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1. Wst p.
1.1. Streszczenie w j zyku niespecjalistycznym.
Ustawa Prawo ochrony rodowiska ustaliła, e …„zarz d województwa, powiatu i gminy,
w celu realizacji polityki ekologicznej pa stwa, sporz dza odpowiednio wojewódzkie,
powiatowe i gminne programy ochrony rodowiska...”1
Programy te sporz dzane, podobnie jak polityka ekologiczna pa stwa, co 4 lata, powinny
okre la cele i priorytety ekologiczne, rodzaj i harmonogram działa proekologicznych
oraz rodki niezb dne do osi gni cia celów, w tym mechanizmy prawno – organizacyjne
i rodki finansowe.
Z wykonania programów, wg art. 18.2 ww. Ustawy, zarz d województwa, powiatu oraz
burmistrz gminy sporz dza co 2 lata raporty, które przedstawia si odpowiednio sejmikowi
województwa, radzie powiatu i radzie gminy.
Do Programu Ochrony rodowiska dla Gminy Zakroczym przeprowadzono szczegółow
analiz

warunków przyrodniczych i skutków działalno ci gospodarczej człowieka.

Stwierdzono, e główne zagro enia ochrony rodowiska na terenie Gminy Zakroczym
wynikaj z istniej cego składowiska odpadów oraz ograniczonego zakresu kanalizacji.
Składowisko odpadów komunalnych poło one w Gminie Zakroczym, zostało utworzone
w latach siedemdziesi tych na terenie wyrobiska kruszywa budowlanego. Obiekt został
w cz ci przebudowany w latach 1995 – 1997. Wykonano wówczas jedn
odpowiadaj c

przepisom prawa ochrony

kwater

rodowiska z uszczelnieniem dna oraz

odprowadzaniem odcieków. Nie wykonano wówczas ko cowej rekultywacji kwatery
wschodniej, na której zalegaj

zdeponowane odpady. Nie zako czono równie

rekultywacji odpadów przemieszczonych przy budowie kwatery.
W aspekcie administracyjnym, budowa składowiska nie została zako czona i wymaga
projektu zamiennego, który przed wydaniem stosownej decyzji przez Starostwo
Powiatowe wymaga uzgodnie z Mazowieckim Urz dem Wojewódzkim i Wojewódzkim
Inspektorem Sanitarnym. Eksploatowana kwatera składowiska wymaga dokładnego
wyznaczenia granic oraz rozpocz cia kształtowania skarp w stosunku 1:2 zgodnie
z projektem budowlanym. W projekcie zamiennym powinna by

okre lona rz dna

wierzchowiny składowiska.

1

Ustawa Prawo ochrony rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku Dz. U. Nr 62 poz., 627, Art. 17.1.
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W bie cym roku zlecono wykonanie projektu zamiennego obejmuj cego rekultywacj
nieeksploatowanych

kwater

składowiska.

Gmina

Zakroczym

posiada

promes

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej (WFO iGW) na
dofinansowanie tego zadania. Bior c pod uwag

zaawansowanie prac i promes

WFO iGW rozpocz cie prac rekultywacyjnych jest mo liwe w roku 2005 i 2006.
Zadanie inwestycyjne obejmuje równie wykonanie pasa zieleni z uwzgl dnieniem stanu
własno ciowego składowiska.
Ze

składowiskiem

odpadów

komunalnych

zwi zana

jest

równie

konieczno

uregulowania, wyznaczonej w decyzji budowlanej, strefy ochronnej składowiska. Aktualna
eksploatacja obiektu nie jest poprawna. Odpady składowane s na znacznej powierzchni
kwatery, która nie jest pokryta mas inertn . W ostatnim czasie nast piła istotna poprawa
eksploatacyjna składowiska, co stanowi kolejny krok w kierunku ograniczenia
uci liwo ci obiektu.
Miasto Zakroczym posiada oczyszczalni

