozwoju całego województwa.
2. Działania pozainwestycyjne

Wśród ujętych w polityce nieinwestycyjnych kierunków działań przeważają te o
charakterze prawnym, planistycznym, programowym, które towarzyszą działaniom
inwestycyjnym lub warunkują ich realizację. Działania organizacyjne dominują jedynie w
zakresie wykorzystania potencjału kulturowego oraz rozbudowy lokalnego potencjału
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przemysłowego i wspierania innowacyjności. Potencjalne oddziaływania na środowisko
pozainwestycyjnych kierunków działań określono w tabeli 11.
Tabela 11. Analiza oddziaływań
Kierunki działań

Potencjalne oddziaływanie

Zrównoważone kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej
Wzmacnianie wykształconych kierunków
- niekorzystne dla środowiska przyrodniczego zmiany
produkcji rolniczej, tj.: sadownictwa i
struktury użytkowania gruntów (agromonokultury),
warzywnictwa (zwłaszcza w regionie grójecko- - niekorzystny wpływ na bioróżnorodność terenów
sochaczewskim i subregionie radomskim),
otwartych (możliwa likwidacja śródpolnych terenów
mleczarstwa (zwłaszcza w północno-wschodniej
zadrzewionych i zakrzewionych, oczek wodnych),
części województwa), produkcji mięsa
- możliwy niekorzystny wpływ na walory krajobrazowe
(zwłaszcza w rejonach: płockim, mławsko- zanik mozaiki upraw rolniczych
żuromińskim i siedleckim)
Ochrona przed presją urbanizacyjną
- zachowanie walorów przyrodniczych i użytkowych
najcenniejszych i najbardziej produktywnych
rolniczej przestrzeni produkcyjnej,
elementów rolniczej przestrzeni produkcyjnej
- zachowanie zasobów glebowych ,
(predestynowanych do pełnienia funkcji
- korzystny wpływ na krajobraz terenów wiejskich oraz
żywicielskich o strategicznym znaczeniu w
na rozwój zrównoważony regionu
województwie mazowieckim), ze szczególnym
uwzględnieniem: Równiny Łowicko-Błońskiej, - ochrona zasobów gleb o wysokiej przydatności dla
produkcji żywności,
Wysoczyzn: Ciechanowskiej, Płońskiej (...)
- przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej
Ograniczanie przeznaczania najlepszych gleb
pod uprawy roślin energetycznych
Przeciwdziałanie fragmentacji rolniczej
- prawdopodobne zmniejszenie powierzchni
przestrzeni produkcyjnej poprzez działania na
śródpolnych terenów zadrzewionych i zakrzewionych,
rzecz poprawy struktury obszarowej
- możliwy niekorzystny wpływ na bioróżnorodność
gospodarstw, prace scaleniowe i
oraz krajobraz terenów otwartych przez ograniczenie
zagospodarowanie poscaleniowe
tzw. ,,miedzy” i mozaiki pól
Ograniczanie zmian przeznaczania gruntów - korzystny wpływ na zasoby leśne i gleby w wyniku
rolnych na cele nierolnicze poprzez:
uporządkowania struktury gruntów na terenach
wiejskich,
- przeciwdziałanie przeznaczaniu przez
gminy gruntów rolnych klas I-III na cele
- korzystny wpływ na świadomość społeczną w
zakresie potrzeby rozwoju rolnictwa ekologicznego,
nierolnicze w studiach uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania
- prawidłowe kształtowanie krajobrazu z naciskiem na
przestrzennego gmin oraz w planach
uwzględnienie efektywnego wykorzystania
przestrzeni,
miejscowych, z uwzględnieniem
struktury użytków rolnych znajdujących
- możliwy korzystny wpływ na bioróżnorodność oraz
krajobraz terenów otwartych zachowanie tzw.
się w miejscowościach, w których
mozaiki pól
procedura zmian jest wdrażana,

- uwzględnianie położenia i sąsiedztwa w
procesie decyzyjnym
Zachowywanie funkcji towarzyszących
produkcji żywności, m.in.: utrzymywanie
tradycyjnego krajobrazu rolniczego,
zachowywanie wolnych przestrzeni
użytkowanych rolniczo (np. jako dopełnienia
zielonych pierścieni wokół miast, zwłaszcza
Warszawy), utrzymywanie trwałych użytków
zielonych dla ochrony bioróżnorodności

-
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korzystny wpływy na komponenty środowiska oraz
walory kulturowe,
wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców wsi,
zachowanie bioróżnorodności oraz walorów
krajobrazu terenów otwartych,
pośrednio przyczyni się do utrzymania zasobów
glebowych i wód podziemnych

Upowszechnianie działań rolno-środowiskowoklimatycznych zapewniających rozwój
gospodarki rolnej zintegrowanej z ochroną
zasobów i walorów przyrodniczych, w tym
rozwój rolnictwa ekologicznego

-

kształtowanie świadomości ekologicznej i postaw pro
środowiskowych ,
- ochrona gleb, wód powierzchniowych oraz
bioróżnorodności przestrzeni rolniczych,
- produkcja zdrowej żywności (pozytywny wpływ na
ludzi)
Wykorzystanie potencjału kulturowego
Objęcie ochroną unikalnych elementów
- utrzymanie walorów kulturowych i krajobrazu
architektury wiejskiej, w tym układów
terenów wiejskich,
ruralistycznych
- możliwe zwiększenie presji na środowisko ruchu
Utrzymywanie unikalnych tradycji wiejskich
turystycznego wynikającego ze wzrostu atrakcyjności,
występujących w regionach etnograficznych, w
- wzrost świadomości ekologicznej, kształtowanie
tym wspieranie imprez folklorystycznych,
postaw prośrodowiskowych,
twórców ludowych oraz producentów wyrobów
- mało istotny wpływ na komponenty środowiska
tradycyjnych
przyrodniczego
Wykorzystanie wartości kulturowych wsi do
rozwoju turystyki, w tym agroturystyki
Promowanie regionalnych produktów
turystycznych
Poprawa warunków i jakości życia
Zwiększenie nasycenia infrastrukturą ICT na
- korzystny wpływ na jakość życia mieszkańców,
wsi, szczególnie w gminach charakteryzujących - neutralne wobec komponentów środowiska,
się niskim wskaźnikiem dostępu do sieci
- możliwe nieznaczne zmniejszenie lokalnego ruchu
Internet (peryferyjne obszary województwa), a
kołowego
także zapewnienie mieszkańcom i podmiotom
gospodarczym dostępu do systemu e-usług
Rozbudowa lokalnego potencjału przemysłowego i wspieranie innowacyjności
Rozwój sieci współpracy producent–przetwórca - znikomy bezpośredni wpływ na środowisko
Rozwój organizacji producentów rolnych, w
przyrodnicze,
tym poprzez spółdzielczość i grupy
- efektywne wykorzystanie wytworzonych produktów
producenckie w sektorze rolno-spożywczym
rolniczych (mniej odpadów)
Upowszechnianie innowacyjnych technologii
- poprawa jakości życia i świadomości ekologicznej
przechowywania i dystrybucji produktów
mieszkańców,
żywnościowych
- mało istotny wpływ na środowisko przyrodnicze,
Inicjowanie i wspieranie współpracy jednostek
- rozwój biotechnologii i naturalnych metod ochrony
naukowo-badawczych i wyższych uczelni z
roślin sprzyja różnorodności biologicznej,
przetwórcami i rolnikami w zakresie
- pozytywny wpływ na poszczególne komponenty
upowszechniania innowacyjnych rozwiązań
środowiska dzięki zastosowaniu zaawansowanych
związanych z nowoczesnymi metodami
technologii produkcji rolnej
produkcji rolniczej dla przetwórstwa
Wspieranie tworzenia pozarolniczych miejsc
pracy oraz przedsiębiorczości na obszarach
wiejskich

-

możliwy pozytywny wpływ na krajobraz terenów
wiejskich,
korzystny wpływ na jakość życia mieszkańców wsi,
lokalnie możliwy wzrost presji na środowisko
działalności pozarolniczej.

2.1. Interpretacja oceny

W oddziaływaniach wynikających z realizacji działań pozainwestycyjnych
(programowych planistycznych, organizacyjnych) Polityki rozwoju i modernizacji obszarów
wiejskich przeważają korzystnie, bądź neutralnie wpływające na środowisko. Sprzyjają one
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zachowaniu walorów krajobrazu ruralistycznego oraz ochronie bioróżnorodności terenów
rolniczych. Kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej związane z porządkowaniem
struktury przestrzennej gruntów (m.in. scalanie i intensyfikacja rolnictwa) może oddziaływać
na:
 krajobraz, przekształcając go w wyniku powstawania dużych areałów jednogatunkowych
upraw przy jednoczesnej eliminacji zadrzewień śródpolnych i mozaikowego układu pól
uprawnych (np. w wyniku scalenia gruntów),
 różnorodność biologiczną terenów rolniczych na skutek ograniczania powierzchni
użytków zielonych oraz stref wokół zbiorników wodnych i zabagnień.
Zrównoważone kształtowanie rolniczej przestrzeni powinno uwzględniać zachowanie
czynnych biologicznie przestrzeni, które przyczyniają się do ekologicznej równowagi i
naturalnej ochrony upraw przed szkodnikami. Upowszechnianie działań rolno-środowiskowoklimatycznych zapewni rozwój gospodarki rolnej zintegrowanej z ochroną zasobów i
walorów przyrodniczych. Sprzyjać bedzie zachowaniu czynnych biologicznie użytków
zielonych, co pozytywnie wpłynie na obszary Natura 2000 (ptasie i siedliskowe).
Korzystne dla środowiska będą działania mające na celu ochronę najcenniejszych
elementów rolniczej przestrzeni produkcyjnej oraz zachowanie tradycyjnego krajobrazu
terenów wiejskich. Ochrona najbardziej produktywnych elementów rolniczej przestrzeni
produkcyjnej, predestynowanych do pełnienia funkcji obszarów żywicielskich, z
uwzględnieniem postaw pro-środowiskowych wpisuje się realizację zasad zrównoważonego i
wielofunkcyjnego rozwoju.
Działania w zakresie wykorzystania potencjału kulturowego wpłyną na środowisko
przyrodnicze w sposób mało istotny, ale będą sprzyjały dbałości o walory krajobrazu wsi. W
dalszej perspektywie możliwy będzie wzrost presji na środowisko wynikający z rozwoju
pozarolniczych form działalności gospodarczej oraz wzmożonego ruchu turystycznego
(lokalnie). W przypadku działań pozainwestycyjnych zmierzających do poprawy warunków i
jakości życia mieszkańców wsi nie przewiduje się znaczących niekorzystnych oddziaływań.
Działania pozainwestycyjne często w perspektywie długookresowej determinują
realizację zadań typowo inwestycyjnych. Przewiduje się, że ich pośrednie oddziaływania na
środowisko będzie pozytywne i przyczyni się do łagodzenia niekorzystnych skutków
realizacji działań inwestycyjnych ujętych w Planie.
3. Działania inwestycyjne

W ramach analizowanej polityki, ocenie oddziaływania na środowisko podlegały kierunki
działań o charakterze inwestycyjnym (tabela 12), które głównie będą dotyczyły poprawy
warunków i jakości życia mieszkańców wsi, w tym:
 budowy i rozbudowy systemów wodociągowo–kanalizacyjnych, energetycznych, wodnomelioracyjnych oraz oczyszczalni przydomowych,
 poprawy dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich,
 poprawy warunków wodno-glebowych dla rolnictwa,
 rewitalizacji wsi oraz wspierania inicjatyw kulturalnych na obszarach wiejskich,
 uporządkowania gospodarki odpadami z przetwórstwa surowców rolniczych oraz
odchodami zwierzęcymi, w celu zmniejszenia ich oddziaływań na jakość wód,
 wykorzystania lokalnej bazy surowcowej dla rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego.
Realizacja kierunków inwestycyjnych umożliwi właściwe wykorzystanie potencjału
rozwojowego terenów wiejskich, przy jednoczesnej poprawie warunków życia ludzi tam
mieszkających. Działania te uwzględniają ochronę wartości kulturowej oraz przyrodniczej
mazowieckiej wsi.
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Zabytki i dobra materialne

+1

0

0

+1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+1

0

+1 +1 +3

Zasoby

Jakość

SUMA (pkt)

Tereny otwarte
Krajobraz
Tereny
zurbanizowane
Zdrowie ludzi

0

Gleby

Klimat akustyczny

0

Jakość
0

Zasoby

+1 +1 +1 +1

Jakość

Powietrze

Wody
podziemne

Wody
powierzchniowe

0

Lasy
0

Zasoby

Proponowane kierunki działań

Zwierzęta

Rodzaj
oddziaływania

Obszary chronione,
w tym Natura 2000

Wybrane komponenty środowiska

Różnorodność biologiczna

Tabela 12. Potencjalne oddziaływania na środowisko Polityki rozwoju i modernizacji obszarów wiejskich

Zrównoważone kształtowanie rolniczej przestrzeni produkcyjnej
Działania na rzecz poprawy warunków glebowo-wodnych dla rolnictwa
poprzez budowę i renowację infrastruktury nawadniającej i odwadniającej

długoterminowe,
bezpośrednie, stałe

0

0

+6

Wykorzystanie potencjału kulturowego
Rewitalizacja wsi poprzez inwestycje związane z ochroną zabytkowej i
charakterystycznej dla poszczególnych regionów architektury

średnioterminowe,
bezpośrednie, stałe

0

0

Poprawa warunków i jakości życia
Poprawa dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich m.in. poprzez
rozwój ponadlokalnych i lokalnych systemów infrastruktury transportowej,
rozwój transportu publicznego (z preferencjami dla północnych i północnowschodnich obszarów województwa), a także modernizację istniejącej sieci
drogowej (m.in. remonty, odnowa nawierzchni), zwłaszcza dróg
powiatowych istotnych dla powiązań wewnątrzregionalnych.

długoterminowe,
bezpośrednie, stałe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

-1

0

+1

0

-1

długoterminowe,
bezpośrednie, stałe

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

+1

0

-1

długoterminowe,
pośrednie, stałe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+1 +1 +2

długoterminowe,
pośrednie, stałe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+1

0

0

Budowa i rozbudowa systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, a także
sukcesywna sanitacja terenów o zabudowie rozproszonej, m.in. poprzez
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

długoterminowe,
bezpośrednie, stałe

+1

0

0

0

0

+1 +1

-1 +1

0

0

+1

0

0

+1

0

+5

Uporządkowanie gospodarki odpadami zwierzęcymi, w tym budowa płyt
gnojowych i zbiorników na gnojowicę

długoterminowe,
bezpośrednie, stałe

0

0

0

0

0

0

+1

0

+1

0

0

+1 +1

0

+1

0

+5

Rozwój infrastruktury wodno-melioracyjnej, łagodzącej zagrożenia
naturalne na obszarach wiejskich oraz przeciwdziałającej skutkom
występowania zjawisk naturalnych, m.in. podtopieniom

długoterminowe,
bezpośrednie, stałe

0

0

0

0

0

0

+1

0

0

0

0

+1

0

0

+1 +1 +4

0

0 +1

0

-1

0

0

+4

Poprawa pewności zasilania w energię elektryczną obszarów wiejskich,
m.in. poprzez budowę, modernizację oraz wymianę sieci i urządzeń
elektroenergetycznych w zakresie niskich i średnich napięć, w szczególności
w północno-wschodniej części województwa
Usprawnianie usług publicznych podstawowego i średniego rzędu w
zakresie edukacji, zdrowia i administracji
Rewitalizacja tkanki osadniczej ośrodków lokalnych i ponadlokalnych, oraz
tworzenie przestrzeni publicznych, będących miejscem koncentracji i
aktywizacji społeczności lokalnych

+1 +2

Rozbudowa lokalnego potencjału przemysłowego i wspieranie innowacyjności
Wykorzystanie lokalnej bazy surowcowej (w szczególności mleka, żywca,
warzyw i owoców) dla rozwoju przetwórstwa rolno-spożywczego

długoterminowe,
bezpośrednie, stałe

0

0

0

0

0

0

0

-1

0 -1

0

0

Wykorzystanie odpadów i produktów ubocznych rolnictwa i przemysłu
rolno-spożywczego dla celów energetyki odnawialnej np. do produkcji
biogazu

długoterminowe,
bezpośrednie, stałe

0

0

0

+1

0

0

0

0

0

0

+1 +1
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+1

0

3.1. Interpretacja wyników oceny

W ogólnej ocenie nie zidentyfikowano działań, których realizacja mogłaby grozić pogorszeniem
jakości komponentów, warunków funkcjonowania środowiska i jakości życia, dostępności zasobów
lub walorów przyrodniczych lub obniżeniem walorów krajobrazu itp.
Występowanie niekorzystnych oddziaływań na środowisko (-1 pkt) może być efektem realizacji
działań w zakresie:
 poprawy dostępności komunikacyjnej obszarów wiejskich i rozwoju ponadlokalnych i lokalnych
systemów infrastruktury transportowej (m.in. modernizacja istniejącej sieci drogowej) i rozwoju
transportu publicznego,
 poprawy pewności zasilania w energię elektryczną obszarów wiejskich (budowa, modernizacja
lub wymiana sieci i urządzeń elektroenergetycznych w zakresie niskich i średnich napięć),
 wykorzystania lokalnej bazy surowcowej (w szczególności mleka, żywca, warzyw i owoców) dla
przetwórstwa rolno-spożywczego.
Inwestycje drogowe zawsze stanowią ingerencję w przestrzeń i środowisko. Jednak przy
modernizacji istniejących szlaków komunikacyjnych występują zarówno negatywne wpływy (w
czasie przebudowy i eksploatacji) jak i pozytywne związane z poprawą bezpieczeństwa ludzi oraz
zwierząt. Są również wynikiem zastosowania technik i technologii zmniejszających uciążliwości
akustyczne (ekrany) i upłynniających ruch kołowy (skrzyżowania bezkolizyjne, ronda) oraz
umożliwiających bezpieczniejszą migrację zwierząt.
Rozwój przetwórstwa rolno-spożywczego wiąże się z dużym poborem wód podziemnych i
emisją ścieków, które powinny być odpowiednio oczyszczone przed odprowadzeniem do wód
powierzchniowych (m.in. redukcja zawartości biogenów). Intensywna produkcja (chów drobiu,
trzody chlewnej, bydła) oraz przemysł rolno-spożywczy związane są z emisją odorów negatywnie
wpływających na jakość życia mieszkańców.
Budowa sieci elektroenergetycznych, w szczególności w północno-wschodniej części
województwa, stanowi ingerencję w krajobraz terenów otwartych. Może wiązać się z koniecznością
wycinki drzewostanu, stanowiącego przeszkodę w funkcjonowaniu linii.
Jednym z przewidywanych efektów realizacji inwestycyjnych kierunków działań tej polityki jest
poprawa stanu komponentów środowiska przyrodniczego terenów wiejskich, co wpłynie korzystnie
na jakość życia mieszkańców województwa. Realizacja większości kierunków działań
inwestycyjnych polityki wpłynie pozytywnie na środowisko. Będą to oddziaływania pozytywne o
charakterze stałym, długoterminowym i bezpośrednim.
Pozytywne oddziaływania na środowisko przewiduje się w efekcie realizacji porządkowania
gospodarki odchodami zwierzęcymi, w tym budowy płyt gnojowych i zbiorników na gnojowicę.
Działanie to ograniczy przedostawanie się szkodliwych substancji do wód powierzchniowych i
podziemnych. Jest to szczególnie ważne w przypadku dużych gospodarstw hodowlanych i ferm oraz
na obszarach szczególnie narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu ze źródeł rolniczych.
Pozytywne oddziaływania związane będą również z wykorzystaniem odpadów i produktów
ubocznych rolnictwa i przemysłu rolno-spożywczego dla celów energetyki odnawialnej np. do
produkcji biogazu. Korzyści wdrażania tego kierunku będą miały wymierne skutki ekonomiczne, a
także pozytywne następstwa w sferze przyrodniczej.
Długoterminowe oddziaływania większości działań inwestycyjnych będą pozytywne dla
środowiska i warunków życia mieszkańców. Budowa sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni
spowoduje (docelowo) poprawę jakości wód powierzchniowych i standardu życia ludzi. Zabiegi
melioracyjne trwale poprawią rolnicze zdolności produkcyjne gleb oraz zapobiegną lokalnym
podtopieniom.
Budowie bądź modernizacji sieci infrastruktury: melioracyjnej, wodociągowej oraz
kanalizacyjnej, towarzyszyć może okresowe wystąpienie niekorzystnych oddziaływań. Na etapie
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(faza) realizacji zamierzeń inwestycyjnych dotyczyć może siedlisk i gatunków od wody zależnych,
co wynika chociażby ze zmiany stosunków wodnych oraz naruszenia warstwy glebowej.
Mało istotny wpływ na komponenty środowiska związany będzie z działaniami dotyczącymi utrzymywania unikalnych tradycji wiejskich występujących w regionach etnograficznych, w tym
wspieraniu imprez folklorystycznych (...). Działania zmierzające do wykorzystania potencjału
kulturowego ocenione zostały również w ramach Zintegrowanej polityki opieki i ochrony
dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury współczesnej. Ich wpływ na poszczególne komponenty
środowiska będzie pozytywny lub małoistotny, przy braku oddziaływań niekorzystnych. Korzystne
oddziaływania wynikające z realizacji tej polityki będą dotyczyły krajobrazu terenów otwartych,
jakości życia mieszkańców (i zdrowia) oraz zabytków i dóbr materialnych.
Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja Polityki rozwoju i modernizacji obszarów
wiejskich nie zagraża zasobom, walorom oraz jakości środowiska przyrodniczego. Sprzyja natomiast
kształtowaniu warunków i mechanizmów zrównoważonego rozwoju całego województwa.
Niekorzystne oddziaływania na środowisko będą głównie związane z budową, przebudową i
modernizacją infrastruktury komunalnej oraz komunikacyjnej związanej z potrzebą poprawy
dostępności i spójności regionu.

VII.

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

1. Charakterystyka polityki

Celem przyjętych w polityce 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 ta adresowana jest do całego
obszaru województwa, ale najwięcej działań i zadań dotyczy obszarów o wysokim potencjale
przyrodniczym tj. dolin rzecznych, zwartych obszarów leśnych, korytarzy ekologicznych.
Priorytetem polityki jest stworzenie ciągłości przestrzennej obszarów o cennych wartościach
przyrodniczych oraz zapewnienie pomiędzy nimi powiązań ekologicznych. Poza ochroną zasobów i
walorów przyrodniczych istotnym obszarem działań jest poprawa standardów środowiska
przyrodniczego, realizowana m. in. poprzez: zwiększanie zasobów i retencji wodnej, renaturalizację
przekształconych odcinków rzek i terenów zalewowych, tworzenie systemu gospodarki odpadami,
ograniczanie emisji zanieczyszczeń i hałasu, przeciwdziałanie erozji i ochronę gleb.
2. Działania pozainwestycyjne

Działania pozainwestycyjne określone w analizowanej polityce mają charakter prawny,
planistyczno-programowy oraz organizacyjny, a w wielu przypadkach również edukacyjny, służący
zwiększeniu świadomości mieszkańców regionu. Ich realizacja przyczyni się do uporządkowania,
wzmocnienia i skoordynowania systemu planowania oraz działań ochronnych, które pozytywnie
wpłyną na środowisko przyrodnicze.
Tabela 13. Analiza oddziaływań
Kierunek działań

Potencjalne oddziaływania

Ochrona walorów środowiska, przyrody i krajobrazu oraz wzrost bioróżnorodności
Utrzymanie potencjału przyrodniczego obszarów
- wzmocnienie spójności przestrzennej obszarów
objętych ochroną prawną: Kampinoskiego Parku
chronionych,
Narodowego, 184 rezerwatów przyrody, parków
- zachowanie różnorodności biologicznej środowiska
krajobrazowych (...), 30 obszarów chronionego
przyrodniczego,
krajobrazu, 77 obszarów Natura 2000, (...)
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Powiększenie Kampinoskiego Parku Narodowego
Kontynuacja działań w zakresie utrzymania
wysokich walorów przyrodniczo-krajobrazowych
w sąsiedztwie Bolimowskiego Parku
Krajobrazowego
Właściwe zarządzanie zasobami przyrodniczymi i
gospodarczymi na obszarach chronionych poprzez:
- opracowanie planów ochrony dla parków
krajobrazowych: Chojnowskiego,
Kozienickiego, Brudzeńskiego, GostynińskoWłocławskiego, Górznieńsko-Lidzbarskiego,
Podlaskiego Przełomu Bugu oraz dla
rezerwatów przyrody;
- uwzględnienie w planach ochrony powiększenia
Kampinoskiego Parku Narodowego;
- ujednolicenie zasad gospodarowania na
obszarach chronionego krajobrazu;
- przygotowanie planów zadań ochronnych dla
obszarów Natura 2000
Zapewnienie ochrony krajobrazu zgodnie z
zapisami Europejskiej Konwencji Krajobrazowej,
w oparciu o przeprowadzoną waloryzację i
istniejący zapis w części Zintegrowana polityka
opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr
kultury współczesnej dot. krajobrazów kulturowych
Przeprowadzenie waloryzacji przyrodniczej i
krajobrazowej województwa mazowieckiego,
umożliwiającej wskazanie obszarów niezbędnych
do zachowania ciągłości przestrzennej i
funkcjonalnej, przyrodniczych obszarów prawnie
chronionych wraz z korektą granic istniejących
obszarów chronionego krajobrazu
Wprowadzenie systemu ochrony prawnej korytarzy
ekologicznych
Ochrona dolin rzecznych, obszarów mokradłowych
i kompleksów leśnych, które stwarzają doskonałe
warunki migracyjne zwierząt
Dążenie do utrzymania struktury ekologicznej
miast powiązanej z terenami otwartymi w ich
otoczeniu, i ograniczania presji urbanistycznej na
tereny podmiejskie
Tworzenie zielonego pierścienia przede wszystkim
wokół Warszawy, Radomia oraz Płocka poprzez
ochronę i kształtowanie układu terenów otwartych
położonych poza zwartą zabudową i powiązanych
funkcjonalnie z miastem
Zwiększanie potencjału edukacyjno-turystycznego
na obszarach cennych przyrodniczo, w
szczególności objętych ochroną prawną z
równoczesnym uwzględnieniem działań
kompensujących wzrost presji ruchu turystycznego

- 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,
zmniejszenie antropopresji - łagodzenie wpływu
użytkowania rolniczego i innych form
gospodarowania na przedmiot ochrony, tj. na
siedliska i gatunki,
pozytywny wpływ na ład przestrzenny,
dostosowanie form gospodarowania do wrażliwości
chronionych siedlisk

- utrzymanie dotychczasowego potencjału
przyrodniczego i kulturowego,
- ograniczenie niekorzystnych zmian krajobrazu,
- poprawa walorów krajobrazowych,
- tworzenie ładu przestrzennego

- ochrona różnorodności biologicznej,
- 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,
poprawa zdolności do samooczyszczania wód,
pozytywny wpływ na obszary Natura 2000

- wzmocnienie przyrodniczego zaplecza miast (dla
zapewnienia warunków nawietrzania i rekreacji),

- zachowanie równowagi pomiędzy intensywnym

rozwojem gospodarczym, a ochroną terenów o
walorach przyrodniczych, krajobrazowych,
rekreacyjnych i wypoczynkowych,
- poprawa walorów krajobrazowych miast i obszarów
podmiejskich,
- poprawa warunków życia mieszkańców miast,
- kształtowanie ładu przestrzennego w regionie

- zwiększenie świadomości ekologicznej
mieszkańców regionu,
- zmniejszenie presji turystycznej na środowisko
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Zachowanie walorów przyrodniczych,
kulturowych, architektonicznych i krajobrazowych
poprzez utrzymanie leśno-parkowego charakteru
miast – ogrodów m. in. Milanówka, Podkowy
Leśnej, Konstancina-Jeziornej oraz pasm
przyrodniczo-kulturowych związanych z dolinami
rzek: Wisły, Narwi, Bugu, i Liwca, Wkry i Skrwy,
Omulwi i Pilicy
Upowszechnianie działań rolno-środowiskowych i
klimatycznych zapewniających rozwój gospodarki
rolnej zintegrowanej z ochroną zasobów i walorów
przyrodniczych na obszarach wiejskich

-

- zachowanie potencjału przyrodniczo-produkcyjnego
-

Ochrona walorów uzdrowiskowych miejscowości
Konstancin-Jeziorna poprzez właściwe
gospodarowanie w wyznaczonych strefach ochrony
uzdrowiskowej, z uwzględnieniem ochrony
środowiska (w tym ochrony surowców
naturalnych), zapewnienia odpowiedniej
infrastruktury oraz tworzenia warunków
środowiskowych przyjaznych pacjentom
Ochrona gruntów leśnych przed zmianą funkcji na
nieleśną, z uwzględnieniem: czynników położenia,
areału oraz struktury terenów przewidzianych do
zmiany przeznaczenia, przy szczególnym
wyróżnieniu lasów położonych w granicach
administracyjnych miast oraz w odległości do 10
km od granic miast liczących ponad 50 tys.
mieszkańców, za wyjątkiem zmian przeznaczenia
na potrzeby realizacji niezbędnej infrastruktury
komunikacyjnej i technicznej
Ochrona terenów zakrzewień i zadrzewień
śródpolnych i nadwodnych, stanowiących ostoje
wielu gatunków roślin i zwierząt
Sporządzanie i wprowadzenie programów
zwiększania lesistości na terenie gmin

-

obszarów rolniczych (rozwój zrównoważony),
zmniejszenie presji rolnictwa na obszary Natura
2000,
zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do wód z
terenów rolniczych,
zapobieganie degradacji gruntów
poprawa jakości powietrza i warunków rekreacji,
ochrona zasobów wód podziemnych,
racjonalne gospodarowanie przestrzenią,
poprawa walorów krajobrazowych,
pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców i
kuracjuszy

- zachowanie zasobów leśnych,
- poprawa warunków życia mieszkańców miast,
- poprawa stanu środowiska i tworzenie ładu
-

Utrzymanie leśnych kompleksów promocyjnych
wdrażających nowoczesne proekologiczne zasady
gospodarowania w lasach
Opracowywanie i wdrażanie studiów teoretycznych
i doświadczalnych nad nowym modelem lasu
uwzględniającym wpływ czynników losowych na
gospodarstwo leśne

poprawa walorów przestrzeni miejskich,
pielęgnacja i rozwój zieleni parkowej,
korzystny wpływ na zdrowie człowieka,
pozytywny wpływ na krajobraz i środowisko dolin
rzecznych i związanych z nimi obszarów Natura
2000

-
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przestrzennego terenów podmiejskich,
zapobieganie degradacji gruntów o mniejszej
przydatności dla rolnictwa,
zachowanie bioróżnorodności i trwałości
zbiorowisk, zespołów leśnych,
wzmocnienie przyrodniczego zaplecza miast
pozytywny wpływ na mikroklimat terenów
otwartych,
ochrona krajobrazu rolniczego,
ograniczenie erozji wietrznej i wzrost retencji
glebowej,
przeciwdziałanie degradacji, erozji gleb oraz
stepowieniu krajobrazu,
zachowanie (nisz ekologicznych) i tworzenie sieci
siedlisk przyrodniczych dla migracji zwierząt na
terenach rolniczych
zwiększenie świadomości ekologicznej,
poprawa stanu zdrowotnego lasów,
zwiększenie odporności drzewostanów na
zagrożenia biotyczne (szkodniki, choroby),
wielofunkcyjny rozwój i wykorzystanie lasów jako
części zrównoważonej gospodarki i ważnego
elementu środowiska

Wyłączanie z produkcji lasów o charakterze
zbliżonym do pierwotnego, zasługujących na
ochronę prawną lub objęcie ich zasadami
gospodarowania specjalnego

- ochrona bioróżnorodności lasów,
- zachowanie cennych zbiorowisk leśnych,
- doprowadzenie ekosystemów leśnych do

Dostosowywanie koncepcji zagospodarowania i
użytkowania lasu do przyrodniczych,
gospodarczych i społecznych warunków
funkcjonowania gospodarstwa leśnego z
priorytetem naturalnego i półnaturalnego kierunku
hodowli lasu (...)
Promowanie i ochrona różnorodności biologicznej
w całym procesie zarządzania i gospodarowania
lasami
Zapewnienie opieki państwa nad lasami wszystkich
form własności i ustanowienie nadzoru nad
przestrzeganiem prawidłowych metod
gospodarowania w lasach, opartych na zasadach
trwale zrównoważonego rozwoju wielofunkcyjnej
gospodarki leśnej
Zachowanie funkcji rolniczej na gruntach o
wysokiej jakości i przydatności dla rolnictwa, w
szczególności ograniczenie przeznaczenia gleb
wysokich klas bonitacyjnych na cele nierolnicze
Wdrażanie unijnego instrumentu doskonalenia
efektów działalności środowiskowej – Systemu
Ekozarządzania i Audytu (EMAS), w celu
zmniejszenia oddziaływania na środowisko
przedsiębiorstw, zakładów, instytucji

-

właściwego stanu ochrony
zachowanie potencjału biologicznego lasów i
wspomaganie procesów sukcesji ekologicznej
zbiorowisk roślinnych,
wzbogacenie składu gatunkowego lasów w
dostosowaniu do warunków siedliskowych,
zmniejszenie oddziaływań gospodarczych na
ekosystemy leśne w celu zachowania potencjału i
sukcesji ekologicznej,
poprawa stanu zdrowotnego lasów oraz
zmniejszenie narażenia na szkodniki,
wykorzystanie naturalnych metod ochrony
drzewostanów przed szkodnikami,
ochrona bioróżnorodności lasów

- ochrona potencjału rolno-produkcyjnego gleb

wysokiej jakości ze szczególnym uwzględnieniem
bioróżnorodności i optymalnych stosunków
wodnych
- zmniejszenie presji na środowisko wynikające z
działalności gospodarczej oraz prawdopodobieństwa
wystąpienia poważnych awarii,
- uniezależnienie stopnia degradacji środowiska od
poziomu wzrostu gospodarczego
Gospodarka wodna
Utrzymanie istniejących naturalnych zbiorników
- zachowanie naturalnego krajobrazu i siedlisk
wodnych i terenów podmokłych, w szczególności
terenów podmokłych,
starorzeczy, bagien i mokradeł, oczek wodnych,
- poprawa naturalnych zdolności retencyjnych
oraz renaturalizacja przekształconych odcinków
środowiska,
rzek i terenów zalewowych
- zwiększenie zdolności do samooczyszczania wód,
- poprawa jakości wód, a tym samym warunków
siedliskowych roślin i zwierząt związanych z tym
środowiskiem,
- ochrona bioróżnorodności
Racjonalizacja zużycia wód podziemnych na cele
- ochrona zasobów wód podziemnych,
komunalne i przemysłowe
- zapobieganie występowania lejów depresyjnych
Ochrona głównych zbiorników wód podziemnych i - ograniczenie migracji zanieczyszczeń do wód
stref ochronnych ujęć wód powierzchniowych i
powierzchniowych i podziemnych,
podziemnych
- poprawa jakości wód powierzchniowych i
Wprowadzenie ekologicznych obszarów
podziemnych,
ochronnych wokół jezior oraz stref ochronnych
- racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi
ujęć wód do spożycia i głównych zbiorników wód
(ochrona ilościowa oraz przed zanieczyszczeniem)
podziemnych
Ochrona powierzchni ziemi
Zachowanie naturalnych form rzeźby terenu oraz
- ochrona zróżnicowania geomorfologicznego i
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bioróżnorodności z uwzględnieniem podłoża
geologicznego i warstw glebotwórczych,

ochrona dziedzictwa geologicznego

Ograniczenie poprzez racjonalną eksploatację
kopalin niekorzystnego wpływu górnictwa
odkrywkowego na krajobraz, gleby i lokalne
stosunki wodne

Prowadzenie ścisłej ewidencji źródeł
zanieczyszczeń oraz eliminacja nielegalnych źródeł
zagrożeń i zanieczyszczeń
Prowadzenie prawidłowej gospodarki regulującej
stosunki wodne w odniesieniu do użytków rolnych

- ochrona krajobrazu
- skuteczne przeciwdziałanie degradacji gleb na
skutek nieracjonalnego ich użytkowania,
- rekultywacja obszarów poeksploatacyjnych zgodnie
z naturalnymi predyspozycjami,
- zrównoważone dysponowanie i zabezpieczenie
zasobów surowcowych
- sukcesywne zmniejszanie presji na środowisko oraz
zapobieganie ewentualnym zagrożeniom

- poprawa bilansu wodnego regionu, a tym samym i

warunków siedliskowych roślin i zwierząt
- utrzymanie potencjału rolniczej-przestrzeni
produkcyjnej
Ochrona obszarów występowania surowców mineralnych
Ochrona i racjonalne użytkowanie kopalin w
- zrównoważone dysponowanie zasobami,
odniesieniu do złóż udokumentowanych oraz
- zabezpieczenie i ochrona zasobów surowców
obszarów perspektywicznych i prognostycznychmineralnych oraz wód leczniczych,
wspieranie prac dokumentacyjnych surowców
- ochrona powierzchni ziemi,
mineralnych ważnych dla rozwoju gospodarczego
regionu (...)
- korzystny wpływ na zdrowie obecnych i przyszłych
Racjonalne wykorzystanie zasobów wód
pokoleń
leczniczych i termalnych, szczególnie będących
podstawą gospodarki uzdrowiskowej
Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem
Zmniejszenie przekroczeń dopuszczalnych
- poprawa warunków życia na terenach szczególnie
poziomów stężeń monitorowanych substancji,
narażonych na zanieczyszczenie powietrza,
poprzez:
- możliwe pozytywne skutki dla środowiska
- przygotowywanie i wdrażanie programów
przyrodniczego, w tym poprawa stanu zdrowotnego
ochrony powietrza, monitorowanie ich realizacji,
drzewostanów (zmniejszenie defoliacji)
ocenę ich skuteczności,
- systematyczny monitoring imisji substancji,
który pozwoli podejmować skuteczne działania
naprawcze
Ograniczenie emisji liniowej poprzez:
- zmniejszenie emisji substancji szkodliwych do
- stosowanie przy modernizacji dróg i parkingów
atmosfery,
materiałów i technologii gwarantujących
- poprawa jakości powietrza i stanu środowiska
ograniczenie emisji pyłu podczas eksploatacji,
przyrodniczego w miastach oraz poprawa jakości
- organizację systemu bezpiecznych parkingów na
życia ludności,
obrzeżach miast obsługiwanych przez środki
- zmniejszenie zagrożeń występowania poważnych
transportu zbiorowego,
awarii
- zwiększenie zastosowania niskoemisyjnych
paliw w systemie transportu publicznego
Kontynuacja redukcji emisji ze źródeł punktowych - redukcja obciążenia środowiska przyrodniczego,
do powietrza m.in. poprzez ograniczanie
- poprawa warunków życia ludzi,
uciążliwości z oczyszczalni ścieków, ferm
hodowlanych, składowisk odpadów oraz zakładów - zmniejszenie emisji substancji złowonnych
celulozowo-papierniczych i przetwórstwa
spożywczego
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Ochrona przed hałasem
Opracowanie map akustycznych dla miast powyżej - poprawa klimatu akustycznego na terenach
100 tys. mieszkańców (Radom, Płock) i
zurbanizowanych oraz poprawa warunków życia
programów ochrony przed hałasem oraz ich
mieszkańców Mazowsza,
realizacja
- możliwy negatywny wpływ na walory krajobrazowe
(ekrany)
Rozszerzanie stref wolnych od ruchu
- poprawa stanu czystości powietrza i ograniczenie
samochodowego w miastach (lub stref z
uciążliwości hałasu w obszarach zabudowy
ograniczeniami) oraz tworzenie warunków do
mieszkaniowej,
bezpiecznego ruchu rowerowego i pieszego
- poprawa warunków życia mieszkańców
Respektowanie zasad zagospodarowania, w tym
- ograniczenie uciążliwości wynikających z
przede wszystkim zakazów zabudowy w strefie
transportu lotniczego (ograniczenia w zabudowie), a
ograniczonego użytkowania utworzonej dla
tym samym negatywnego wpływu na zdrowie ludzi
Lotniska Chopina w Warszawie oraz
Mazowieckiego Portu Lotniczego WarszawaModlin w Nowym Dworze Mazowieckim
Gospodarka odpadami
Wspieranie działań zmierzających do
- poprawa stanu środowiska przyrodniczego,
zagospodarowania odpadów niebezpiecznych, w
- zmniejszenie zagrożenia dla funkcjonowania
tym wyrobów zawierających azbest, PCB
ekosystemów oraz dla zdrowia ludzi i zwierząt
Kompleksowe zagospodarowanie odpadów
pochodzenia zwierzęcego
2.1 Interpretacja wyników oceny