cieków o wydajno ci 1750 m3/d wybudowan

w latach 1994 – 1996. Oczyszczalnia ta, z uwagi na zasi g kanalizacji miejskiej była
niewykorzystana, poniewa przyjmowała dziennie ok. 230 m3/d cieków. Mo liwo ci
oczyszczalni cieków zostały wykorzystane w wi kszym stopniu dzi ki porozumieniu
jakie Gmina Zakroczym zawarła z Gmin Nowy Dwór Mazowiecki w sprawie podł czenia
Twierdzy Modlin.
Rozwi zanie to, nale y podkre li i uzna za wzorcowe w zakresie mo liwosci wspólnego
wykorzystania przez samorz dy, urzadze ochrony rodowiska.
Aktualnie oczyszczalnia cieków pracuje na przepustowo ci od 870 do 1000 m3/d, po
przył czeniu Twierdzy Modlin.
Miasto Zakroczym jest skanalizowane w 16,9 %. Sie kanalizacyjna ma długo

11,6 km

i posiada 213 przył czy.
Budowa kanalizacji cieków na terenie Miasta Zakroczym i najbli szych sołectw
stanowi, zatem jedno z głównych zada inwestycyjnych Gminy w Programie Ochrony
rodowiska.

Zdynamizowaniu

inwestycji

sprzyjałoby

komitetów społecznych, które przyj łyby na siebie cze

powołanie

stosownych

kosztów budowy kanalizacji.

Poprawie ochrony rodowiska mo e słu y równie pełne wykorzystanie oczyszczalni
cieków Zakładu Szkoleniowo – Produkcyjnego Polskiego Zwi zku Głuchych im. St.
Morawskiego „PROMENA” Spółka z o.o. w Smoszewie. Oczyszczalnia wybudowana
w latach 90-tych nie jest wystarczaj co obci ona i mo e przyj

cieki z pobliskiej
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zabudowy około 30 domów zagrodowych i zabudowy domów jednorodzinnych spółdzielni
„Wisełka” (16 obiektów). W celu wykorzystania obiektu, po przeprowadzonych
konsultacjach Burmistrz Gminy Zakroczym podj ł wst pne ustalenia,

e podpisze

stosowne porozumienia z wła cicielem oczyszczalni cieków oraz, e zostanie powołany
Społeczny Komitet organizuj cy doprowadzenie kanalizacji.
W zakresie ochrony atmosfery, wg istniej cego monitoringu na terenie Gminy Zakroczym
nie wyst puj

przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszcze . Poprawa

obecnego stanu jest mo liwa poprzez gazyfikacj

Gminy, która dot d nie posiada

przył cza gazu ziemnego.
W zakresie zagro enia hałasem, głównym ródłem jego emisji jest droga krajowa nr 62.
W trakcie wykonywania Programu zwrócono si do Zarz dcy drogi o prowadzony w tym
zakresie monitoring. W odpowiedzi uzyskano informacj ,

e monitoring na drodze

krajowej nr 62 do tej pory nie był przeprowadzony.
Zgodnie z Ustaw z dnia 27 lipca 2001 roku, o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony
rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw Art. 14 Starosta Powiatu
jest zobowi zany do sporz dzenia mapy akustycznej w terminie do dnia 30.06.2009 roku.
Poniewa poziom hałasu pochodz cy ze ródeł komunikacyjnych jest funkcj szybko ci
i rodzaju nawierzchni, celowe jest zwrócenie si

do Zarz dcy drogi o wykonanie

pomiarów hałasu i zastosowanie ewentualnych ogranicze .
Zagro enie hałasem ze strony ruchu lotniczego mimo s siedztwa z nieczynnym lotniskiem
wojskowym „Modlin” nie wyst puje. Gmina natomiast znajduje si

w jednym

z korytarzy nalotów samolotów pasa erskich na lotnisko Ok cie. Zwi zane s z tym
ograniczenia wysoko ci obiektów oraz o wietlenie wg obowi zuj cych przepisów
lotniczych dotycz cych o wietlenia przeszkodowego.
Od lat 90 – tych wraz z rozwojem sieci GSM usytuowano cztery maszty telefonii
komórkowej. Promieniowanie nie jonizuj ce b d ce efektem pola elektromagnetycznego,
wytwarzanego przez maszty, jest na poziomie terenu oboj tne dla ludzi i rodowiska.
Na terenie Gminy Zakroczym dla zabudowy poło onej na skarpie nie ma zagro e
powodziowych. W zagospodarowaniu przestrzennym Gminy konieczne jest utrzymanie
terenów niezabudowanych do rz dnych wody 100 – letniej.