Realizacja zaplanowanych w ramach analizowanej polityki kierunków działań
pozainwestycyjnych wpłynie korzystnie na środowisko przyrodnicze i zdrowie mieszkańców
województwa mazowieckiego. Pozytywny wpływ widoczny będzie głównie w zakresie poprawy
czystości wód i powietrza, klimatu akustycznego, walorów krajobrazowych. Wśród wielu
pozytywnych oddziaływań wynikających z realizacji kierunków działań dotyczących ochrony
walorów środowiska, przyrody i krajobrazu oraz wzrostu bioróżnorodności należy wskazać:
- wzmocnienie spójności przestrzennej obszarów chronionych oraz utrzymanie ciągłości powiązań
między najcenniejszymi przyrodniczo ekosystemami i ich otoczeniem przyrodniczym,
- tworzenie warunków dla poprawy jakości komponentów, ochrony zasobów oraz zachowania
wartości estetycznych i naturalnych form krajobrazu Mazowsza,
- zmniejszenie antropopresji (ingerującej i oddziaływującej) na siedliska i gatunki chronione
poprzez dostosowanie form użytkowania terenów oraz rodzaju i stopnia zainwestowania do ich
wrażliwości (odporności).
Dla zachowania naturalnych walorów przyrodniczych i krajobrazowych duże znaczenie będzie
miało wzmocnienie systemu obszarów chronionych oraz zapewnienie ciągłości powiązań
przyrodniczych. Wiąże się to z ochroną dolin rzecznych i naturalnych zbiorników wodnych, gruntów
leśnych, terenów zadrzewień i zakrzewień śródpolnych. Istotne jest opracowanie i wdrożenie planów
ochronnych oraz ujednolicenie zasad gospodarowania na obszarach chronionych. Dostosowanie
form zagospodarowania do uwarunkowań przyrodniczych prowadzić będzie do harmonizacji
użytkowania gruntów z warunkami naturalnymi, do zmniejszenia presji antropogenicznej na
poszczególne komponenty środowiska przyrodniczego oraz walory krajobrazowe. Przyczyni się do
racjonalnego gospodarowania przestrzenią oraz zapobiegnie niekontrolowanej fragmentaryzacji
obszarów cennych pod względem przyrodniczym.
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Działania związane z tworzeniem zielonych pierścieni wokół aglomeracji miejskich i
ograniczeniem presji urbanistycznej na tereny podmiejskie wpłyną szczególnie korzystnie na ład
przestrzenny terenów otwartych oraz mikroklimat miast poprzez zapewnienie cyrkulacji mas
powietrza między miastem a przyrodniczym otoczeniem. Przyczynią się do poprawy warunków
życia mieszkańców Mazowsza.
Wiele korzystnych oddziaływań na ludzi i środowisko przyrodnicze (ekosystemy wodne, leśne i
obszary rolniczej przestrzeni produkcyjnej) będzie związane z ekologizacją gospodarki leśnej, w tym
z ochroną gruntów leśnych przed zmianą użytkowania, dostosowaniem nasadzeń drzew do rodzaju
siedliska, zwiększeniem powierzchni leśnej, utrzymaniem leśnych kompleksów promocyjnych i
ochroną różnorodności biologicznej w całym procesie zarządzania i gospodarowania lasami.
Rezultatem proponowanych działań będzie m.in. wzrost retencji glebowej oraz zachowanie i
tworzenie sieci siedlisk przyrodniczych dla migrujących zwierząt.
Korzystne efekty realizacji kierunków działań w zakresie gospodarki wodnej będą dotyczyły
poprawy jakości wód powierzchniowych i podziemnych oraz ochrony ich zasobów. Planowane
działania będą sprzyjały racjonalizacji wykorzystania wód podziemnych, zapobieganiu
występowania lejów depresji oraz ograniczeniu migracji zanieczyszczeń do wód. Niezwykle ważne
dla właściwego funkcjonowania środowiska przyrodniczego i bioróżnorodności są działania na rzecz
zachowania naturalnego krajobrazu i siedlisk terenów podmokłych, które przyczynią się do poprawy
naturalnych zdolności retencyjnych środowiska oraz zwiększenia zdolności do samooczyszczania
wód. Poprawa jakości wód i zapewnienie odpowiedniej ilości dobrej jakościowo wody decyduje o
bezpieczeństwie i warunkach życia ludności Mazowsza. Pośredni pozytywny wpływ będzie dotyczył
innych komponentów środowiska (gleby, świat zwierząt i roślin), w tym siedlisk od wód zależnych
oraz krajobrazu.
Planowane działania zmierzające do ochrony zasobów złóż surowców mineralnych (kopalin,
wód termalnych i solanek) będą prowadzić do zabezpieczenia przed ich nadmierną eksploatacją oraz
do zachowania rezerw surowcowych.
Dla poprawy jakości powietrza oraz klimatu akustycznego, które decydują o warunkach życia
ludności w miastach (gdzie notowane są największe zanieczyszczenia) Plan wskazuje kierunki
działań, które mają sprzyjać zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń i hałasu. Dotyczy to wzmocnienia
systemu monitoringu środowiska oraz opracowania, wdrażania i realizacji programów ochrony
powietrza, map akustycznych, programów ochrony środowiska przed hałasem.
Na stan środowiska korzystnie wpłynie również realizacja działań prewencyjnych w zakresie
gospodarki odpadami, które poprzedzają działania inwestycyjne zmierzające do ograniczenia ilości
odpadów składowanych oraz zmniejszenia potencjalnych zagrożeń dla środowiska i ludzi
wynikających z nieprawidłowego zagospodarowania odpadów niebezpiecznych.
Działania pozainwestycyjne przewidziane w Planie będą sprzyjały tworzeniu warunków dla
rozwoju zrównoważonego, łagodzeniu narastającej antropopresji, zachowaniu walorów
krajobrazowych i tworzeniu ładu przestrzennego. Ich realizacja, w większości poprzedzająca
przeprowadzenie niezbędnych działań inwestycyjnych, przyczyni się do zmniejszenia ryzyka
wystąpienia kolizji w zagospodarowaniu przestrzennym.
3. Działania inwestycyjne

Cele określone w Polityce kształtowania i ochrony zasobów i walorów przyrodniczych oraz
poprawy stanu środowiska będą realizowane poprzez szereg działań inwestycyjnych. Ich zakres
obejmuje przede wszystkim modernizację lub uzupełnienie infrastruktury technicznej (oczyszczalnie
ścieków, systemy kanalizacyjne), inwestycje zmierzające do zmniejszenia emisji zanieczyszczeń
powietrza i gleb lub ograniczenia ilości składowanych odpadów (m.in. poprzez wykorzystanie ich
właściwości energetycznych).
Planowane w ramach tej polityki działania mają zapewnić zachowanie równowagi pomiędzy
rozwojem społeczno-gospodarczym, a dobrym stanem zasobów środowiska przyrodniczego.
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Uwzględniają potrzebę ochrony walorów, poprawy jakości komponentów i racjonalnego
gospodarowania zasobami przyrodniczymi.
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Tabela 14. Potencjalne oddziaływania na środowisko Polityki kształtowania i ochrony zasobów i walorów przyrodniczych oraz poprawy

Zabytki i dobra materialne

0

0

0

+6

+1 +1

0

+1

0

+10

+1 +1 +1

0

+6

SUMA (pkt)

Tereny otwarte
Krajobraz
Tereny
zurbanizowane
Zdrowie ludzi
-1

Gleby

Klimat akustyczny

Powietrze

Jakość

Wody
podziemne
Zasoby

Jakość

Wody
powierzchniowe
Zasoby

Lasy
Jakość

Zasoby

Proponowane kierunki działań

Zwierzęta

Rodzaj
oddziaływania
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Dążenie do minimalizacji negatywnych oddziaływań inwestycji, w
tym transportowych na obszary chronione cenne przyrodniczo
poprzez zastosowanie najlepszych dostępnych technik i rozwiązań
planistycznych
Realizacja Programu Zwiększania Lesistości dla Województwa
Mazowieckiego (zwiększenie lesistości do 25% w 2020roku),
zwłaszcza na terenach rekomendowanych do zalesień w pierwszej
kolejności (priorytet I)
Rozwój i ochrona terenów zielonych (zieleń ogrodowa i parkowa)
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zalesianie gruntów z uwzględnieniem warunków przyrodniczo krajobrazowych i potrzeb różnorodności biologicznej

pośrednie, stałe,
długoterminowe

+1

+1 +1

0

+1 0

+1

0

0

+1 +1

pośrednie, stałe,
długoterminowe

0

+1 0

+1

+1 +1

0

+1 +1 +1

pośrednie, stałe
średnio- i
długoterminowe

0

0

0

0

0

+1

0

pośrednie, stałe
długoterminowe

0

+1 +1 +1

+1 +1

0

+1 +1 +1

+1

+1 +1 +1

+1 +1 +1 +1 +1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+1

0

0

0

+1 +1

0

0

0

+1 +1

0

+1

0

+11

0

0

+1 +1

0

+1

0

+12

+1 +1 +1 +1

0

0

+1

0

0

0

0

+5

0

0

0

0

+1

0

+1

0

0

+3

+1 +1 +1

+1 +1 +1 +1 +1

0

0

+1 +1 +1 +1

0

+13

+1

+1 +1 +1

+1 +1 +1 +1 +1

0

0

+1

0

0

+1

0

+11

0

0

0

0

0 +1 +1

0

+1

0

0

+1

0

0

+1

0

+5

+1

+1 +1

0

0

0

+1

0

+1

0

0

+1

0

0

+1

0

+7

-1

-1

-1

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-4

0

0

0

0

0

0

+1

0

+1

0

0

0

0

0

0

0

+2

0

0

0

0

0

0

+1

0

+1

0

0

+1

0

0

+1

0

+4

Gospodarka wodna
Zwiększenie retencyjności zlewni województwa poprzez realizację
pośrednie, stałe,
Programu Małej Retencji dla Woj. Mazowieckiego w szczególności
długoterminowe
na obszarach o wysokim priorytecie zwiększenia retencji
Odbudowa
zniszczonych
systemów
melioracyjnych
zwiększających retencję glebową oraz właściwa ich eksploatacja, pośrednie, zmienne,
wykorzystanie urządzeń piętrzących do zatrzymania wód
długoterminowe
opadowych
Ochrona układu odwodnienia rowami melioracyjnymi oraz
konieczność przebudowy systemów melioracyjnych, działających
pośrednie, stałe,
dotychczas na potrzeby rolnicze w przypadku przekształcenia tych
długoterminowe
terenów w obszary zurbanizowane
Zwiększanie lesistości, w celu poprawy retencji gruntowej i
pośrednie, stałe,
ochrony obszarów źródliskowych
długoterminowe
Ograniczenie emisji ścieków komunalnych oraz spływów
powierzchniowych zanieczyszczeń z terenów zurbanizowanych i pośrednie, zmienne,
rolnych, w celu zachowania wód dobrej jakości i zatrzymania
długoterminowe
procesu eutrofizacji zbiorników wodnych
Realizacja programu działań na obszarach szczególnie narażonych pośrednie, zmienne,
na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego
średnio- i
długoterminowe
Realizacja zadań Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków
bezpośrednie, stałe,
Komunalnych, w tym budowa i modernizacja kanalizacji i
długoterminowe
oczyszczalni ścieków, zapewniająca odpowiedni stopień
oczyszczania ścieków
Wykorzystanie potencjału transportowego i hydroenergetycznego bezpośrednie, stałe,
Wisły z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju oraz
długoterminowe
ograniczeń wynikających z występowania obszarów Natura 2000
Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodami opadowymi na
pośrednie, zmienne,
terenach zurbanizowanych poprzez retencjonowanie i wtórne
długoterminowe
wykorzystanie wód, szczególnie w obszarze funkcjonalnym
Warszawy
Realizacja inwestycji z zakresu poprawy i rozwijania infrastruktury
związanej z dostosowywaniem i rozwojem rolnictwa i leśnictwa
pośrednie, stałe,
ujętych w Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza
długoterminowe
Wisły, w tym na rzece Łydyni, Płonce, Węgierce
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Ochrona powierzchni ziemi
Wprowadzanie zalesień na glebach o niskiej przydatności dla
rolnictwa
Utrzymanie istniejących oraz wprowadzenie nowych zadrzewień i
zakrzaczeń na gruntach użytkowanych rolniczo, w celu
ograniczenia procesów erozyjnych
Przywracanie wartości użytkowej terenom i gruntom
zdegradowanymi i zdewastowanym w wyniku czynników
antropogenicznych (m. in. eksploatacja surowców, składowanie
odpadów, poważne awarie) oraz naturalnych (m. in. powódź,
erozja, osuwiska)
Prowadzenie działań zmniejszających intensywność procesów
erozyjnych poprzez zalesienia i zabiegi agrotechniczne
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Ochrona powietrza przed zanieczyszczeniem
Ograniczenie emisji niskiej (powierzchniowej, ze źródeł
rozproszonych) - rozbudowa centralnych systemów zaopatrywania
w energię cieplną
Ograniczenie emisji niskiej (..) - zmiana paliw węglowych na
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budynkach (m.in. termomodernizacje)
Ograniczenie emisji niskiej (..) - wdrożenie budownictwa
pasywnego
Ograniczenie emisji liniowej poprzez:
- zintegrowane planowanie rozwoju zbiorowego systemu
komunikacji na terenie miast, wprowadzanie stref z
ograniczeniem poruszania się pojazdów w centrach miast oraz
budowę ścieżek rowerowych,
- doskonalenie systemów zarządzania ruchem oraz dalszy rozwój
publicznego transportu zbiorowego, zwłaszcza szynowego
Ograniczenie emisji liniowej - ograniczenie ruchu tranzytowego w
miastach oraz budowę obwodnic drogowych miast m. in. Radomia,
Płocka, Ciechanowa, Ostrołęki, Siedlec, Pułtuska, Lipska,
Wyszkowa, Sokołowa Podlaskiego, Węgrowa, Mławy, Góry
Kalwarii, Iłży, Marek, Łomianek
Kontynuacja redukcji emisji ze źródeł punktowych do powietrza
poprzez: podnoszenie efektywności procesów produkcji
(stosowanie czystych technologii) oraz wdrażanie nowoczesnych
technologii przyjaznych środowisku (BAT)

Zwierzęta

Proponowane kierunki działań

Różnorodność biologiczna

Rodzaj
oddziaływania

Obszary chronione,
w tym Natura 2000

Wybrane komponenty środowiska

średnioterminowe
pośrednie, zmienne,
średnioterminowe
pośrednie, zmienne,
średnioterminowe

+1

+1 +1

pośrednie, stałe,
średnio- i
długoterminowe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+1 +1

pośrednie, stałe,
średnio- i
długoterminowe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+1 +1 -1

-1 +1 +1 +1

+3

pośrednie, zmienne,
średnio- i
długoterminowe

0

+1 +1

0

+1 0

0

0

0

+1

0

+1

0

0

+1

0

+6

+1

0

-1

-1 +1

0

0

0

0

Ochrona przed hałasem
Realizacja ustaleń programów ochrony środowiska przed hałasem
dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż ciągów dróg pośrednie, średnio- i
krajowych na terenie woj. mazowieckiego oraz programu dla m. st.
długoterminowe
Warszawy
Budowa obwodnic miast umożliwiająca zmniejszenie hałasu
komunikacyjnego na obszarach, na których występują bezpośrednie, stałe,
przekroczenia wartości dopuszczalnych z uwzględnieniem
długoterminowe
obszarów cennych przyrodniczo
Rozbudowa i modernizacja sieci drogowo-ulicznej ze stosowaniem bezpośrednie, stałe,
tzw. cichych nawierzchni
długoterminowe
Budowa ekranów akustycznych wzdłuż ruchliwych ciągów
bezpośrednie, stałe,
komunikacyjnych na obszarach zabudowanych oraz nasadzenia
długoterminowe
zieleni
pośrednie, stałe,
Wymiana i modernizacja taboru komunikacji miejskiej
długoterminowe
Zwiększanie konkurencyjności transportu publicznego w stosunku
do samochodu osobowego, w tym: modernizowanie i rozbudowa
komunikacji tramwajowej, rewitalizacja transportu kolejowego, bezpośrednie, stałe,
rozbudowa metra w Warszawie, stosowanie nowoczesnych
długoterminowe
środków inżynierii ruchu dla lepszego upłynnienia ruchu
drogowego
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Gospodarka odpadami
Ograniczenie ilości odpadów podlegających składowaniu poprzez:
- upowszechnianie selektywnej zbiórki, zwiększanie udziału
odzysku i recyklingu odpadów
- objęcie zorganizowanym systemem zbiórki odpadów
komunalnych wszystkich mieszkańców regionu
Ograniczenie ilości odpadów (..) - wdrażanie metod termicznego i
biologicznego unieszkodliwiania odpadów ze szczególnym
uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji
Ograniczenie ilości odpadów (..) - szersze stosowanie metody
termicznego unieszkodliwiania osadów ściekowych
Tworzenie regionalnych zakładów gospodarki odpadami
wyposażonych w odpowiednie instalacje i urządzenia do odzysku
surowców, materiałów lub energii oraz budowa instalacji do
zagospodarowania osadów ściekowych
Dostosowanie składowisk i miejsc magazynowania odpadów do
obowiązujących standardów oraz likwidację i rekultywację
zamkniętych składowisk nie spełniających wymogów
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3.1 Interpretacja wyników oceny

Niekorzystne oddziaływania na środowisko będą wynikiem realizacji tylko nielicznych
kierunków działań tej polityki. Najwięcej negatywnych oddziaływań (-5 pkt) na środowisko
przyrodnicze generować będą działania związane ze wspieraniem prac poszukiwawczych
surowców energetycznych, zwłaszcza złóż gazu ziemnego w łupkach ilastych (analizowane
szerzej w Polityce rozwoju systemów infrastruktury technicznej). Wydobycie gazu
łupkowego stwarza szansę na przyspieszenie rozwoju gospodarczego kraju i docelowe
zmniejszenie emisji zanieczyszczenia powietrza, jednak może stanowić również zagrożenie
dla środowiska przyrodniczego. Elementami środowiska poddanymi największej presji oraz
potencjalnemu zagrożeniu są przede wszystkim wody powierzchniowe i podziemne.
Zastosowanie metody tzw. szczelinowania hydraulicznego prowadzić może do migracji
płynów technologicznych i gazów złożowych, z czym związane jest ryzyko przesączania się
zanieczyszczeń do wód i powierzchniowych warstw gruntu. Problemem może być również
generowanie odpadów, emisja zanieczyszczeń do powietrza, w tym gazów cieplarnianych
(m.in. związki metanu) i podtlenku azotu (odpowiedzialnego za tworzenie się smogu) oraz
obniżenie wartości przyrodniczej i użytkowej powierzchni terenu.
Z negatywnymi skutkami dla środowiska przyrodniczego wiązać się będzie również
planowane wykorzystanie potencjału transportowego i hydroenergetycznego rzeki Wisły (-4
pkt.), gdzie występują specyficzne warunki siedliskowe dla fauny i flory sprzyjające migracji
organizmów i wymiany genowej. Wisła jest szlakiem wodnym ściśle powiązanym
z obszarami cennymi przyrodniczo (obszary Natura 2000, rezerwaty przyrody), dlatego też
pomimo równolegle podejmowanych działań ochronnych możliwe będzie wystąpienie
kolizji. Udrażnianiu koryta rzecznego, a tym samym regulacji rzeki będą towarzyszyły
negatywne oddziaływania na środowisko, w tym m.in.: zakłócenie warunków migracji
ichtiofauny, ubożenie flory, czy pogarszanie się warunków tlenowych i troficznych.
Prawidłowością w przypadku analizowanej polityki są zaobserwowane prawie
wyłącznie korzystne oddziaływania na poszczególne komponenty środowiska
przyrodniczego. W największym stopniu dotyczyć będą zdrowia ludzi, co jest bezpośrednio
powiązane z przewidywaną poprawą stanu środowiska i warunków życia. Pozytywne
oddziaływania realizacji większości kierunków działań inwestycyjnych będą miały charakter
długotrwały. Niekorzystne wpływy pojawią się głównie w czasie realizacji inwestycji, a ich
zasięg będzie lokalny (ograniczony do terenu inwestycji i bezpośredniego otoczenia).
Intensywny rozwój infrastruktury komunikacyjnej wymusza podejmowanie działań
zmierzających do minimalizacji negatywnych oddziaływań tych inwestycji na obszary
chronione cenne przyrodniczo poprzez zastosowanie najlepszych dostępnych technik (np.
nawierzchnie fotokatalityczne), budowę przejść migracyjnych dla zwierząt i osłon
antyhałasowych oraz rozwiązań planistycznych (m.in. wybór odpowiedniej lokalizacji i
urządzenie terenów zieleni izolacyjnej).
Najbardziej pozytywny wpływ na środowisko będzie związany ze zwiększeniem
lesistości i ochroną obszarów źródliskowych (+13 pkt) oraz poprawą retencyjności zlewni
(+12 pkt.). Osiągnięcie tych ważnych celów środowiskowych związane będzie z realizacją
zapisów Programu zwiększania lesistości dla województwa mazowieckiego do roku 2020 i
Programu małej retencji dla województwa mazowieckiego. Planowany wzrost lesistości
województwa skutkować będzie poprawą bilansu wodnego, ograniczeniem stepowienia
krajobrazu, poprawą jakości powietrza, wód i gleb, zmniejszeniem efektu cieplarnianego, a
także poprawą warunków życia w obszarach zurbanizowanych. Efektem zalesień będzie
również wzmocnienie powiązań ekologicznych między terenami chronionymi, a tym samym
zwiększenie ich ciągłości i spójności.
Znaczące korzyści dla środowiska wodno-gruntowego i przyrodniczego przyniosą
rozwiązania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej oraz ograniczenie ilości ścieków
komunalnych i spływów powierzchniowych (związków azotu, pestycydów, wód opadowych)
pochodzących z terenów zurbanizowanych i rolnych (+11 pkt.). Budowa systemów
kanalizacji deszczowej, a także modernizacja oczyszczalni ścieków będzie miała wpływ na
zmniejszenie obciążenia środowiska związkami azotu oraz zmniejszenie zanieczyszczenia
gleb. Ograniczy ilość „trafiających do wód” związków biogennych, które powodują wzrost
stopnia ich eutrofizacji i pogorszenie warunków tlenowych. Dzięki realizacji inwestycji
związanych z gospodarką ściekową poprawie ulegnie jakość wód powierzchniowych i
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podziemnych. Niekorzystne oddziaływania związane z funkcjonowaniem oczyszczalni
ścieków (odory, hałas, osady ściekowe wymagające utylizacji) mogą wystąpić lokalnie.
Najbardziej pożądane rozwiązania w zakresie unieszkodliwiania osadów ściekowych
związane są z ich termicznym przekształcaniem (spalanie) i wykorzystaniem wartości
energetycznych osadów. Rozwój tego typu instalacji uwzględniony został w jednym z
kierunków działań omawianej polityki.
W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi istotne znaczenie dla jakości
środowiska mieć będzie dostosowanie miejsc składowania odpadów do obowiązujących
standardów (+6 pkt.) oraz tworzenie regionalnych zakładów gospodarki odpadami, które w
sposób kompleksowy zagospodarują powstające w regionie odpady (+5 pkt.). Przy udziale
metod termicznego czy biologicznego unieszkodliwiania zredukują masę odpadów
składowanych lub trafiających do środowiska w sposób niekontrolowany (dzikie wysypiska,
zanieczyszczenia powietrza z indywidualnych palenisk domowych). Umożliwiające odzysk
energii spalanie odpadów będzie wiązało się ze emisją zanieczyszczeń do środowiska z
instalacji (spalarni), które jednak będą wyposażone w urządzenia ograniczające emisję.
Zarówno na etapie budowy, jak i eksploatacji tych zakładów i instalacji będą występowały
pewne lokalne uciążliwości, które przy zastosowaniu najlepszych dostępnych technik (BAT),
można w znacznym stopniu ograniczyć. Ponadto jako inwestycje mogące znacząco
oddziaływać na środowisko, będą podlegać procedurze ocen oddziaływania na środowisko,
co powinno zagwarantować bezpieczne dla środowiska ich funkcjonowanie. Dla
zmniejszenia presji odpadów na środowisko (wody, gleby lasy), poprawy bezpieczeństwa
ekologicznego regionu, konieczne jest stworzenie prawidłowo funkcjonującego systemu
gospodarki odpadami, którego podstawą jest selektywna zbiórka odpadów od wszystkich
mieszkańców.
Do niszczenia lub przekształcenia powierzchni ziemi oraz ubożenia składu
gatunkowego roślinności dochodzi na skutek czynników naturalnych (powódź, erozja,
osuwiska) i antropogenicznej działalności człowieka (eksploatacja surowców mineralnych,
nieodpowiednie składowanie odpadów). Pozytywne oddziaływania na środowisko związane
będą z działaniami przywracającymi wartość użytkową gruntów, których efektem będzie ich
stabilizacja, regulacja stosunków wodnych oraz poprawa cech przyrodniczych środowiska
glebowego. Prawidłowo przeprowadzone zabiegi rekultywacyjne przyczynią się do poprawy
naturalnej sukcesji ekologicznej oraz przywrócenia atrakcyjności danego obszaru
(przyrodniczej, osiedleńczej).
W celu poprawy jakości życia ludzi na terenach zurbanizowanych oraz ochrony
cennych przyrodniczo obszarów planowane są działania zmierzające do usprawnienia
komunikacji i zmniejszenia jej presji na środowisko. Dotyczą one m.in. modernizacji linii
tramwajowych, budowy metra w Warszawie, ograniczenia ruchu tranzytowego w miastach,
budowy obwodnic i ścieżek rowerowych, a także stosowania tzw. „cichych nawierzchni”.
Efektem tych działań będzie ograniczenie uciążliwości akustycznych i zmniejszenie emisji
komunikacyjnych zanieczyszczeń do atmosfery. Budowa obwodnic pozwoli na
wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miasto poprawiając lokalnie mikroklimat na
terenach gdzie mieszkają ludzie. Negatywne oddziaływanie tranzytowego ruchu
komunikacyjnego przeniesione zostanie jednak na tereny podmiejskie, co wiązać się będzie
ze zmianą przeznaczenia terenów rolniczych lub leśnych (wycinką drzew i krzewów),
zmniejszeniem powierzchni terenów biologicznie czynnych itp.. Możliwe będzie także
lokalne wystąpienie zaburzenia stosunków wodnych.
Zmniejszeniu emisji zanieczyszczeń do środowiska i poprawie jakości powietrza służyć
będą działania związane z rozbudową centralnych systemów zaopatrzenia w energię cieplną,
wykorzystaniem paliw niskoemisyjnych oraz szerszym zastosowaniem odnawialnych źródeł
energii. Działaniom tym towarzyszyć będzie również znaczący pozytywny wpływ na
warunki życia ludzi. Zastępowanie konwencjonalnych metod pozyskiwania energii i
wdrażanie metod proekologicznych może wiązać się z wystąpieniem negatywnych
oddziaływań. Dotyczy to m.in. wyłączania gleb z produkcji rolnej, wprowadzania rozległych
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monokultur roślin energetycznych (ograniczenia bioróżnorodności), lokalnego wpływu
elektrowni wiatrowych na niektóre gatunki zwierząt (np. nietoperze).
Najmniej istotny z punktu widzenia środowiska przyrodniczego będzie wpływ
inwestycji związanych z realizacją programów ochrony przed hałasem, w tym budowa
ekranów akustycznych na terenach zabudowanych oraz wzdłuż ciągów komunikacyjnych (od
0 do +1 pkt.). Poza poprawą klimatu akustycznego, zmniejszeniem uciążliwości hałasu dla
ludzi, zabezpieczenia takie mają negatywny wpływ na walory krajobrazu terenów
zurbanizowanych oraz otwartych (wertykalna dysharmonia krajobrazu).
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. Obejmuje działania i
przedsięwzięcia zmierzające do ochrony zasobów i walorów przyrodniczych, poprawy
jakości komponentów środowiska (wód, gleb, powietrza i zmniejszenie uciążliwości hałasu),
tworząc warunki dla zrównoważonego rozwoju regionu. Jednak lokalnie mogą wystąpić
niekorzystne oddziaływania na środowisko związane z budową, przebudową i modernizacją,
a także funkcjonowaniem: oczyszczalni ścieków, instalacji do przetwarzania i składowania
odpadów, obiektów i instalacji odnawialnych źródeł energii, przedsięwzięć związanych z
poszukiwaniem surowców energetycznych oraz wykorzystaniem potencjału transportowego i
hydroenergetycznego Wisły.

VIII.

Zintegrowana polityka opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury
współczesnej

1. Charakterystyka polityki

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. Eksponowanie i promocja zasobów kulturowych służyć będzie
zachowaniu i umacnianiu tożsamości kulturowej oraz zwiększeniu atrakcyjności regionu:
kulturowej, turystycznej, inwestycyjnej oraz jako miejsca zamieszkania. Ustalone w tej
polityce kierunki działań zmierzają do:
 zachowania ciągłości dziedzictwa kulturowego regionu (poprzez działania inwestycyjne i
pozainwestycyjne);
 umiejętnego zarządzania zasobami dziedzictwa kulturowego (głównie działania
pozainwestycyjne);
 kształtowania tożsamości regionalnej i budowania klimatu społecznej akceptacji dla
ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego (działania pozainwestycyjne).
Polityka ta realizowana będzie na obszarze całego województwa głównie w układzie
pasm przyrodniczo-kulturowych, z uwzględnieniem regionów etnograficznych oraz
charakterystycznych krajobrazów dziedzictwa kulturowego, a także miast i miejscowości z
cennymi układami urbanistycznymi, ruralistycznymi i zabytkami.
2. Działania pozainwestycyjne

Kierunki działań pozainwestycyjnych określone w ramach tej polityki mają
zróżnicowany charakter: organizacyjny, programowy, planistyczny (plany miejscowe i plany
rewitalizacji), prawny i konserwatorski (objęcie formą ochrony, ustalenie wymogów ochrony
w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego). Część kierunków dotyczy
sposobów zarządzania zasobami kulturowymi, promocji i udostępnienia ich walorów (m.in.
szlaki turystyczne). Dopełniają je działania edukacyjne, kształtujące poczucie tożsamości
kulturowej mieszkańców regionu.
Działania o charakterze organizacyjnym i prawnym (koncepcje, plany, procedury
oddziaływania na środowisko) występują również w kierunkach działań inwestycyjnych
stanowiąc wstępny etap realizacji każdej inwestycji. Często warunkują one wykonanie
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inwestycji i przyczyniają się do łagodzenia ewentualnych oddziaływań inwestycji na
środowisko. Dotyczą dóbr kulturowych (materialnych i niematerialnych), a także przestrzeni
przyrodniczej, w której te dobra funkcjonują. Związane z zarządzaniem materialnymi i
niematerialnymi zasobami dziedzictwa kulturowego działania wiążą się z wykorzystaniem
wielu instrumentów (m.in. ekonomicznych), zapewniających optymalizację tego procesu.
Wyszczególnione w polityce kierunki działań pozainwestycyjnych służyć będą
osiągnięciu złożonych celów polityki, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju,
oddziaływując na środowisko przyrodnicze i ludzi.
Tabela 15. Analiza oddziaływań
Kierunek działań

Potencjalne oddziaływania

Zachowanie ciągłości dziedzictwa kulturowego regionu
Eksponowanie w strukturze przestrzennej
- pozytywny wpływ na zabytki i inne
najcenniejszych zasobów dziedzictwa regionu
dobra materialne, krajobrazy
(zwłaszcza obszaru historycznego centrum Warszawy
Mazowsza oraz ład przestrzenny,
wpisanego na Listę UNESCO oraz obszarów uznanych
- korzystny wpływ na komponenty
za pomnik historii: Warszawa (...), Żyrardów (..) oraz
środowiska ( mało istotny, wynikający
podniesienie rangi obiektów o wysokich walorach
z łagodzenia potencjalnych
architektonicznych i kulturowych m.in. poprzez
negatywnych wpływów działań
rozszerzenie listy miejsc objętych statusem pomnika
i przedsięwzięć inwestycyjnych,
historii o Obszar Twierdzy Modlin (jako park
- kształtowanie tożsamości kulturowej i
kulturowy), historyczne centrum Płocka, historyczny
postaw prośrodowiskowych
zespół urbanistyczny Czerwińska oraz zespół cmentarzy
mieszkańców, (podnoszenie
powązkowskich, śródmiejski układ urbanistyczny
świadomości ekologicznej)
Radomia i Siedlec, zespół urbanistyczno-krajobrazowy
Iłży, zespół urbanistyczny Szydłowca
Kształtowanie i ochrona systemu krajobrazów
- zachowanie i odtwarzanie terenów
kulturowych zachowujących tożsamość kulturową i
zieleni miejskiej (parki, ogrody
walory tradycyjnego krajobrazu w tym poprzez
zieleńce itp.),
wykorzystanie formy ochrony prawnej jaką jest park
- pozytywny wpływ na krajobraz
kulturowy w odniesieniu do: Parku Kulturowego Ossów
oraz ład przestrzenny Mazowsza
(…), Wilanowskiego Parku Kulturowego oraz obszarów
postulowanych do objęcia tą formą ochrony (m.in.:
Twierdzy Modlin, obszaru wokół Zamku w Liwie, …)
oraz strefy ochrony krajobrazu kulturowego Skarpy
Warszawskiej, obszarów miast ogrodów Milanówka
(…), parku kulturowego Doliny Kamiennej (...)
Ochrona i kształtowanie struktur przestrzennych
- promocja terenów atrakcyjnych
historycznych miast i wsi poprzez ochronę panoram i
przyrodniczo dzięki nadaniu im
eksponowanie w sylwetach miejscowości dominant
statusu historycznych rozwiązań
architektonicznych oraz kształtowanie przestrzeni
urbanistycznych i ruralistycznych
publicznych w nawiązaniu do tradycji miejsca.
- pozytywny, pośredni wpływ na dobra
Ochrona historycznego pasma urbanistycznego WKD i
materialne, w tym zabytki i krajobraz
Miast Ogrodów
terenów zurbanizowanych i
Ochrona zabytkowych układów przestrzennych kolejek
otwartych,
wąskotorowych
- ochrona i tworzenie terenów zielonych
Ochrona dziedzictwa archeologicznego
w miastach, a także poprawa spójności
obszarów przyrodniczych,
Ochronę miejsc związanych z walkami narodowowyzwoleńczymi
- działania badawcze w zakresie
ochrony dziedzictwa archeologicznego
nie mają niekorzystnego wpływu na
komponenty środowiska
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Zachowanie różnorodności kulturowej regionu:
pielęgnowanie tradycji i lokalnego folkloru w
powiązaniu z zasobami dziedzictwa materialnego,
identyfikacja oraz rozwój tradycyjnych form
działalności gospodarczej, upowszechnianie „ginących
zawodów”, ochrona miejsc kultu religijnego
Popularyzacja i zwiększanie dostępności do zasobów
dziedzictwa, w tym wprowadzanie nowych form
zwiedzania zabytków, wykorzystanie nowych
technologii (digitalizacja zasobów)
Identyfikacja dóbr kultury współczesnej o charakterze
ponadlokalnym i ich ochrona poprzez ustalenia planów
miejscowych; wskazuje się m.in. zespoły urbanistyczne:
Bielany (II i III), (…) w Warszawie oraz Osiedle
Fabryki Broni, Osiedle XV-lecia i Ustronie w Radomiu

- korzystny wpływ na środowisko
poprzez podniesienie świadomości
ekologicznej mieszkańców

- pozytywny wpływ na krajobraz miast i
kształtowanie zieleni miejskiej (parki,
zabytkowe układy zieleni),
- tworzenie powiązań przyrodniczych z
obszarami Natura 2000 (w
Warszawie),
- możliwe nieznaczne zwiększenie
presji ruchu turystycznego na
otoczenie przyrodnicze
Umiejętne zarządzanie zasobami dziedzictwa kulturowego
Stymulowanie wykorzystania dziedzictwa kulturowego
- możliwe zmniejszenie potencjalnych
w obszarze przemysłów kultury i czasu wolnego,
niekorzystnych oddziaływań
zwłaszcza produktów turystyki kulturowej
wynikających z turystycznego
udostępnienia obszarów (pasm) i
obiektów dzięki ukierunkowaniu
strumienia turystów (szlaki),
Kreowanie produktów turystyki kulturowej w oparciu o
tradycje historyczne, w tym kultury i sztuki ludowej,
- poprawa walorów krajobrazu
tradycje ziemiańskie, tradycje rycerskie, religijne
kulturowego miast i wsi,
Tworzenie szlaków kulturowych wielkich artystów
- ochrona i pielęgnacja zabytkowych
(znanych osobistości) Mazowsza np. malarzy,
założeń ruralistycznych oraz parków
rzeźbiarzy, pisarzy
podworskich,
Tworzenie płaszczyzn współpracy międzyregionalnej w
- zmniejszenie potencjalnych
zakresie zachowania i wykorzystania zasobów
negatywnych oddziaływań
dziedzictwa kulturowego (tradycji historycznych,
planowanych inwestycji oraz
śladów osadnictwa, dziedzictwa kultury ludowej) dla
porządkowanie przestrzeni (krajobraz,
rozwoju produktów turystyki kulturowej
ład przestrzenny),
- nie przewiduje się znaczących
negatywnych oddziaływań na
komponenty środowiska
przyrodniczego
Kształtowanie tożsamości regionalnej i budowanie klimatu społecznej akceptacji dla ochrony
zasobów dziedzictwa kulturowego
Kreowanie ośrodków budowania tożsamości kulturowej - kształtowanie postaw
regionu: Brochów, Brok, Chlewiska, Ciechanów,
prośrodowiskowych, skutkujące
Czarnolas, Czersk, Czerwińsk, Góra Kalwaria, Iłża,
poszanowaniem dóbr kulturowych i
Kadzidło, Korczew, Kozienice, Liw, Łyse, Maciejowice,
walorów przyrodniczych,
Modlin, Myszyniec, Niepokalanów, Opinogóra,
- korzystne oddziaływania na
Orońsko, Ostrołęka, Otwock, Płock, Przysucha, Pułtusk,
środowisko będą również wynikiem
Radom, (…) Żyrardów
podnoszenia świadomości
Stymulowanie partycypacji społecznej w podejmowaniu
ekologicznej społeczności lokalnych,
działań dotyczących zarządzania dziedzictwem
- nie przewiduje się niekorzystnego
kulturowym i służących ochronie obiektów
wpływu na środowisko
zabytkowych oraz promowanie najlepszych przykładów
takich działań
Propagowanie korzyści płynących z dziedzictwa i
krajobrazu kulturowego oraz zachowania typowych dla
regionu form budownictwa tradycyjnego
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Wspieranie działalności stowarzyszeń działających w
obszarze ochrony dziedzictwa kulturowego regionu
2.1 Interpretacja wyników oceny