Wykonawca: „Eco-Progress” Sp. z o. o., ul. Zielna 39/9, 00-108 Warszawa, tel: (22) 620-10-07, 652-33-90
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Zagro enia powodziowe powstaj na dolnym tarasie rzeki, w wyniku erozji brzegów
wi lanych. Miejsce, w którym konieczne jest podj cie budowy urz dze regulacyjnych,
wyst puje na prawym brzegu Wisły na km 558 w miejscowo ci Smoszewo. W tej sprawie
zalecono, aby Burmistrz Gminy Zakroczym zwrócił si do RZGW o podj cie stosownych
działa , polegaj cych na przygotowaniu okre lonego projektu zabezpieczenia skarpy.
Przy umocnieniu nadbrze a celowa jest równie

budowa urz dze

do cumowania

jednostek wodnych eglugi turystycznej.
Do funkcji turystycznych i rekreacyjnych kwalifikuje si równie nadbrze e przy ulicy
Utrata. Mo liwo ci te powinny by rozwa one przy realizacji programu zagospodarowania
przestrzennego Gminy.
Na terenie Gminy wyst puj

równie

tereny po wyrobiskach gliny, które były

eksploatowane na potrzeby miejscowej cegielni we wsi Mochty. Gmina jest wła cicielem
działki o powierzchni 5,12 ha we wsi Jaworowo – Tr bki Stare, dla której mo liwe jest
przywrócenie funkcji gospodarczych. W tym celu konieczne jest okre lenie przeznaczenia
działki w Planie zagospodarowania przestrzennego Gminy, uzyskanie decyzji na
rekultywacj tego terenu ze Starostwa Powiatowego oraz wykonanie projektu rekultywacji.
Dofinansowanie inwestycji jest mo liwe z funduszu rekultywacji, którym zarz dza Urz d
Marszałkowski.
Dla działek prywatnych stanowi cych wyrobiska po materiałach ceramicznych b d
kruszywie konieczne jest wydanie przez odno n administracj decyzji rekultywacyjnych.
Wła ciciele działek mog ubiega si o dofinansowanie z funduszy ochrony rodowiska.
Istotn rol w ochronie rodowiska odgrywa na terenie Gminy rolnictwo i ogrodnictwo,
które przy intensywnych formach produkcji nie jest oboj tne dla rodowiska. W trakcie
sporz dzania Programu zwrócono si

z zapytaniem do Wojewódzkiego Inspektoratu

Inspekcji Ochrony Ro lin i Nasiennictwa w Warszawie o informacje dotycz ce bada
zakresów i poziomów ska e

płodów rolnych zwi zanych z stosowaniem

ochrony ro lin. W odpowiedzi uzyskano opini ,

rodków

e w prowadzonym monitorigu

zanieczyszcze w adnej z analizowanych prób warzyw i owoców (m.in. sałata, ogórki,
pomidor, jabłka) nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnego poziomu pozostało ci
pestycydów.
Dla ochrony rodowiska szczególnie istotny jest sposób post powania z pozostało ciami
cieczy z opryskiwaczy i

cieków pochodz cych z ich konserwacji. Prawidłowym

rozwi zaniem jest budowa stanowiska ze szczelnym podło em, z którego pozostało ci
Wykonawca: „Eco-Progress” Sp. z o. o., ul. Zielna 39/9, 00-108 Warszawa, tel: (22) 620-10-07, 652-33-90
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rodków ochrony ro lin mog zosta odparowane. W tym celu proponuje si budow na
terenie Gminy stanowiska z wykorzystaniem rodków post pu rolniczego i rodków
dysponowanych przez zwi zki plantatorów.
Do Programu Ochrony