W analizowanej polityce dominują kierunki działań o charakterze pozainwestycyjnym.
Znaczną część stanowią działania konserwatorskie (wykorzystujące formy ochrony prawnej),
edukacyjne, informacyjne oraz promocyjne. Zapobiegają one degradacji środowiska
kulturowego, stwarzając szansę zachowania różnorodności dziedzictwa kulturowego oraz
sprzyjają jego rewaloryzacji i przeznaczaniu na funkcje ogólnoużytkowe (m.in. edukacyjne i
turystyczne). Jednocześnie przyczynią się do kształtowania tożsamości kulturowej i
świadomości ekologicznej społeczeństwa. Działania o charakterze prawno-organizacyjnym
służą tworzeniu warunków do ochrony i rewaloryzacji zabytków, kształtowania postaw
patriotycznych, poszanowaniu tradycji i dumy z lokalnych ojczyzn. Ich oddziaływanie na
komponenty środowiska będzie neutralne lub pozytywne (pośrednie). Osiągnięcie wielu
zakładanych celów w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury warunkowane
będzie przez działania pozainwestycyjne. Działania koncepcyjne i planistyczne będą
stanowiły podstawę podjęcia działań o charakterze inwestycyjnym w zakresie: konserwacji,
rewaloryzacji, odbudowy lub rewitalizacji obiektów i obszarów. Jednocześnie dobre wzorce
urbanistyczne mogą stać się podwaliną nowoczesnej koncepcji architektoniczno - budowlanej
dla rozwoju nowoczesnego budownictwa zintegrowanego z przyrodą.
Realizacja polityki umożliwi odpowiednie wykorzystanie regionalnego potencjału
kulturowego dla zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego. Potencjalne
oddziaływania niekorzystne mogą wynikać ze wzmożonej antropopresji na środowisko (w
skali lokalnej), spowodowanej wzrostem ruchu turystycznego. Rozwój turystyki kulturowej
powinien zatem uwzględniać zasady ochrony walorów przyrodniczych, które współdecydują
o wartości krajobrazu kulturowego miast i wsi, współtworząc walory turystyczne.
Istotnym elementem tej polityki jest edukacja w zakresie wiedzy o regionie i jego
walorach. Stymulowanie udziału społeczeństwa w działaniach służących ochronie spuścizny
kulturowej pozwoli na bardziej efektywne kształtowanie tożsamości regionalnej i
poszanowanie dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego, które sprzyjać będą wdrażaniu idei
zrównoważonego rozwoju. Działania te mają wymiar długoterminowy, a skutki które
wywołają w środowisku będą pozytywne – dla krajobrazu terenów otwartych i
zurbanizowanych.
3. Działania inwestycyjne

Inwestycyjne działania związane z rewitalizacją i rewaloryzacją zdegradowanych
obiektów, obszarów historycznych, układów urbanistycznych i ruralistycznych, zespołów
urbanistyczno-krajobrazowych oraz z budową i rozbudową muzeów (modernizacja)
prowadzone będą na obszarach o różnym stopniu zainwestowania, tj. głównie na terenach
zurbanizowanych, ale również poza nimi, w sąsiedztwie cennych zbiorowisk przyrodniczych.
Stąd różne, ale generalnie korzystne powinno być ich oddziaływanie na komponenty
środowiska przyrodniczego. Zgodnie z założeniem, w tabeli 16 przeanalizowano kierunki
działań, w których dominują działania inwestycyjne.
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Klimat akustyczny

Gleby

Tereny otwarte

Tereny
zurbanizowane

Zdrowie ludzi

Zabytki i dobra materialne

SUMA (pkt)

Krajobraz

Powietrze

Jakość

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+1

+1

0

+1

+3

bezpośrednie,
stałe,
długoterminowe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+1

0

0

+1

+2

pośrednie, stałe,
długoterminowe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+1

0

+1

+2

Rewitalizacja i zabezpieczanie układów ruralistycznych

pośrednie, trwałe,
długoterminowe

+1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+1

0

0

+1

+3

Ochrona i rozbudowa muzeów, w tym rozbudowa Muzeum
Kolejnictwa w Warszawie i Muzeum Kolei Wąskotorowej w
Sochaczewie oraz powstanie Centrum Cywilizacji i Techniki, jako
Parku Kulturowo-Techniczno-Historycznego, Muzeum Centralnego
Okręgu Przemysłowego na terenie dawnej Fabryki Broni oraz
Centrum Nauki im. T.Sołtyka w Radomiu

bezpośrednie,
stałe,
średnioterminowe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+1

0

+1

+2

Zasoby

Jakość

Zwierzęta
Zasoby

Jakość

0

Proponowane kierunki działań

Lasy

0

Rodzaj
oddziaływania

Różnorodność biologiczna

bezpośrednie,
stałe,
długoterminowe

Wybrane komponenty
środowiska

Obszary chronione, w tym
Natura 2000

Zasoby

Wody
podziemne

Wody
powierzchniowe

Tabela 16. Potencjalne oddziaływania na środowisko Zintegrowanej polityki opieki i ochrony dziedzictwa kulturowego i dóbr kultury współczesnej

Zachowanie ciągłości dziedzictwa kulturowego regionu
Ochrona i przywracanie wartości dziedzictwa materialnego o
wyrazistej tożsamości, w tym rewitalizacja i rewaloryzacja
zdegradowanych obiektów i obszarów historycznych, a zwłaszcza
architektury drewnianej, dworskiej, poprzemysłowej, obiektów
budownictwa obronnego
Ochrona regionalnego krajobrazu architektonicznego: rewitalizacja
wiejskiego dziedzictwa kulturowego (obszary osadnictwa
olęderskiego, drobnoszlacheckiego), ochrona najcenniejszych
obiektów „in situ”, rozwój skansenów
Rewitalizacja i zabezpieczenie obiektów i układów urbanistycznych –
wskazane objęcie ochroną prawną Fabryki Papieru i całego
kompleksu przyfabrycznego osiedla robotniczego Mirków w
Konstancinie-Jeziornej

Umiejętne zarządzanie zasobami dziedzictwa kulturowego
Kształtowanie pasm przyrodniczo-kulturowych (pasm rzecznych:
Wisły, Pilicy, Bugu, Narwi, Liwca, Omulwi, Wkry, Skrwy oraz
pasma kolei Warszawsko-Wiedeńskiej i WKD), wykorzystanie sieci
miast historycznych oraz atrakcji krajobrazowo - architektonicznych
dla wyznaczania szlaków turystyki kulturowej oraz atrakcji
krajobrazowo - architektonicznych dla wyznaczania szlaków turystyki
kulturowej
Adaptacja obiektów zabytkowych dla współczesnych funkcji
kulturalnych, turystycznych i edukacyjnych
Zagospodarowanie i udostępnianie stanowisk archeologicznych
posiadających czytelną formę krajobrazową w celach dydaktycznych,
naukowych i turystycznych

pośrednie,
zmienne,
długoterminowe
pośrednie, stałe,
długoterminowe
bezpośrednie,
stałe,
długoterminowe

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

+1

+1

0

+1

+1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+1

+1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+1

0

0

+1

+2
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3.1 Interpretacja wyników oceny

Z oceny oddziaływania na środowisko wynika, że żaden z analizowanych kierunków działań w
tej polityce w ogólnej ocenie nie wpływa negatywnie na środowisko. Lokalnie, tj. w miejscu
inwestycji możliwe będzie krótkotrwałe (okresowe) pogorszenie warunków klimatu akustycznego
(np. w czasie trwania prac remontowych lub odbudowy obiektów zabytkowych).
Planowane inwestycje mogą przyczynić się lokalnie do zwiększenia presji na środowisko w
wyniku wzrostu ruchu turystycznego. Dotyczy to zwłaszcza przedsięwzięć realizowanych na
obszarach Natura 2000 lub w bezpośrednim ich sąsiedztwie, w tym kształtowania pasm
przyrodniczo-kulturowych oraz wykorzystania sieci miast historycznych i atrakcji krajobrazowo architektonicznych dla wyznaczania szlaków turystyki kulturowej. Działania inwestycyjne
podejmowane w ramach określonych kierunków działań będą miały pozytywny wpływ na zabytki i
dobra materialne oraz krajobraz terenów otwartych i zurbanizowanych (krajobraz kulturowy), a
także na człowieka. W sposób najbardziej korzystny wpływać będzie na środowisko realizacja
kierunku działań „ochrona i przywracanie wartości dziedzictwa materialnego o wyrazistej
tożsamości, w tym rewitalizacja i rewaloryzacja zdegradowanych obiektów...” (+3 pkt). Wpłynie
pozytywnie na walory krajobrazowe Mazowsza oraz zabytki i dobra materialne. Przyczyni się do
udostępnienia walorów kulturowych oraz podniesienia atrakcyjności regionu, głównie turystycznej i
jako miejsca zamieszkania. Wpływ większości analizowanych kierunków działań na pozostałe
komponenty środowiska (powietrze, wody, gleby, lasy,...) będzie neutralny.
Podsumowując należy stwierdzić, że realizacja Polityki opieki i ochrony dziedzictwa
kulturowego i dóbr kultury współczesnej nie zagraża zasobom, walorom i jakości środowiska
przyrodniczego. Wpłynie korzystnie na walory krajobrazowe miast i terenów otwartych oraz ład
przestrzenny.

IX. Polityka wzrostu atrakcyjności turystycznej województwa
1. Charakterystyka polityki

Uwarunkowania naturalne, przyrodnicze i dziedzictwo kulturowe, stanowią walory Mazowsza
umożliwiające rozwój funkcji turystyczno-rekreacyjnej, która jest ważnym czynnikiem wzrostu
i aktywizacji społeczno-gospodarczej. Celem polityki jest stworzenie warunków do rozwoju
turystyki oraz rekreacji i wypoczynku dla mieszkańców regionu. Kierunki działań, które mają być
realizowane w ramach Polityki wzrostu atrakcyjności turystycznej, skierowane są do obszarów o
różnych predyspozycjach w zakresie form turystyki, w tym: tereny miast, pasma kulturowe, rejony
turystyczne, obszary cenne przyrodniczo (dla ekoturystyki). Są optymalne dla poszczególnych
obszarów i rejonów województwa stąd ich zróżnicowanie oraz odmienne oddziaływania na
środowisko i skutki realizacji.
2. Działania pozainwestycyjne

W zakresie planowania i zarządzania przestrzenią dla rozwoju szeroko rozumianej funkcji
turystycznej konieczne będą m.in. działania:
 organizacyjne i logistyczne zmierzające do udostępnienia walorów kulturowych i przyrodniczych
(np. wyznaczanie szlaków i stref turystycznych),
 planistyczne wyznaczanie stref dla rozwoju rekreacji oraz terenów związanych z obsługą ruchu
turystycznego i zabudową letniskową (planowanie miejscowe), a także procedury z zakresu
oddziaływania na środowisko, które poprzedzają przeznaczenie i zagospodarowanie terenów
rekreacyjnych,
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 edukacyjne, promocyjne, marketingowe (w tym informacja turystyczna) itp. kształtujące wiedzę
o regionie, predyspozycjach, walorach i atrakcjach turystycznych oraz możliwych
konsekwencjach rozwoju różnych form turystyki.
Większość kierunków działań pozainwestycyjnych skierowana jest do obszaru całego
Mazowsza. Do rejonów o szczególnych predyspozycjach dla rozwoju funkcji turystycznej odnoszą
się działania związane z ukierunkowaniem strumienia ruchu turystycznego w sposób przyjazny dla
środowiska (np. ścieżki przyrodnicze). Dotyczą wyznaczania szlaków, tras oraz oznakowania
zabytków i innych atrakcji turystycznych. Potencjalne oddziaływania realizacji kierunków, w
których dominują działania o charakterze nieinwestycyjnym przedstawiono w tabeli 17.
Tabela 17. Analiza oddziaływań
Kierunek działań

Potencjalne oddziaływania

W Warszawie, Radomiu i Płocku (...) dla turystyki kulturowej i biznesowej
o znaczeniu krajowym i międzynarodowym
Wyznaczanie tematycznych tras
- udostępnienie wartości i walorów turystycznych (w tym
turystycznych
przyrodniczych), z uwzględnieniem sposobów łagodzenia
niekorzystnych oddziaływań
W obszarach województwa predysponowanych do rozwoju turystyki kulturowej
w oparciu o walory kulturowe miejscowości
Oznakowanie obiektów zabytkowych
- zmniejszenie potencjalnych negatywnych oddziaływań na
dróg dojazdowych do nich
środowisko poprzez skierowanie turystów na tereny
przygotowane do ich obsługi
W zakresie rozwoju infrastruktury na potrzeby turystyki przyrodniczej i kwalifikowanej
Uporządkowanie istniejącej sieci szlaków - udostępnienie walorów przyrodniczych z uwzględnieniem
oraz ścieżek przyrodniczo edukacyjnych
właściwości i wrażliwości skupisk roślinnych oraz
oraz wyznaczanie nowych (...)
siedlisk,
- zmniejszenie potencjalnych niekorzystnych wpływów na
komponenty środowiska

W zakresie zagospodarowania służącego rozwojowi turystyki wypoczynkowej
Ograniczanie tworzenia nowych
kompleksów zabudowy letniskowej na
rzecz adaptowania istniejących
gospodarstw wiejskich na cele
wypoczynkowej

-

racjonalne wykorzystanie przestrzeni, ograniczenie
zabudowy gruntów leśnych i terenów nadrzecznych,
- zrównoważony rozwój obszarów wiejskich,
- tworzenie zielonych miejsc pracy (w agroturystyce),
- rewitalizacja krajobrazów ruralistycznych (wiejskich).
Kierunki dotyczące obszaru całego województwa
Kształtowanie rozpoznawalnej marki
- wzmocnienie poczucia tożsamości mieszkańców regionu i
turystycznej województwa poprzez
podniesienie świadomości kulturowej i ekologicznej
tworzenie wizerunkowych produktów
(dzięki promocji), która przyczynia się do dbałości o
turystycznych oraz organizację imprez
walory przyrodnicze i kulturowe (turystyczne),
kulturalnych i turystycznych o znaczeniu
- pozytywny wpływ na krajobraz terenów otwartych, miast
ponadlokalnym, w tym krajowym i
oraz zieleń miejską,
międzynarodowym
- mogą sprzyjać ochronie powiązań przyrodniczych z
Szeroka promocja atrakcji turystycznych
korytarzami ekologicznymi, obszarami Natura 2000
regionu
Wdrożenie zintegrowanego regionalnego
- zmniejszenie presji ruchu turystycznego na otoczenie
systemu informacji turystycznej,
przyrodnicze,
szczególnie w ośrodkach
- identyfikacja potencjalnych zagrożeń dla człowieka i
predysponowanych do ponadlokalnej
środowiska wynikających ze wzmożonego ruchu
obsługi ruchu turystycznego: Warszawa,
turystycznego,
Ciechanów, Ostrołęka, Płock, Radom,
- lokalnie, możliwe jest wzmożenie ruchu turystycznego i
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Siedlce, Pułtusk, Sierpc, Żelazowa Wola,
Żyrardów, Szydłowiec (…)
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.

-

zwiększenie związanych z tym presji 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

2.1. Interpretacja wyników oceny

Pozainwestycyjne kierunki działań Polityki wzrostu atrakcyjności turystycznej związane są z
tworzeniem: marki turystycznej regionu, zintegrowanego systemu informacji turystycznej i promocji
oraz wyznaczaniem i porządkowaniem szlaków turystycznych. Zmierzają do: pobudzenia
gospodarczego w pasmach turystycznych, a także zrównoważonego, wielofunkcyjnego rozwoju
obszarów o wysokich walorach przyrodniczych i kulturowych.
W kontekście potencjalnych nieprzyjaznych środowisku przyrodniczemu skutków turystyki,
konieczne są działania (m.in. nieinwestycyjne) na rzecz zachowania harmonijnych stosunków
między człowiekiem a przyrodą. W ramach polityki rozwijana będzie turystyka przyjazna
środowisku, ekoturystyka, forma aktywnego zwiedzania obszarów przyrodniczych, zawierająca
elementy edukacji ekologicznej, przyczyniająca się do ochrony środowiska – jako alternatywa dla
turystyki masowej i pobytowej, naruszającej równowagę przyrodniczą. Dzięki działaniom
nieinwestycyjnym, które realizowane będą w ramach analizowanej polityki planu mogą wystąpić
pozytywne skutki (efekty) wzrostu atrakcyjności turystycznej województwa:
 zwiększenie świadomości ekologicznej turystów i ludności rejonów turystycznych, który
warunkuje wzrost poparcia społecznego dla ochrony wartości przyrodniczo-kulturowych,
 wyznaczenie stref funkcjonalnych i szlaków turystycznych (odpowiednio wyposażonych), które
pozwolą na bezpieczne udostępnianie walorów przyrodniczych (zmniejszenie presji),
 zachowanie odrębności kulturowej lokalnych społeczności, ochrona tradycji i zwyczajów,
kreowanie wrażliwości na sprawy przyrody.
Aktywizacja gospodarcza (w zakresie turystyki) umożliwi zwiększenie środków finansowych
przeznaczonych na ochronę walorów turystycznych (przyrodniczych i kulturowych).
Wiele działań organizacyjnych w ramach polityki towarzyszy przedsięwzięciom inwestycyjnych,
poprzedza je, a często warunkuje ich realizacje. Porządkowanie przestrzeni i przygotowanie do
funkcji turystycznej wpłynie korzystnie na krajobraz terenów otwartych i ludzi (np. kierunek działań
- ograniczanie tworzenia nowych kompleksów zabudowy letniskowej na rzecz adaptowania
istniejących gospodarstw wiejskich na cele wypoczynkowe).
Nieinwestycyjne kierunki działań generują głównie pozytywne oddziaływania bezpośrednie lub
pośrednie, ograniczając potencjalne niekorzystne wpływy turystyki. Przykładem takich działań
będzie - uporządkowanie istniejącej sieci szlaków turystycznych oraz ścieżek przyrodniczo edukacyjnych oraz wyznaczanie i urządzanie nowych (dla turystyki przyrodniczej i kwalifikowanej)
oraz wyznaczenie tematycznych tras turystycznych (w miastach). Są związane z udostępnieniem
walorów turystycznych i jednoczesnym ukierunkowaniem ruchu turystycznego (strumienia turystów)
na tereny odpowiednio zagospodarowane, co sprzyja zmniejszeniu jego presji na środowisko.
Uprawianie ekologicznych form turystyki kwalifikowanej w danym miejscu zwiększa jego
atrakcyjność (również dla zamieszkania), a tym samym wpływa korzystnie na ludzi powodując:
rozwój branż lokalnej gospodarki, dodatkowy dochód i nowe miejsca pracy.
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Wzrost atrakcyjności turystycznej województwa wiąże się z jednej strony z wykorzystaniem
walorów i zwiększeniem presji na środowisko, ale i ich kształtowaniem poprzez rewaloryzację
układów zabytkowych oraz poprawę jakości środowiska. Wpłynie to pozytywnie na krajobraz
otwarty, estetykę miast oraz zieleń miejską.
Promocja walorów turystycznych wzmocni poczucie tożsamości mieszkańców regionu,
podniesie świadomość ekologiczną i kulturową, które warunkują dbałość o walory turystyczne.
Natomiast, zintegrowany system informacji turystycznej umożliwi monitoring natężenia ruchu
turystycznego, będzie to sprzyjać zmniejszeniu presji ruchu turystycznego na otoczenie przyrodnicze
oraz eliminacji potencjalnych zagrożeń dla ludzi i środowiska.
Pozainwestycyjne kierunki działania przyczynią się do rozwoju proekologicznych form turystyki
kulturowej i biznesowej oraz turystyki kwalifikowanej. Mogą sprzyjać tworzeniu powiązań
przyrodniczych z korytarzami ekologicznymi, obszarami Natura 2000. Realizacja tych kierunków
będzie sprzyjała udostępnieniu wartości i walorów turystycznych, co może mieć pozytywne skutki
dla mieszkańców rejonów turystycznych (nowe miejsca pracy) i dbałość o środowisko.
Współpraca miedzy regionami oraz wymiana informacji i doświadczeń sprzyjać będzie
ograniczaniu potencjalnych negatywnych skutków towarzyszących realizacji ponadlokalnej
infrastruktury liniowej (turystyczne szlaki trasy rowerowe) m.in. poprzez optymalną lokalizację i
przebieg szlaków. Sieć dobrze oznakowanych szlaków pozwoli skierować strumień turystów na
tereny przygotowane do obsługi ruchu turystycznego.
Turystyczne wykorzystanie obszaru powoduje oddziaływania na wszystkie komponenty
środowiska, a w szczególności na wody powierzchniowe, lasy i krajobraz. Obciążenie zasobów
wodnych wynika z bezpośredniego korzystania ze zbiorników i cieków (sporty wodne, rekreacja
nadwodna), a także z zapotrzebowania – na wodę obiektów turystycznych (hoteli, basenów, pól
golfowych itp.). Niektóre formy rekreacji wodnej i nadwodnej (narciarstwo wodne, żeglarstwo,
spływy kajakowe) powodują zakłócanie egzystencji ptactwa wodnego (np. w okresie lęgów). Przy
dużym obciążeniu środowiska i braku odpowiedniej infrastruktury może to skutkować
zanieczyszczeniem wód powierzchniowych spowodowanym zwiększeniem ilości odprowadzanych
ścieków (nieodpowiednio oczyszczonych), jak również zmniejszeniem zasobów wodnych. Na
terenach turystycznych wzrasta ilość odpadów i emisja zanieczyszczeń powietrza ze źródeł
komunalnych oraz komunikacyjnych.
3. Działania inwestycyjne

Przygotowanie obszarów wyznaczonych do funkcji turystycznej wymaga realizacji wielu działań
inwestycyjnych, które zapewnią obsługę turystów. Kierunki działań inwestycyjnych obejmują
przedsięwzięcia zmierzające do:
 podniesienia ekspozycyjności obiektów zabytkowych,
 poprawy walorów krajobrazowych (uporządkowanie terenów zabudowy letniskowej),
 rozwoju infrastruktury kulturalno-turystycznej oraz bazy obsługi ruchu (noclegowej i
gastronomicznej),
 budowy, rozbudowa i modernizacja sieci tras turystycznych oraz parkingów z niezbędną
infrastrukturą,
 rozwoju infrastruktury dla plenerowych imprez kulturalnych i rekreacyjnych (boisk, basenów,
zbiorników wodnych, hal sportowych, lodowisk, pól golfowych i kortów tenisowych, stadionów,
ścieżek rowerowych itp. ),
 zagospodarowania turystycznego terenów nad Wisłą (głównie w miastach).
Turystyka jako dziedzina ingerująca w przyrodę: penetrująca środowisko naturalne (lasy),
intensywnie wykorzystująca walory przestrzeni, w tym wody powierzchniowe, może powodować
wiele niekorzystnych skutków. Szkody bezpośrednie związane będą z zanieczyszczeniem wód,
hałasem, zmianą krajobrazu i mikroklimatu oraz niszczeniem roślinności, fauny, przyrody
102

ożywionej, gleby, itp. Szkody pośrednie dotyczą zmian w strukturze i funkcjonowaniu środowiska,
synantropizacją flory i fauny, zmianą warunków siedliskowych (m.in. właściwości fizykochemicznych gleby i wód).
Przeobrażanie krajobrazu jest efektem budowy obiektów obsługi ruchu turystycznego: hoteli,
ośrodków wypoczynkowych oraz niezbędnej infrastruktury liniowej (lokalnie). Zwiększenie
zapotrzebowania na energię powoduje konieczność budowy lub przebudowy linii energetycznych.
Straty w środowisku przyrodniczym powodowane przez turystykę mogą być związane z rozwojem
podaży produktów turystycznych, z eksploatacją obiektów, a także zachowaniem się turystów
wynikającym z niskiej świadomości ekologicznej.
Ograniczanie zagrożeń związanych z rozwojem działalności turystycznej wymaga
podejmowania wielu działań zapobiegawczych na różnych szczeblach zarządzania turystyką w
oparciu o proekologiczne przekształcanie bazy, obiektów, usług i modelu konsumpcji. Wpływ na
środowisko realizacji kierunków działań, w których dominują działania inwestycyjne przedstawia
tabela 18.
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SUMA (pkt)

Zabytki i dobra materialne

Zdrowie ludzi

Krajobraz
Tereny
otwarte
Tereny
zurbanizowane

Gleby

Klimat akustyczny

Jakość

Powietrze

Wody
podziemne
Zasoby

Jakość

Wody
powierzchniowe
Zasoby

Lasy
Jakość

Zasoby

Proponowane kierunki działań

Zwierzęta

Rodzaj
oddziaływania

Różnorodność biologiczna

Wybrane komponenty środowiska

Obszary chronione,
w tym Natura 2000

Tabela 18. Potencjalne oddziaływania na środowisko Polityki wzrostu atrakcyjności turystycznej województwa

W Warszawie, Radomiu i Płocku – miastach o szczególnych uwarunkowaniach do rozwoju turystyki kulturowej i biznesowej o znaczeniu krajowym,
a nawet międzynarodowym
Podniesienie ekspozycyjności obiektów zabytkowych, w tym obiektów
poprzemysłowych
Rozbudowa i modernizacja bazy noclegowej i gastronomicznej o
zróżnicowanym standardzie
Budowa infrastruktury kulturalno-turystycznej o znaczeniu
międzynarodowym

pośrednie, stałe,
średnioterminowe
pośrednie, stałe,
długoterminowe,
pośrednie, średnio- i
długoterminowe
bezpośrednie,
Zagospodarowanie turystyczne terenów nad Wisłą
długoterminowe
pośrednie, zmienne,
Rozwój infrastruktury dla plenerowych imprez kulturalnych, w tym
sezonowe,
amfiteatrów i estrad sezonowych
średnioterminowe
pośrednie, stałe,
Budowa parkingów z niezbędną infrastrukturą
średnioterminowe
Zwiększenie
dostępności
obiektów zabytkowych
dla
osób bezpośrednie,,
niepełnosprawnych
długoterminowe

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+1

+1

0

+1

+3

0

0

0

0

0

0

+1

0

0

0

-1

0

0

+1

+1

+1

+2

0

0

0

0

0

-1 +1

0

0

0

-1

0

0

+1

0

+1

+2

-1

-1

0

0

0

0

-1

0

0

0

-1

-1

-1

+1

0

+1

-4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

+1

0

+1

+1

0

0

0

0

+1

0

0

0

0

0

-1

0

+1

+1

0

0

+2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+1

-1

0

W obszarach województwa predysponowanych do rozwoju turystyki kulturowej w oparciu o walory kulturowe miejscowości (...), miejsca martyrologii;
kultywowania tradycji folklorystycznych, miejsca związane z życiem i działalnością wybitnych postaci historycznych
Podniesienie ekspozycyjności i wykorzystania na cele turystyczne
obiektów zabytkowych, w tym obiektów poprzemysłowych
Rozwój i modernizacja bazy noclegowej, przede wszystkim klasy
turystycznej oraz bazy gastronomicznej nawiązującej do regionalnych
tradycji kulinarnych (gospody, karczmy, zajazdy)
Rozwój infrastruktury dla plenerowych imprez kulturalnych, w tym
amfiteatrów i estrad sezonowych
Budowa parkingów z niezbędną infrastrukturą

bezpośrednie,
zmienne, średnio- i
długoterminowe
pośrednie, zmienne,
średnio- i
długoterminowe,
pośrednie, zmienne,
sezonowe
średniookresowe
pośrednie, średnio- i
długoterminowe

0

0

0

0

0

0

+1

0

0

+1

0

0

+1

+1

0

+1

+5

0

0

0

0

0

0

+1

0

0

0

-1

0

0

+1

+1

+1

+3

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

+1

0

+1

0

0

0

-1

0

+1

0

+1

0

0

0

-1

0

+1

+1

0

0

+2

W zakresie zagospodarowania służącego rozwojowi turystyki wypoczynkowej – pobytowej w obiektach noclegowych zbiorowego zakwaterowania,
w gospodarstwach agroturystycznych i w domach letniskowych,
Rozwój i modernizacja bazy noclegowej i gastronomicznej, w tym
specjalizowanie jej na potrzeby turystyki biznesowej (głównie ośrodki
szkoleniowo-konferencyjne nad Jeziorem Zegrzyńskim i Pojezierzu
Gostynińskim )

pośrednie, zmienne
średnio- i
długoterminowe
pośrednie, zmienne,
długoterminowe
pośrednie, średnio- i
długoterminowe
pośrednie, stałe,
długoterminowe
pośrednie, zmienne,
długoterminowe

Budowa i modernizacja infrastruktury sportowo-rekreacyjnej
Zwiększenie ilości skategoryzowanej bazy agroturystycznej
Uporządkowanie istniejących terenów zabudowy letniskowej,
szczególnie w zakresie infrastruktury drogowej i sanitarnej
Poprawa stanu środowiska naturalnego, w tym podniesienie stanu
czystości rzeki i jezior

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

-1

0

-1

+1

0

0

-2

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

+1

0

-1

0

0

0

0

+1

0

+1

0

0

0

0

0

+1

0

0

0

+3

+1

0

0

0

+1

0

+1

0

0

0

0

-1

0

0

+1

0

+3

+1

+1 +1

0

0

0

+1

0

+1

0

0

0

0

0

+1

0

+6

W zakresie rozwoju infrastruktury na potrzeby turystyki przyrodniczej i kwalifikowanej,
Budowa miejsc postojowych wyposażonych w odpowiednią
infrastrukturę oraz platform widokowych,
Budowa mostów i przepraw promowych przez rzeki, szczególnie Wisłę,
Narew i Bug
Rozwój zagospodarowania turystycznego zbiorników wodnych, przede
wszystkim Zbiornika Włocławskiego oraz rzek regionu z przystaniami,
wypożyczalniami kajaków

pośrednie, średnio- i
długoterminowe
bezpośrednie, stałe,
długoterminowe
pośrednie, zmienne,
długoterminowe

pośrednie, stałe,
Budowę i modernizację urządzeń sportowo – rekreacyjnych, w tym m.in. średnio- i
do uprawiania sportów zimowych
długoterminowe

+1

0

0

0

+1

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

+1

-1

-1

0

0

0

0

-1

0

0

+1

0

-1

-1

+1

0

+1

-2

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

-1

-1

+1

+1

+1

0

0

0

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

-1

-1

-1

0

+1

0

-3

Na potrzeby rozwoju turystyki zdrowotnej
Rozwój bazy istniejącego Uzdrowiska Konstancin – Jeziorna
Budowa i rozwój ośrodków rekreacyjno-leczniczych (przede wszystkim
ośrodków odnowy biologicznej, w tym SPA oraz basenów termalnych)
Budowa infrastruktury rekreacyjno-sportowej
Dostosowanie infrastruktury do potrzeb osób niepełnosprawnych

pośrednie, stałe,
długoterminowe
pośrednie, średnio- i
długoterminowe
małoznaczące,
lokalne
bezpośrednie,,
długoterminowe

0

0

0

0

0

0

-1

-1

0

0

-1

0

0

+1

+1

+1

0

0

0

0

0

0

0

-1

-1

0

0

0

0

0

+1

+1

+1

+1

0

0

-1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+1

-1

0

Tworzenie stref rekreacji dla mieszkańców województwa, szczególnie miast
Budowa parków, zieleńców i ścieżek spacerowych oraz placów zabaw
Rozwój infrastruktury sportowo - rekreacyjnej, w tym m.in.: boisk,
basenów, zbiorników wodnych, hal sportowych, lodowisk, pól
golfowych i kortów tenisowych, stadionów, ścieżek rowerowych
Wyznaczanie i wyposażanie w niezbędną infrastrukturę terenów do
organizacji imprez masowych

pośrednie, średnio- i
długoterminowe
pośrednie, zmienne,
długoterminowe
pośrednie, zmienne,
długoterminowe
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0

+1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

+1

+1

0

+3

0

0

0

0

0

-1

0

-1

0

0

0

0

0

+1

+1

0

0

0

0

0

0

0

0

0

-1

0

0

-1

0

0

0

+1

0

-1

3.1 Interpretacja wyników oceny

Na delimitowanych w planie województwa obszarach predysponowanych do rozwoju
turystyki kulturowej, ustalone kierunki działań inwestycyjnych, mają poprawić turystyczną
dostępność walorów (drogi dojazdowe, szlaki, ścieżki, tory itp.) oraz stworzyć warunki dla
rozwoju turystyki i rekreacji. Wymaga to m.in. rozwoju infrastruktury kulturalno-turystycznej
oraz bazy obsługi ruchu (noclegowej i gastronomicznej), poprawy stanu technicznego
istniejących obiektów turystycznych jaki, podniesienia ekspozycyjności obiektów
zabytkowych oraz zwiększenia dostępności obiektów zabytkowych dla osób
niepełnosprawnych. Są to kierunki, dla realizacji których niezbędnych będzie wiele działań
inwestycyjnych. Ich zróżnicowany wpływ na środowisko będzie wynikał z zakresu
rzeczowego oraz ingerencji w przestrzeń przyrodniczą lub antropogenicznie przekształconą
(miasta, funkcjonujące ośrodki ruchu turystycznego).
Walory kulturowe Mazowsza znajdują się często na obszarach cennych przyrodniczo co
podnosi przydatność terenów do pełnienia funkcji rekreacyjnej i poszerzenia oferty
turystycznej. Intensywny rozwój zagospodarowania turystycznego i wypoczynkowego oraz
generujący presje ruch turystyczny, zlokalizowany w obszarach o wysokich walorach
przyrodniczych może naruszać wymogi ich ochrony oraz prowadzić do przekroczenia
chłonności środowiska. Skutkować to może zastępowaniem bogatych i różnorodnych
ekosystemów przez prostsze, które są uboższe pod względem gatunkowym, genetycznym i
krajobrazowym.
Najwięcej negatywnych oddziaływań będzie związanych z zagospodarowaniem
turystycznym terenów nad Wisłą (-4 pkt.). Jednak, biorąc pod uwagę wysoki stopień
zainwestowania terenu i przekształceń w środowisku (w Warszawie i Płocku), większość
działań w ramach analizowanej polityki będzie sprzyjała uporządkowaniu przestrzeni
nadrzecznej oraz łagodzeniu presji. Pomimo znacznego prawdopodobieństwa negatywnych
oddziaływań (lokalnych, ograniczonych do terenów inwestycji oraz w sąsiedztwie) zmiany
zagospodarowania w ramach proponowanych kierunków działań są wskazane ze względu na
potrzebę wielofunkcyjnego zrównoważonego rozwoju regionu.
Na bazie już istniejących obszarów i obiektów turystycznych oraz w oparciu o walory
przyrodnicze (lasy, wody, tradycyjne rolnictwo) Plan zakłada rozwój zagospodarowania
turystyki wypoczynkowej–pobytowej. Predyspozycje dla tej formy turystyki występują na
przeważającym obszarze województwa, a w szczególności w rejonie rzeki Bug, Jeziora
Zegrzyńskiego, Pojezierza Gostynińskiego oraz Puszczy Kozienickiej. Rekreacja nadwodna
stanowi źródło różnego rodzaju presji (oddziaływań) zarówno na same akweny, jak i ekotony
leśno–wodne. Presja ta ma charakter degradacyjny (stały lub sezonowy), ponieważ prowadzi
do nadmiernej eutrofizacji jezior, ubożenia ekosystemów leśnych i łąkowych oraz
stopniowego zaniku strefy buforowej cieków i zbiorników wodnych. Dlatego
zagospodarowanie turystyczne tych obszarów powinno uwzględnić pojemność ekologiczną
ekosystemów leśno–jeziornych w aspekcie udostępniania ich szerszemu gronu turystów.
Przewaga niekorzystnych oddziaływań będzie związana z rozwojem i modernizacją bazy
noclegowej i gastronomicznej, w tym specjalizowanie jej na potrzeby turystyki biznesowej
(głównie ośrodki szkoleniowo-konferencyjne nad Jeziorem Zegrzyńskim),
W zakresie rozwoju infrastruktury na potrzeby turystyki przyrodniczej i kwalifikowanej,
działania skierowane będą do obszarów, które posiadają szczególne uwarunkowania – są
najatrakcyjniejsze przyrodniczo i krajobrazowo (Kampinoski Park Narodowy, parki
krajobrazowe, rezerwaty przyrody, leśne kompleksy promocyjne oraz obszary Natura 2000).
Będą zmierzały do udostępnienia walorów przy jednoczesnym minimalizowaniu
negatywnych oddziaływań (parkingi, platformy widokowe, miejsca biwakowania, tablice
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informacyjne, wypożyczalnie sprzętu wodnego). Przewagą oddziaływań negatywnych,
charakteryzuje się realizacja kierunków działań, które obejmują:
 budowę mostów i przepraw promowych przez rzeki, szczególnie przez Wisłę, Narew i
Bug (-2 pkt). Są to nieodzowne inwestycje celu publicznego, których niekorzystne skutki
dotyczą obszarów Natura 2000. Realizacja tych przedsięwzięć przyczyni się również do
usprawnienia komunikacji oraz zmniejszenia jej negatywnych oddziaływań na środowisko
(m.in. na człowieka i powietrze),
 budowę i modernizację infrastruktury sportowo-rekreacyjnej, w tym m.in. do uprawiania
narciarstwa zjazdowego (-3 pkt). Korzystnie wpłynie to na człowieka poprzez stworzenie
warunków do rekreacji, ale wiąże się z ingerencją w krajobraz terenów otwartych na
południu województwa.
Niekorzystne skutki planowanych aktywności będą częściowo równoważone
oddziaływaniami pozytywnymi będącymi następstwem rozwoju infrastruktury ochrony
środowiska, poprawy dostępu do dóbr i usług (np. zbiorcze systemy kanalizacji, poprawa
gospodarki odpadowej), w ramach tworzenia zwartych struktur przestrzennych.
Najwięcej pozytywnych wpływów wyniknie z realizacji następujących kierunków
działań:
 poprawa stanu środowiska naturalnego, w tym podniesienie stanu czystości rzeki i jezior
(+6 pkt) poprzez wyposażenie terenów turystycznych w urządzenia zmniejszające presję
na środowisko,
 podniesienie ekspozycyjności i wykorzystania na cele turystyczne obiektów zabytkowych,
w tym obiektów poprzemysłowych (odbudowa, konserwacja, adaptacja i rewitalizacja)w
miastach oraz w innych obszarach turystycznych (+5 pkt),
 uporządkowanie istniejących terenów zabudowy letniskowej, szczególnie w zakresie
infrastruktury drogowej i sanitarnej (+3 pkt), a także budowa parków, zieleńców i ścieżek
spacerowych oraz placów zabaw w miastach – wpłynie pozytywnie na miejski krajobraz i
jego przyrodnicze komponenty.
Korzystne zmiany jakości krajobrazu związane będą m.in. z modernizacją
zdekapitalizowanej bazy rekreacyjnej, rewitalizacją zabytkowych parków miejskich, budową
pijalni wód itp. Tworzenie markowych produktów turystyki uzdrowiskowej i prozdrowotnej
może wywierać pozytywny wpływ na środowisko, zwłaszcza w zakresie oddziaływań
pośrednich na gospodarowanie przestrzenią poprzez poprawę ładu przestrzennego oraz
tworzenie i modernizację infrastruktury kulturalnej.
Rozwój turystyki aktywnej (konna, rowerowa, żeglarstwo, kajakarstwo) planowany jest w
pasmach przyrodniczo-kulturowych dolin rzecznych: Wisły, Pilicy, Bugu, Narwi, Liwca,
Omulwi, Wkry, Skrwy. Dotyczy to terenów, na których obowiązują ograniczenia wynikające
z ustanowienia obszarów Natura 2000 (obszary ptasie i siedliskowe). Najcenniejsze i dobrze
zachowane elementy środowiska przyrodniczego tych obszarów mogą i powinny stać się
turystyczną marką regionu, jednak ich rekreacyjna funkcja nie może kolidować z działaniami
ochronnymi. Są to obszary powoływane w celu ochrony cennych siedlisk i gatunków – więc
sposób udostępnienia walorów i zagospodarowania przestrzeni nie może wpływać negatywnie
na cel i przedmiot ochrony. Respektowanie zasad gospodarowania i zagospodarowania tych
terenów pozwoli na zminimalizowanie negatywnych skutków funkcjonowania turystyki. Ma
to gwarantować system ocen oddziaływania na środowisko.
Planowane ,,tworzenie stref rekreacji” dla mieszkańców województwa, szczególnie miast
i ich zagospodarowanie obejmuje wiele przedsięwzięć porządkujących przestrzeń terenów
zurbanizowanych, również w zakresie zmniejszenia potencjalnych negatywnych oddziaływań
funkcji rekreacyjnej m.in. poprzez: tworzenie parków, zieleńców i ścieżek spacerowych.
Działania realizowane na terenie miast będą sprzyjały poprawie estetyki krajobrazu i ładu
przestrzennego oraz bezpieczeństwa (ścieżki rowerowe). Pozytywne oddziaływania będą
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dotyczyły głównie mieszkańców miast, którym stworzone zostaną warunki do aktywnego
wypoczynku. Dzięki ukierunkowaniu ruchu turystycznego i wypoczynkowego również presja
na środowisko przyrodnicze będzie mniejsza. Korzystne zmiany w środowisku powodowane
działalnością turystyczną związane są przede wszystkim z:
 troską o środowisko naturalne, poprzez tworzenie obszarów chronionych, w celu
zachowania różnorodności biologicznej,
 ograniczeniem presji na środowisko poprzez: monitorowanie skutków zmian w
środowisku wywołanych przez turystykę, dostosowanie lokalizacji bazy i infrastruktury
do zróżnicowanej pojemności turystycznej środowiska, rozwój proekologicznej
infrastruktury na obszarach chronionych i w ich otulinie, rozwój proekologicznych zasad i
form turystyki, z uwzględnieniem wymogów ochrony przyrody,
 stosowanie w przedsiębiorstwach turystycznych zielonej polityki zakupów, wdrażanie
systemów zarządzania środowiskowego,
 rewaloryzacją układów zieleni i zalesienia dla wzbogacenia atrakcyjności turystycznej
środowiska i krajobrazu,
 rozwojem inwestycji ochronnych, takich jak: kanalizacje, oczyszczalnie ścieków,
porządkowanie gospodarki odpadami, zachowanie ładu przestrzennego.
Wszelkie działania inwestycyjne realizowane w ramach polityki związane z rozbudową
infrastruktury turystycznej i komunikacyjnej możliwe są pod warunkiem, że nie będą
wpływały negatywnie na chronione siedliska przyrodnicze i gatunki (zgodnie z oceną
oddziaływania na środowisko). Turystyka niedostosowana do chłonności terenu może
powodować zakłócenia warunków siedliskowych i zmiany różnorodności biologicznej,
nasilenie zjawiska synantropizacji zwierząt będących pod ochroną prawną.
Kierunki działań zmierzające do rozwoju turystyki uzdrowiskowej realizowane będą w
obszarach występowania: leczniczych wód mineralnych (Konstancin-Jeziorna, Magnuszew),
wód geotermalnych (Mszczonów i zachodnia część regionu) oraz dużych kompleksów lasów
sosnowych – w dolinie Bugu, w obszarze Lasów Otwocko – Garwolińskich, Puszczy
Kozienickiej i Puszczy Zielonej (Kadzidło, Czarnia i Myszyniec). Z uwagi na lokalizację
proponowanych działań w przestrzeni terenów zurbanizowanych, miejscowości
uzdrowiskowych oraz brak ich silnego związku z ewentualnymi zmianami stanu środowiska,
nie prognozuje się wystąpienia negatywnego oddziaływania tych zamierzeń na środowisko.
Wzajemne oddziaływania jakie występują pomiędzy środowiskiem, a turystyką są
pozytywne i negatywnie ponieważ środowisko warunkuje rozwój turystyki (wpływa na jakość
produktu turystycznego), a turystyka wpływa na środowisko, jego przemiany, racjonalne
kształtowanie i ochronę. W zrównoważonym wielofunkcyjnym rozwoju regonu powiązania
pomiędzy rozwojem turystyki i ochroną walorów przyrodniczych nie mogą skutkować
zagrożeniem dla środowiska. Intensywność ruchu turystycznego musi być dostosowana do
chłonności i pojemności terenów oraz wymogów ochrony obszarów cennych przyrodniczo.
Wzmożony ruch turystyczny może stać się czynnikiem istotnie zagrażającym trwałości
ekosystemów przyrodniczych w szczególności obszarów chronionych (w tym Natura 2000),
które stwarzają szansę dla rozwoju europejskiej turystyki, zwłaszcza turystyki przyrodniczej;
Wśród inwestycyjnych kierunków działań jakie zostały poddane ocenie w kontekście
oddziaływań na środowisko dominują te, które mają przewagę oddziaływań korzystnych
(44%). W grupie kierunków działań o oddziaływaniu małoistotnym (40%) występują zarówno
pozytywne jak i negatywne wpływy na różne komponenty.
Podsumowując, należy stwierdzić, że realizacja Polityki wzrostu atrakcyjności
turystycznej województwa nie zagraża zasobom, walorom, ani jakości środowiska
przyrodniczego Mazowsza. Przyczyni się do rozwoju infrastruktury kulturalno-turystycznej i
rekreacyjnej, sieci tras turystycznych oraz parkingów z niezbędną infrastrukturą dla
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udostępnienia walorów kulturowych i przyrodniczych, również dla osób niepełnosprawnych.
Jednocześnie zmierza do zachowania właściwej ekspozycji obiektów zabytkowych oraz
poprawy jakości wód i walorów krajobrazowych. Realizacja polityki może spowodować
lokalne zwiększenie presji turystycznej na komponenty środowiska (lasy, wody). Jednak
odpowiednie zagospodarowanie terenu, pozwoli na minimalizację niekorzystnych
oddziaływań.
7.2. Podsumowanie oceny polityk przestrzennych