rodowiska dokonano rozpoznania dotycz cego jako ci gleb

w aspekcie rolniczym. Na podstawie bada
Rolnicz

w Wesołej na zawarto

udost pnionych przez Stacje Chemiczno-

makroelementów na przełomie lat 2000 - 2003

w Gminie Zakroczym stwierdzono,

e w ostatnich 3 latach zwi kszył si

procentowy gleb wymagaj cych wapnowania oraz wrosła ilo

udział

gleb z nisk zawarto ci

magnezu.
W analizie wykorzystania rodowiska na terenie Gminy Zakroczym stwierdzono istnienie
okre lonej równowagi pomi dzy terenami intensywnie zagospodarowanymi do produkcji
rolniczej, a terenami przyrodniczymi z ograniczon antropopresj człowieka. Mi dzywale
Wisły stanowi ce ekosystem o znaczeniu europejskim nie zostało na terenie Gminy
zagospodarowane w sposób, który by powodował zagro enia powodziowe oraz naruszał
równowag

biologiczn .

Szczególne

znaczenie

ma

rezerwat

przyrody „Zakole

Zakroczymskie”, który nie jest dostatecznie wyeksponowany w walorach przyrodniczych
Gminy. Bez uszczerbku dla rezerwatu mo liwe i celowe jest uwzgl dnienie
w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy cie ki ekologicznej prowadz cej na jego
obrze ach.
Integraln

cz ci

rodowiska jest dziedzictwo kulturowe. Zakroczym jako miasto

poło one na szlaku wi lanym ma wspaniał histori , która tworzy równie okre lone
ograniczenia jego rozwoju. Przykładem tego mog

by

historycznie ukształtowane

podziały własno ciowe oraz wynikaj ca z tego zabudowa miejska. W Programie Ochrony
rodowiska nale y podkre li

konieczno

niezwłocznego wykonania kanalizacji

sanitarnej w mie cie oraz popraw komunikacyjn miasta zwi zan z dowozem cieków
do oczyszczalni. W tym aspekcie pilnej odbudowy wymaga nawierzchnia rynku
w Zakroczymiu, która jest jedyn

drog

wozów asenizacyjnych oraz budowa ulicy

„Starostwo”.

Wykonawca: „Eco-Progress” Sp. z o. o., ul. Zielna 39/9, 00-108 Warszawa, tel: (22) 620-10-07, 652-33-90
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1.2. Podstawa formalno – prawna.
Obowi zek wykonania Gminnego Programu Ochrony

rodowiska jest wymogiem

ustawowym wynikaj cym z Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony
rodowiska2, która jednocze nie jest podstaw formalno – prawn procedury opracowania
oraz uchwalenia. Zgodnie z art. 17 i 18 ww. Ustawy, Program sporz dza Burmistrz Gminy,
a nast pnie uchwala Rada Gminy, po zaopiniowaniu przez organ wykonawczy powiatu.
Program Ochrony

rodowiska dla Gminy Zakroczym został opracowany przez zespół

firmy „Eco-Progress” Spółka z o.o. z siedzib w Warszawie przy ul. Zielnej 39/9, nr KRS
0000013650, zgodnie z umow

zawart

w dniu 16 lutego 2004 roku pomi dzy

Zamawiaj cym – Gmin Zakroczym z siedzib w Zakroczymiu przy ulicy Warszawskiej 7,
a wykonawc – „Eco-Progress” Sp. z o. o. z siedzib w Warszawie przy ulicy Zielnej 39/9.

1.3. Cel opracowania Programu.
Celem opracowania Programów Ochrony rodowiska jest przede wszystkim dostosowanie
si do regulacji Unii Europejskiej tj.:
•

Strategia Zrównowa onego Rozwoju Unii Europejskiej (2001),

•

Europejska Sie Ekologiczna NATURA 2000 (kwiecie , 2004 r.),

•

Programy rolno – rodowiskowe.