Jak wykazała analiza, proponowane w projekcie Planu polityki przestrzenne w różnym
stopniu wpływają na środowisko i poszczególne jego komponenty. Często potencjalnie
negatywne skutki równoważone są pozytywnymi oddziaływaniami. Dotyczy to zarówno
konkretnych komponentów jak i całości środowiska.
Najwięcej korzystnych oddziaływań będzie wynikało z realizacji: Polityki kształtowania i
ochrony zasobów i walorów przyrodniczych oraz poprawy standardów środowiska (ca
95% kierunków działań) oraz Polityki poprawy odporności na zagrożenia naturalne i
wspierania wzrostu bezpieczeństwa publicznego (65% kierunków działań). Charakter
oddziaływań w większości można określić jako stały, długoterminowy, w niektórych
przypadkach zmienny lub sezonowy (np. w turystyce).
Z uwagi na ogólny charakter i specyfikę planu województwa nie jest możliwe dokonanie
szczegółowej oceny oddziaływania z uwagi na brak precyzyjnych opisów działań i
przedsięwzięć inwestycyjnych, które będą służyły realizacji poszczególnych kierunków
działań (lokalizacja, typ oraz skala czy też powierzchnia zabudowy). Możliwe jest
natomiast określenie potencjalnych oddziaływań - ich charakteru oraz spodziewanych
istotnych aspektów środowiskowych, skutków pozytywnych lub negatywnych.
Na potrzeby Prognozy nie wykonano odrębnej oceny wpływu wskazanych inwestycji celu
publicznego. Wykaz ten był pomocny przy analizie i ocenie potencjalnego wpływu
wyróżnionych kierunków działań na środowisko. Ponadto procedura strategicznej oceny
oddziaływania na środowisko przeprowadzana dla projektu Planu nie zastępuje
szczegółowej analizy potencjalnego wpływu na środowisko konkretnych przedsięwzięć o
znanych szczegółowo lokalizacjach oraz rozwiązaniach technicznych i technologicznych.
W przypadkach przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko ustawa o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko przewiduje odrębne
postępowanie w sprawie oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na
środowisko.
Znaczące zmiany i przekształcenia w środowisku spowoduje realizacja przedsięwzięć
związanych z rozwojem infrastruktury technicznej, a zwłaszcza realizacja projektów
związanych z budową i przebudową infrastruktury komunikacyjnej zmierzające do:
- poprawy dostępności Warszawy, ośrodków regionalnych i subregionalnych oraz miast
powiatowych, decydujących o tworzeniu wielofunkcyjnego potencjału rozwoju
województwa,
- poprawa spójności terytorialnej regionu, która warunkuje rozwój społecznogospodarczy i przestrzenny oraz wzrost konkurencyjności.
W odniesieniu do stanu aktualnego (przy braku Planu) realizacja przyjętych w Planie
polityk przestrzennych będzie miała pozytywny wpływ na środowisko przyrodnicze
(walory, zasoby i jakość), ład przestrzenny, krajobraz, a także spójność i zrównoważony
rozwój regionu.
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8. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE
LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ
NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH POWSTAĆ W WYNIKU REALIZACJI USTALEŃ
PLANU

Przeprowadzona w Rozdziale 7 Prognozy analiza przewidywanego znaczącego
oddziaływania na środowisko ustaleń Planu wskazuje, iż realizacja wielu potrzebnych oraz
ważnych z punktu widzenia rozwoju społeczno - gospodarczego województwa
mazowieckiego przedsięwzięć może mieć lokalnie niekorzystny wpływ na stan oraz jakość
środowiska, a tym samym na zdrowie człowieka. Są to przede wszystkim działania
inwestycyjne związane z rozwojem
systemów transportowych oraz infrastruktury
technicznej. Wobec konieczności ich realizacji dla poprawy konkurencyjności i spójności
regionu, w myśl idei zrównoważonego rozwoju, powinny towarzyszyć równolegle
przedsięwzięcia prośrodowiskowe.
Zgodnie z art. 59 ustawy ooś, realizacja planowanych przedsięwzięć mogących zawsze
lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko37 (również na obszary Natura 2000)
wymaga przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. W wyniku przeprowadzonego
postępowania ustalane są konkretne działania łagodzące oddziaływania bądź kompensujące
ewentualne szkody w środowisku wywołane realizacją inwestycji. Tak więc zagrożenia
identyfikowane są głównie na etapie inwestycji i o właściwych środkach zapobiegawczych
decydować będą władze lokalne.
Paralelnie przyjęta zasada rozwoju zrównoważonego zakłada zachowanie równowagi
pomiędzy wszystkimi elementami środowiska tak, aby przy racjonalnym wykorzystaniu
potencjału przyrodniczego możliwym było zaspokojenie potrzeb współczesnego jak i
przyszłych pokoleń.
Kierunki działań uwzględniające rozwiązania zapobiegające, ograniczające i
kompensujące negatywne oddziaływania na środowisko określone zostały w większości w
Polityce kształtowania i ochrony zasobów i walorów przyrodniczych oraz poprawy
standardów środowiska oraz Polityce poprawy odporności na zagrożenia naturalne i
wspierania wzrostu bezpieczeństwa publicznego. Ich realizacja przyczyni się do poprawy jego
stanu, warunków życia ludności oraz spełnienia wymogów określonych na szczeblu
wspólnotowym i krajowym. Dotyczy to również ochrony siedlisk i gatunków obszarów
Natura 2000 oraz ich integralności. Do wybranych, przykładowych kierunków działań należą:


działania, których realizacja przyniesie wymierne korzyści dla rozwoju
zrównoważonego i które mają na celu zapobieganie negatywnym oddziaływaniom
na środowisko:
-

Wprowadzenie systemu ochrony prawnej korytarzy ekologicznych;

-

Ochrona dolin rzecznych, obszarów mokradłowych i kompleksów leśnych, które
stwarzają doskonałe warunki migracyjne dla zwierząt;

-

Tworzenie zielonego pierścienia przede wszystkim wokół Warszawy, Radomia oraz
Płocka poprzez ochronę i kształtowanie układu terenów otwartych położonych poza
zwartą zabudową i powiązanych funkcjonalnie z miastem;

-

Zabezpieczenie osuwisk z zachowaniem wartości przyrodniczych i krajobrazowych;

-

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

Przedsięwzięcia te zostały określone w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. Nr 213, poz. 1397).
37
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-

Poprawa stanu infrastruktury przeciwpowodziowej, w tym rozbudowa oraz
modernizacja
wałów
przeciwpowodziowych
na
rzekach
województwa
mazowieckiego, a także tworzenie polderów zalewowych;

-

Realizacja Programu Zwiększania Lesistości dla Województwa Mazowieckiego
(zwiększenie lesistości do 25% w 2020 roku), zwłaszcza na terenach
rekomendowanych do zalesień w pierwszej kolejności (priorytet I);

-

Zwiększenie retencyjności zlewni województwa poprzez realizację Programu Małej
Retencji dla Województwa Mazowieckiego w szczególności na obszarach o wysokim
priorytecie zwiększania retencji;

-

Ochrona głównych zbiorników wód podziemnych i stref ochronnych ujęć wód
powierzchniowych i podziemnych;

-

Wprowadzenie ekologicznych obszarów ochronnych wokół jezior oraz stref
ochronnych ujęć wód do spożycia i głównych zbiorników wód podziemnych;

-

Ograniczenie niekorzystnego wpływu górnictwa odkrywkowego na krajobraz, gleby i
lokalne stosunki wodne, poprzez racjonalną eksploatację kopalin;

-

Prowadzenie ścisłej ewidencji źródeł zanieczyszczeń oraz eliminacja nielegalnych
źródeł zagrożeń i zanieczyszczeń;

-

Realizacja projektu – System Osłony Przeciwosuwiskowej (SOP);

-

Prowadzenie monitoringu radiacyjnego i inwestycji zabezpieczających
przed
promieniowaniem
radiacyjnym
Krajowego
Składowiska
Odpadów
Promieniotwórczych w Różanie (powiat makowski) oraz obiektów jądrowych
zlokalizowanych w Ośrodku badań jądrowych w Świerku (powiat otwocki);

- Działania z zakresu zapobiegania zdarzeniom mogącym powodować poważne awarie,
ujęte w Polityce poprawy odporności na zagrożenia naturalne i wspierania wzrostu
bezpieczeństwa publicznego.



działania, które mają na celu ograniczanie negatywnych oddziaływań na
środowisko:
-

Rozbudowa i modernizacja istniejących oraz budowa nowych rozproszonych źródeł
energii, w tym przede wszystkim wykorzystujących zasoby energii odnawialnej
(głównie biomasy, energii wiatru i słońca) lub paliwa niskoemisyjne, a także
technologie łącznego wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu;

-

Porządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji warszawskiej oraz sukcesywna
likwidacja zrzutu ścieków nieoczyszczonych z Warszawy (...);

-

Uporządkowanie gospodarki ściekowej wokół Jeziora Zegrzyńskiego i zbiornika
Domaniów;
Wyposażenie w oczyszczalnie ścieków i kanalizacje jednostek osadniczych o
skupionej zabudowie i równoważnej liczbie mieszkańców od 2000 do 15 000;
Sukcesywna sanitacja terenów o zabudowie rozproszonej na obszarach wiejskich i
miejskich (przydomowe oczyszczalnie ścieków lub wywożenie ścieków przy
zapewnieniu ich oczyszczania);
Budowa ochronnego systemu kanalizacyjnego wokół zbiorników wodnych:
Soczewka, Ruda, Nowe Miasto i innych oraz jezior w powiatach płockim,
gostynińskim, sierpeckim, a także rzek wykorzystywanych w celach rekreacyjnych i
kąpieliskowych;

-
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-

-

Budowa systemów odprowadzenia i oczyszczania ścieków deszczowych z terenów
zurbanizowanych, głównych tras komunikacyjnych i obszarów przemysłowych;
Budowa i modernizacja infrastruktury służącej do zwiększenia retencji wodnej, w celu
skutecznego sterowania wezbraniami powodziowymi oraz zapewnienia wystarczającej
ilości wody w okresach suszy;
Dążenie do minimalizacji negatywnych oddziaływań inwestycji, w tym
transportowych na obszary chronione cenne przyrodniczo poprzez zastosowanie
najlepszych dostępnych technik i rozwiązań planistycznych;
Zachowanie walorów przyrodniczych, kulturowych, architektonicznych i
krajobrazowych poprzez utrzymanie leśno-parkowego charakteru miast-ogrodów (…)
oraz pasm przyrodniczo-kulturowych związanych z dolinami rzek (…);
Rozwój i ochrona terenów zielonych (zieleń ogrodowa i parkowa) w szczególności na
obszarach zurbanizowanych oraz zieleni izolacyjnej przy ciągach komunikacyjnych;
Zmniejszenie przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń monitorowanych
substancji poprzez przygotowywanie i wdrażanie programów ochrony powietrza,
monitorowanie ich realizacji oraz ocenę ich skuteczności;
Zwiększenie zastosowania niskoemisyjnych paliw w systemie transportu publicznego;
Kontynuacja redukcji emisji ze źródeł punktowych do powietrza m.in. poprzez
ograniczanie uciążliwości odorowej z oczyszczalni ścieków, ferm hodowlanych,
składowisk odpadów oraz zakładów celulozowo-papierniczych i przetwórstwa
spożywczego;
Rozszerzanie stref wolnych od ruchu samochodowego w miastach (lub stref z
ograniczeniami) oraz tworzenie warunków do bezpiecznego ruchu rowerowego i
pieszego;
Dostosowanie składowisk i miejsc magazynowania odpadów do obowiązujących
standardów oraz likwidacja i rekultywacja zamkniętych składowisk;
Ograniczenie ilości odpadów podlegających składowaniu poprzez upowszechnianie
selektywnej zbiórki, zwiększanie udziału odzysku i recyklingu odpadów;
Objęcie wszystkich mieszkańców regionu zorganizowanym systemem zbiórki
odpadów komunalnych;
Wdrażanie metod termicznego i biologicznego unieszkodliwiania odpadów ze
szczególnym uwzględnieniem odpadów ulegających biodegradacji;
Szersze stosowanie metody termicznego unieszkodliwiania osadów ściekowych;
Wspieranie działań zmierzających do zagospodarowania odpadów niebezpiecznych, w
tym wyrobów zawierających azbest, PCB;
Ograniczenie emisji ścieków komunalnych oraz spływów powierzchniowych
zanieczyszczeń z terenów zurbanizowanych i rolnych, w celu zachowania wód dobrej
jakości i zatrzymania procesu eutrofizacji zbiorników wodnych;
Realizacja programu działań na obszarach szczególnie narażonych na
zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego;
Realizacja zadań „Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych”, w
tym budowę i modernizację kanalizacji i oczyszczalni ścieków, zapewniającą
odpowiedni stopień oczyszczania ścieków;
Zmniejszenie przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń monitorowanych
substancji poprzez: systematyczny monitoring imisji substancji, który pozwoli
podejmować skuteczne działania naprawcze;
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-