Celem tych regulacji jest poprawa stanu rodowiska przyrodniczego i warunków ycia
człowieka. Głównymi zadaniami strategicznymi Programu Ochrony

rodowiska (PO )

jest:
•

Wzmocnienie struktury ekologicznej,

•

Zmniejszenie wodo- i materiałochłonno ci, ograniczenie emisji,

•

Zmniejszenie energochłonno ci,

•

Poprawa transportu,

•

Mobilizacja sił i aktywno ci społecznej dla realizacji zało e zrównowa onego
rozwoju3.

Program przedstawia konkretny plan działa

na okres czterech lat (działanie

krótkookresowe) oraz kierunkowe działania w układzie długookresowym. Opracowanie to,
tworzono maj c za cel stworzenie jednolitego harmonogramu działa b d cego wyrazem

2
3

Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony rodowiska Dz. U. Nr 62 poz., 627
Kozłowski „Programy ochrony rodowiska” wyd. Sigma Aura ochrona rodowiska 8/2003 str. 9
Wykonawca: „Eco-Progress” Sp. z o. o., ul. Zielna 39/9, 00-108 Warszawa, tel: (22) 620-10-07, 652-33-90
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potrzeb i woli nie tylko administracji rz dowej, ale głównie samorz dowej oraz
mieszka ców, którzy dzi ki zainteresowaniu sołtysów zostali wł czeni do procesu
powstawania i uzgadniania Programu oraz b d współzobowi zani do jego realizacji.

1.4. Wykorzystane materiały.
Podstaw opracowania Programu, jest zgodnie z ustawodawstwem polskim – ustawa
Prawo ochrony rodowiska4, Art. 17 ust. 1
…”Zarz d województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej
pa stwa, sporz dza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony
rodowiska, o których mowa w Art. 14”…
Programy te, powinny okre la

wymagania odnosz ce si

do polityki ekologicznej

pa stwa, a w szczególno ci do przyj tych celów i priorytetów ekologicznych, działa
proekologicznych oraz przyj tych rodków prawno – ekonomicznych oraz finansowych.
Programy wynikaj

z opracowanych i przyj tych przez Sejm, polityk ekologicznych

pa stwa. W 2001 roku opracowana została „II Polityka ekologiczna pa stwa na lata 2002 2010”, a w 2002 roku „Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej pa stwa na lata
2002 – 2010” Dokument ten zawiera terminy realizacji konkretnych zada oraz szacuje
i okre la niezb dne nakłady i ródła ich finansowania. Zgodnie z ustaw Prawo ochrony
rodowiska, polityki ekologiczne pa stwa b d aktualizowane, co cztery lata.
W maju 2002 roku został przyj ty przez Rad Ministrów „Program usuwania azbestu
i wyrobów zawieraj cych azbest stosowanych na terytorium Polski”. Program ten powstał
w wyniku przyj cia w 1997 roku Rezolucji w sprawie wycofania azbestu z gospodarki
polskiej5 oraz w wyniku ustawy z dnia 19.06.1997 roku, o zakazie stosowania wyrobów
zawieraj cych azbest6.
W grudniu 2003 roku został opracowany i opublikowany przez Ministerstwo rodowiska
„Krajowy Program Oczyszczania cieków Komunalnych”, którego głównym celem jest
okre lenie potrzeb i realizacja systemów kanalizacji zbiorczej, oczyszczalni cieków oraz
kierunków zagospodarowania osadów na terenach o skoncentrowanej zabudowie.
Równie pod koniec grudnia 2003 roku, Zarz d Województwa Mazowieckiego opracował
i opublikował „Plan Gospodarki Odpadami w Województwie Mazowieckim na lata
2004 – 2011” oraz „Program Ochrony rodowiska Województwa Mazowieckiego”.

4
5

Ustawa z dn. 27.04.2001 r. – Prawo ochrony rodowiska Dz. U. Nr 62 poz 627

M.P. nr 38, poz. 373
6
Dz. U. nr 101, poz. 628 z 1998 r nr 156, poz. 1018 z 2000 r. nr 88, poz. 986, oraz z 2001 r. nr 100, poz. 1085 i nr 154, poz. 1793

Wykonawca: „Eco-Progress” Sp. z o. o., ul. Zielna 39/9, 00-108 Warszawa, tel: (22) 620-10-07, 652-33-90
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Podczas opracowywania Programu Ochrony

rodowiska dla Gminy Zakroczym

wykorzystano nast puj ce materiały:
•

„Wytyczne sporz dzania Programów Ochrony

rodowiska na szczeblu regionalnym

i lokalnym” sporz dzone przez Ministerstwo rodowiska w grudniu 2002 roku,
•

„Poradnik dla opracowania gminnego i powiatowego Programu Ochrony rodowiska”,
wydanego przez Starostwo Powiatowe w Płocku – czerwiec 2003 rok,

•

„Strategi Rozwoju Powiatu Nowodworskiego” opracowan w kwietniu 2002 roku
przez Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim,

•

Studium Uwarunkowa i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego dla Miasta
i Gminy Zakroczym – marzec 2001 rok.

•

Przegl d ekologiczny składowiska odpadów komunalnych w Zakroczymiu wykonany
we wrze niu 2002 roku,

•

Instrukcj eksploatacji składowiska odpadów innych ni niebezpieczne i oboj tne
zlokalizowanego w Zakroczymiu. Gmina Zakroczym, Powiat Nowodworski. Grudzie
2002 r. Opracowanie: „Eko-Plus 2000” Biuro Doradczo – Konsultacyjne.

Sporz dzono ankiet dla Gminy Zakroczym w zakresie gospodarki odpadami wg wzoru
przygotowanego przez Pa stwowy Instytut Geologiczny w Warszawie oraz ankiet
rodowiskow

dla sołectw Miasta i Gminy Zakroczym wypełnion

przez Sołtysów,

podczas spotka konsultacyjnych z udziałem Burmistrza.
Ponadto korzystano z materiałów Urz du Gminy oraz sporz dzonego wykazu płyt
azbestowo – cementowych w poszczególnych sołectwach Gminy Zakroczym oraz ankiet
rolno – rodowiskowych.
Zwrócono si do instytucji ochrony rodowiska, wymienionych w poni szym rozdziale,
o udost pnienie informacji o rodowisku i jego stanie, na dzie sporz dzania Programu dla
Gminy Zakroczym z uwzgl dnieniem całego powiatu nowodworskiego, na podstawie
ustawy Prawo ochrony rodowiska7.

1.5. Instytucje wł czone do tworzenia Programu Ochrony rodowiska.
•

Wojewódzki

Inspektorat

Ochrony

rodowiska

w

Warszawie

Delegatura

w Ciechanowie,
•

Wojewódzki O rodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie,

7

Ustawa z dn. 27.04.2001 r. – Prawo ochrony rodowiska Dz. U. Nr 62 poz 627
Wykonawca: „Eco-Progress” Sp. z o. o., ul. Zielna 39/9, 00-108 Warszawa, tel: (22) 620-10-07, 652-33-90
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•

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Ro lin i Nasiennictwa w Wesołej,

•

Wojewódzka Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna w Warszawie,

•

Wojewódzka Stacja Chemiczno-Rolnicza w Wesołej,

•

Pa stwowy Instytut Geologiczny w Warszawie, Centralne Archiwum Geologiczne,

•

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Nowym Dworze Mazowieckim,

•

Mazowiecki Zarz d Dróg Wojewódzkich w Warszawie,

•

Instytut Ochrony rodowiska w Warszawie,

•

Starostwo w Nowym Dworze Mazowieckim,

•

Urz d Gminy Zakroczym.

1.6. Metoda opracowania.
Metody opracowania Gminnego Programu Ochrony rodowiska zgodnie z wskazówkami
Ministerstwa rodowiska i poradnikami wymagały dostosowania do mo liwo ci i zasobów
informacyjnych, jakie mo na było uzyska

na obecnym etapie wdra ania Programu.

Wytyczne sporz dzania Programów Ochrony

rodowiska na szczeblu regionalnym

i lokalnym podaj , e powiatowe i gminne Programy Ochrony

rodowiska powinny

zawiera , co najmniej nast puj ce rozdziały:
•

Racjonalne u ytkowanie zasobów naturalnych,

•

Poprawa jako ci rodowiska,

•

Narz dzia i instrumenty realizacji Programu,

•

Współpraca przygraniczna,

•

Harmonogram realizacji i nakłady na realizacj Programu,

•

Kontrola realizacji Programu.