-

Ograniczenie niskiej emisji (powierzchniowej) ze źródeł rozproszonych poprzez:
rozbudowę centralnych systemów zaopatrywania w energię cieplną oraz zmianę paliw
węglowych na paliwa niskoemisyjne i wykorzystanie indywidualnych źródeł energii
odnawialnej, termomodernizacje;
Kontynuacja redukcji emisji ze źródeł punktowych do powietrza poprzez: podnoszenie
efektywności procesów produkcji (stosowanie czystych technologii) oraz wdrażanie
nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku (BAT);
Budowa obwodnic miast umożliwiająca zmniejszenie hałasu komunikacyjnego na
obszarach, na których występują przekroczenia wartości dopuszczalnych
z uwzględnieniem obszarów cennych przyrodniczo;
Tworzenie regionalnych zakładów gospodarki odpadami wyposażonych
w odpowiednie instalacje i urządzenia do odzysku surowców, materiałów lub energii
oraz budowa instalacji do zagospodarowania osadów ściekowych;
Zamknięcie całości obszaru zurbanizowanego strefą zielonego pierścienia o
charakterze przyrodniczym, bezpośrednio powiązanego z przestrzeniami
ekstensywnego użytkowania;



działania, które mają na celu kompensację przyrodniczą, w przypadku negatywnych
oddziaływań na środowisko:
- Powiększenie Kampinoskiego Parku Narodowego,
- Kontynuacja działań w zakresie utrzymania wysokich walorów przyrodniczokrajobrazowych w sąsiedztwie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego;
- Zwiększanie powierzchni leśnej w województwie, mającej na celu przeciwdziałanie
fragmentacji przestrzeni przyrodniczej poprzez: zalesianie gruntów z uwzględnieniem
warunków przyrodniczo-krajobrazowych i potrzeb różnorodności oraz utrzymanie
leśnych kompleksów promocyjnych wdrażających nowoczesne proekologiczne zasady
gospodarowania w lasach;
- Sporządzanie i prowadzenie programów zwiększania lesistości na terenie gmin;
- Dostosowanie koncepcji zagospodarowania i użytkowania lasu do przyrodniczych,
gospodarczych i społecznych warunków funkcjonowania gospodarstwa leśnego z
priorytetem naturalnego i półnaturalnego kierunku hodowli lasu, preferującego rębnie
złożone i wykorzystanie odnowień naturalnych;
- Przywracanie wartości użytkowej terenom i gruntom zdegradowanym i
zdewastowanym w wyniku czynników antropogenicznych (m.in. eksploatacja
surowców, składowanie odpadów, poważne awarie) oraz naturalnych (m.in. powódź,
erozja, osuwiska);
- Utrzymanie istniejących naturalnych zbiorników wodnych i (...) renaturalizacja
przekształconych odcinków rzek i terenów zalewowych;
- Zwiększanie lesistości, w celu poprawy retencji gruntowej i ochrony obszarów
źródliskowych;
- Wprowadzenie zalesień na glebach o niskiej przydatności dla rolnictwa;
- Utrzymanie istniejących oraz wprowadzenie nowych zadrzewień i zakrzewień na
gruntach użytkowanych rolniczo, w celu ograniczenia procesów erozyjnych;
- Prowadzenie działań zmniejszających intensywność procesów erozyjnych poprzez
zalesienia i zabiegi agrotechniczne.
Do zmniejszenia potencjalnych negatywnych oddziaływań na środowisko przyczyni się
również wdrożenie zasad zagospodarowania przestrzeni oraz zasad gospodarowania w
poszczególnych strefach, ujętych w Polityce poprawy struktury przestrzennej i funkcjonalnej.
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Ich realizacja wpłynie na poprawę spójności głównych korytarzy ekologicznych (ciągów)
oraz zmniejszenie presji na obszary cenne przyrodniczo, w tym obszary Natura 2000.
Umożliwi kreowanie ładu przestrzennego, racjonalne gospodarowanie przestrzenią oraz
dostosowanie intensywności zabudowy i zagospodarowania do ekofizjograficznych
uwarunkowań.
9. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH
W PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE
Zarówno projekt aktualizacji Planu jak i prognoza oddziaływania na środowisko
sporządzona do tego projektu zostały opracowane przez Mazowieckie Biuro Planowania
Regionalnego, które jest jednostką samorządu województwa mazowieckiego. Mazowieckie
Biuro Planowania Regionalnego jest również autorem Opracowania Ekofizjograficznego do
Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego sporządzonego w
2009 roku. Opracowanie to jest nie tylko cennym źródłem informacji o środowisku
przyrodniczym, jego zasobach, walorach i zagrożeniach, ale zawiera również określenie
uwarunkowań dla rozwoju różnych funkcji i form zagospodarowania przestrzennego. W
pracach nad projektem aktualizacji Planu wykonane zostały ponadto liczne analizy
przedprojektowe, w tym w formie zeszytów branżowych z zakresu: środowiska
przyrodniczego, dziedzictwa kulturowego i turystyki, transportu i infrastruktury, osadnictwa
oraz dotyczących zagadnień społeczno-gospodarczych. Analizę obszaru metropolitalnego
przeprowadzono na podstawie wykonanego Studium Planu Zagospodarowania
Przestrzennego Obszaru Metropolitalnego Warszawy.
Współpraca zespołów autorskich Planu i Prognozy polegała między innymi na
modyfikacji zapisów działań w ramach poszczególnych polityk przestrzennych stanowiących
zasadniczą część dokumentu. Wszystkie zgłaszane alternatywne rozwiązania, były
analizowane na bieżąco pod względem ich wpływu na środowisko. W efekcie tych prac, w
projekcie Planu uwzględnione zostały rozwiązania najbardziej korzystne dla środowiska. A
zatem Prognoza nie wskazuje rozwiązań alternatywnych do analizowanego projektu Planu.
Ocenie wpływu na środowisko w niniejszej Prognozie poddany został projekt Planu z maja
2013 roku.
10. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH METODACH ANALIZY SKUTKÓW
REALIZACJI PROJEKTU PLANU ORAZ CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ
PRZEPROWADZANIA
Zgodnie z art. 45 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym plan
zagospodarowania przestrzennego województwa podlega okresowej ocenie poprzez
przeprowadzanie przeglądu zmian w zagospodarowaniu przestrzennym. System monitoringu i
oceny rozwoju regionu służyć ma obserwacji zmian zachodzących w sferze przestrzennej i
społeczno–gospodarczej. Monitorowanie zmian i tworzących się trendów w jakości życia
odbywać się będzie głównie poprzez badanie rezultatów osiąganych w przestrzeni poprzez
realizację konkretnych inwestycji i monitorowanie ich oddziaływań.
Monitoring realizowany będzie w ramach Mazowieckiego Systemu Informacji
Przestrzennej, który umożliwia dostęp do aktualnych danych oraz - przy wykorzystaniu
aplikacji typu GIS – przeprowadzenie różnych analiz przestrzennych. Obserwację zmian
rozwoju regionu regularnie prowadzić będzie również Regionalne Obserwatorium
Terytorialne. Za najbardziej istotne, z punktu widzenia ochrony środowiska, należy uznać
monitorowanie następujących procesów (zmian):
 zmiany w strukturze użytkowania gruntów (np. wskaźnik lesistości, ochrona gruntów
rolnych, powierzchnie zainwestowane),
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tworzenie spójnego systemu obszarów chronionych (m.in. zwiększanie powierzchni
obszarów objętych ochroną prawną, opracowywanie planów ochrony i planów zadań
ochronnych, ochrona zasobów wodnych),
 zmiany jakości poszczególnych komponentów środowiska naturalnego (powietrze, wody,
gleby, klimat akustyczny),
 gospodarka zasobami wodnymi (m.in. ochrona przeciwpowodziowa, długość sieci
wodociągowej i kanalizacyjnej, szlaki wodne).
Proces monitorowania Planu odbywać się będzie nie tylko poprzez analizę zmian w
zagospodarowaniu przestrzennym regionu ale również poprzez monitoring poszczególnych
polityk, którym przypisane zostały konkretne wskaźniki. Ze względu na różny charakter
poszczególnych polityk i różny charakter przypisanych im kierunków działań (i działań),
najwięcej wskaźników odnoszących się do monitorowania środowiska przyrodniczego
podporządkowanych jest Polityce kształtowania i ochrony zasobów i walorów przyrodniczych
oraz poprawy standardów środowiska.
Tabela 19. Środowiskowe wskaźniki monitorowania realizacji Planu
Polityka
Polityka kształtowania i
ochrony zasobów i
walorów przyrodniczych
oraz poprawy standardów
środowiska

Wybrane wskaźniki (pro środowiskowe)
-

liczba opracowanych planów ochrony dla parków
krajobrazowych i planów zadań ochronnych dla obszarów
Natura 2000,
udział jednolitych części wód o złej jakości w łącznej ilości
jednolitych części wód (jcw) badanych w ramach
monitoringu obszarów chronionych (%),
pojemność nowych zbiorników retencyjnych powstałych w
danym roku (dam3),
grunty nieleśne przeznaczone do zalesienia (ha),
lesistość województwa (%),
powierzchnia gruntów leśnych wyłączonych z użytkowania
leśnego (ha),
powierzchnia gruntów zrekultywowanych ogółem (ha),
wielkość całkowitej emisji głównych zanieczyszczeń
powietrza w t/rok,
wielkość emisji CO2 z zakładów szczególnie uciążliwych,
wielkość emisji głównych zanieczyszczeń powietrza (bez
CO2) z zakładów szczególnie uciążliwych,
odsetek ludności narażonej na ponadnormatywny poziom
hałasu komunikacyjnego (%),
poziom odzysku surowców wtórnych z całkowitego
strumienia odpadów komunalnych (%),
masa zebranych odpadów komunalnych w przeliczeniu na 1
mieszkańca (kg),
liczba czynnych składowisk odpadów, na których
deponowane są odpady komunalne,
odsetek mieszkańców objętych zorganizowanym systemem
zbierania odpadów komunalnych,
udział obszarów prawnie chronionych w powierzchni
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-

Polityka rozwoju
systemów infrastruktury
technicznej

Polityka poprawy
odporności na zagrożenia
naturalne i wspierania
wzrostu bezpieczeństwa
publicznego

-

Polityka rozwoju i
modernizacji obszarów
wiejskich

-

-

ogółem (%),
udział ludności korzystającej z oczyszczalni ścieków w
ogólnej liczbie mieszkańców (%),
wskaźnik presji na krajobraz – iloraz powierzchni
biologicznej czynnej38 do powierzchni zabudowy i
zurbanizowanej,
wskaźnik presji na obszary Natura 2000 – iloraz
powierzchni obszarów Natura 2000 do powierzchni
zabudowanej i zurbanizowanej.
moc osiągana z odnawialnych źródeł (MW),
% udział ludności obsługiwanej przez sieć kanalizacyjną,
% udział ludności obsługiwanej przez sieć wodociągową,
długość wybudowanej sieci wodociągowej (km),
długość wybudowanej sieci kanalizacyjnej (km),
ilość podłączeń wodociągowych do sieci zbiorczej w szt.,
ilość podłączeń kanalizacyjnych do sieci zbiorczej w szt.,
liczba oczyszczalni ścieków w szt. i ich wydajność.
długość wałów przeciwpowodziowych
zmodernizowanych/przebudowanych w danym roku (km)
pojemność zbiorników retencyjnych (dm3),
długość sieci kanalizacji deszczowej oddanej do użytku w
danym roku (km),
liczba awarii związanych z przechowywaniem i transportem
substancji i materiałów niebezpiecznych,
liczba zakładów o dużym i zwiększonym ryzyku
wystąpienia awarii – przechowujących substancje i
materiały niebezpieczne,
powierzchnia polderów zalewowych.
struktura użytków rolnych w dobrej kulturze rolnej (grunty
orne, sady, trwałe użytki zielone) (ha/%),
struktura jakościowa gruntów rolnych wyłączonych na cele
nierolnicze (ha/%),
powierzchnia gruntów leśnych wyłączonych z produkcji
leśnej (ha),
liczba gospodarstw wdrażających programy rolnośrodowiskowe (w nowym okresie programowania
proponowane są programy rolno-środowiskowoklimatyczne),
liczba gospodarstw ekologicznych,
korzystający z sieci kanalizacyjnej w ogólnej liczbie
ludności na obszarach wiejskich,
korzystający z sieci wodociągowej w ogólnej liczbie
ludności na obszarach wiejskich.

Suma użytków rolnych, gruntów leśnych, zadrzewionych i zakrzewionych, gruntów pod wodami powierzchniowymi, użytków
ekologicznych i nieużytków
38
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Polityka poprawy
struktury przestrzennej i
funkcjonalnej

- wskaźnik presji na krajobraz – iloraz powierzchni
biologicznej czynnej do powierzchni zabudowy i
zurbanizowanej.
- % ludności obsługiwanej przez sieć kanalizacyjną,
- % ludności obsługiwanej przez sieć wodociągową,
- udział terenów zabudowanych, w tym komunikacyjnych, w
powierzchni województwa (%),
- liczba opracowanych planów ochrony,
- wskaźnik presji na krajobraz – iloraz powierzchni
biologicznej czynnej do powierzchni zabudowy i
zurbanizowanej.

Zbiór wskaźników ogranicza się do najważniejszych, pozwalających głównie na
obserwację procesu tworzenia spójnego systemu obszarów chronionych oraz analizę jakości
poszczególnych komponentów środowiska. Ponadto dla każdej z polityk przestrzennych w
rozdziale VII w punkcie 4. Planu (Monitoring Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Mazowieckiego i zmian w zagospodarowaniu przestrzennym) określone
zostały wskaźniki odnoszące się do poszczególnych kierunków działań.
11. MOŻLIWE TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO
Zgodnie z art. 58 ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska
przeprowadza się postępowanie dotyczące transgranicznego oddziaływania na środowisko
realizacji projektów polityk, strategii, planów (w tym planów zagospodarowania
przestrzennego województw) lub programów. Wykonanie transgranicznej oceny
oddziaływania na środowisko jest konieczne, gdy planowane działania (przedsięwzięcia)
mogą znacząco oddziaływać na środowisko i mieszkańców sąsiadujących krajów. Ze względu
na centralne położenie województwa mazowieckiego oraz charakter planowanych kierunków
działań, działań, inwestycji celu publicznego, ich realizacja nie powinna być przyczyną
ewentualnych skutków środowiskowych, których charakter mógłby posiadać znaczenie
transgraniczne. Proponowane w projekcie Planu działania wpisują się w ekologiczne,
transportowe oraz infrastrukturalne systemy krajowe jednakże skala oddziaływania
przedsięwzięć, zapisanych w projekcie Planu może mieć charakter najwyżej
ponadregionalny. Do głównych powiązań o charakterze ponadregionalnym, mogących
oddziaływać na środowisko można zaliczyć:
 obszary przyrodnicze objęte ochroną prawną położone na granicy województwa (parki
krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu, obszary Natura 2000) oraz korytarze
ekologiczne związane głównie z dolinami rzek (Wisła, Bug, Narew, Pilica, Wkra,
Omulew);
 sieć dróg krajowych (m.in. autostrada A2, drogi ekspresowe S7, S8, S17) i kolei;
 sieć infrastruktury technicznej: sieć energetyczna, sieć gazociągowa (gazociąg tranzytowy
„Jamał”), ropociągi;
 zagrożenie poważnymi awariami przemysłowymi (rafineria Orlen w Płocku, elektrownia
Kozienice, inne ZDR i ZZR);
 zanieczyszczenia wód powierzchniowych ściekami przemysłowymi i komunalnymi;
 zagrożenie powodziowe.
Propozycje projektów o możliwym międzyregionalnym oddziaływaniu na środowisko
złożone zostały w ramach wniosków m.in. Świętokrzyskiego Biura Rozwoju Regionalnego,
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Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi,
Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego.
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Zarządu

12. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM
Prognozę oddziaływania na środowisko do Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Mazowieckiego (Prognozę) sporządzono do projektu Planu z maja 2013 roku.
Podstawę opracowania stanowi art. 46 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie
środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (ustawy ooś). Zgodnie z art. 53 tej
ustawy zakres i stopień szczegółowości informacji wymaganych w Prognozie, został
uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie (pismo nr
WOOŚ-I.411.058.2012.JD z dnia 21 marca 2012 roku) oraz Państwowym Wojewódzkim
Inspektorem Sanitarnym w Warszawie (pismo ZNS.9022.1.00020.2012.PK; SW 02674/2012
z dnia 20 lutego 2012 roku).
Charakterystykę stanu i potencjalnych zmian środowiska przyrodniczego województwa
mazowieckiego przedstawiono z uwzględnieniem kluczowych uwarunkowań rozwoju, tj.
walorów, zasobów i jakości środowiska. Za podstawę analizy przyjęto, sporządzone w 2011
roku, Opracowanie Ekofizjograficzne do Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Mazowieckiego.
Obszarem objętym przewidywanym znaczącym oddziaływaniem uznany został Obszar
Metropolitalny Warszawy. Zidentyfikowany został na podstawie analizy walorów
przyrodniczo-krajobrazowych, jakości środowiska, istniejących źródeł zagrożeń i presji.
Uwzględniono również wyniki prognozy oddziaływania na środowisko sporządzonej do
projektu Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Jest to obszar,
gdzie kumulują się antropogeniczne zagrożenia środowiska przyrodniczego związane głównie
z niewystarczająco rozwiązanymi problemami gospodarki wodno-ściekowej, niezadowalającą
jakością wód powierzchniowych, zanieczyszczeniami powietrza, niekorzystnym klimatem
akustycznym (hałas drogowy, szynowy, lotniczy) oraz presją urbanizacyjną na tereny cenne
przyrodniczo.
Analizę przewidywanych znaczących oddziaływań na cele i przedmiot ochrony obszaru
Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko przyrodnicze dokonano w
odniesieniu do kierunków działań określonych w ramach dziewięciu polityk przestrzennych.
Uwzględniono kierunki działań w podziale na inwestycyjne i pozainwestycyjne. W Prognozie
nie dokonano szczegółowej oceny oddziaływania, lecz określono oddziaływania potencjalne ich charakter oraz spodziewane istotne aspekty środowiskowe oraz pozytywne lub negatywne
skutki dla środowiska wywołane realizacją ustaleń Planu. Nie została wykonana odrębna
ocena wpływu inwestycji celu publicznego, aczkolwiek wykaz tych inwestycji wykorzystany
został przy analizie i ocenie potencjalnego wpływu na środowisko określonych działań.
Zgodnie z wynikami analizy realizacja żadnej z polityk przestrzennych nie zagraża
zasobom, walorom ani jakości środowiska województwa mazowieckiego. Najwięcej
korzystnych oddziaływań będzie wynikało z realizacji: Polityki kształtowania i ochrony
zasobów i walorów przyrodniczych oraz poprawy standardów środowiska oraz Polityki
poprawy odporności na zagrożenia naturalne i wspierania wzrostu bezpieczeństwa
publicznego. Wpłyną one pozytywnie na środowisko przyrodnicze i warunki życia ludzi,
ochronią zasoby i walory przyrodnicze, przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa, jak i
jakości poszczególnych komponentów środowiska tworząc warunki dla zrównoważonego
rozwoju regionu.
Najwięcej negatywnych skutków dla środowiska niesie realizacja Polityki rozwoju
przemysłu i wzrostu konkurencyjności wybranych ośrodków osadniczych oraz Polityki
poprawy dostępności i efektywności transportowej województwa, które wiążą się z realizacją
nowych inwestycji infrastrukturalnych i zajęciem nowych terenów. Niekorzystny wpływ na
komponenty środowiska może być jednak minimalizowany poprzez m.in. stosowanie
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bezpiecznych dla środowiska technologii (w tym BAT) i racjonalne wykorzystanie istniejącej
infrastruktury technicznej. Znaczące zmiany i przekształcenia w środowisku spowoduje
zwłaszcza realizacja projektów związanych z budową i przebudową infrastruktury
komunikacyjnej zmierzającej do m.in.: poprawy dostępności Warszawy, ośrodków
regionalnych i subregionalnych oraz poprawy spójności terytorialnej regionu, która
warunkuje rozwój społeczno-gospodarczy i przestrzenny oraz wzrost konkurencyjności, może
jednak lokalnie zagrozić ciągłości korytarzy ekologicznych i spójności obszarów
chronionych.
W Prognozie zidentyfikowane zostały rozwiązania mające na celu zapobieganie,
ograniczanie i kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko,
mogących być rezultatem realizacji Planu. Rozwiązania zapobiegające negatywnym
oddziaływaniom dotyczą głównie takich dziedzin jak ochrona przeciwpowodziowa i ochrona
ujęć wód podziemnych. Zaproponowane rozwiązania ograniczające niepożądane skutki dla
środowiska skupiają się wokół zagadnień z zakresu infrastruktury drogowej, technicznej, w
tym energetyki, gospodarki ściekowej, gospodarki odpadami, jak również ochrony powietrza i
ochrony przed hałasem oraz ochrony powierzchni ziemi. Kompensacja przyrodnicza
związana jest z inwestycjami mającymi na celu powiększanie powierzchni cennej
przyrodniczo, w tym powierzchni leśnej i obszarów objętych ochroną prawną oraz
rekultywację terenów zdegradowanych i zdewastowanych.
W przypadku odstąpienia od realizacji aktualizowanego Planu, prowadzenie polityki
przestrzennej odbywać się będzie w oparciu o kierunki wyznaczone w dotychczas
obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego województwa (2004 r.), co
mogłoby doprowadzić do niekorzystnych zmian stanu środowiska przyrodniczego.
Niekorzystne zmiany nastąpić mogą w zagospodarowaniu powierzchni terenu, w gospodarce
wodnej, w jakości powietrza i klimatu akustycznego. Konsekwencją nieuchwalenia
aktualizowanego Planu może być brak poprawy funkcjonowania gospodarki odpadami, a
także niewystarczające utrzymanie walorów krajobrazowych, bioróżnorodności oraz ciągłości
korytarzy ekologicznych.
Z uwagi na ścisłą współpracę zespołów autorskich Planu i Prognozy wszystkich etapach
prac, w niniejszej, ostatecznej wersji Prognozy nie umieszczono propozycji rozwiązań
alternatywnych.
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