Programy gminne powinny uwzgl dnia
w cało ci lub cz ciowo ze

zadania własne, które b d

finansowane

rodków b d cych w dyspozycji gminy i zadania

koordynowane, które s finansowane ze rodków zewn trznych. Do realizacji programu
ochrony rodowiska powinny by wł czone instytucje zwi zane z ochron
i zagospodarowaniem przestrzennym. Gminny Program Ochrony
by

skoordynowany ze Studium uwarunkowa

przestrzennego Gminy Zakroczym, strategi

rodowiska

rodowiska powinien

i kierunków zagospodarowania

rozwoju powiatu nowodworskiego i

Programami „wy szego szczebla”.

Wykonawca: „Eco-Progress” Sp. z o. o., ul. Zielna 39/9, 00-108 Warszawa, tel: (22) 620-10-07, 652-33-90
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Prace rozpocz to od przekazania informacji oraz opracowania ankiet dla Gminy
Zakroczym, a za jej po rednictwem dla sołectw i mieszka ców aglomeracji.
Przeprowadzono spotkania informacyjne i konsultacyjne. Po rozpoznaniu głównych
problemów bytowo – rodowiskowych zaplanowano dni otwarte w Urz dzie Gminy
w celu zapoznania z proponowanymi kierunkami Programu. Dokumentacja z spotka
i konsultacji posłu yła do opracowania i ukierunkowania planu zada do realizacji przez
władze lokalne.
Stan rodowiska w Gminie został zaprezentowany w formie tekstowej i tabelarycznej.
Pomocniczymi materiałami stała si dokumentacja geologiczna zakupiona z Pa stwowego
Instytutu Geologicznego w postaci map i opisów. W celu uzyskania wiarygodnych
informacji zwrócono si do administracji specjalnych o przekazanie danych dotycz cych
Gminy Zakroczym. Odnosi si to do:
•

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony rodowiska w Warszawie,

•

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Warszawie,

•

Wojewódzkiego O rodka Doradztwa Rolniczego w Warszawie,

•

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Ro lin i Nasiennictwa w Wesołej,

•

Stacji Chemiczno – Rolniczej w Wesołej.

W metodzie wykonania Programu zastosowano nast puj ce etapy pracy:
•

Analiz dost pnych materiałów,

•

Wizje terenowe,

•

Konsultacje społeczne,

•

Diagnoz stanu rodowiska,

•

Konsultacje programu działa przedstawionych na spotkaniach z Sołtysami,

•

Korekt Programu uwzgl dniaj c zgłoszone postulaty i uwagi,

•

Przygotowanie ostatecznej wersji Programu.

Wykonawca: „Eco-Progress” Sp. z o. o., ul. Zielna 39/9, 00-108 Warszawa, tel: (22) 620-10-07, 652-33-90
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2. Strategia Rozwoju Gminy Zakroczym. Cele polityki
ekologicznej Gminy Zakroczym w zakresie jako ci rodowiska.
2.1. Program Ochrony rodowiska województwa mazowieckiego.
Dokumentem nadrz dnym wytyczaj cym cele i kierunki działa

w zakresie polityki

ekologicznej województwa jest „Strategia rozwoju województwa mazowieckiego”.
Cele sformułowane w „Strategii” zostały zaadaptowane dla potrzeb wojewódzkiego
i gminnego Programu Ochrony rodowiska. Tym sposobem jest zachowany cisły zwi zek
ze „Strategi ”, a Programy Ochrony

rodowiska – gminny i wojewódzki stanowi

rozwini cie strategii rozwoju województwa w odniesieniu do ochrony rodowiska.
Program Ochrony rodowiska dla Województwa Mazowieckiego wskazuje na nast puj ce
cele główne w zakresie ochrony rodowiska:
•

Zmniejszenie zanieczyszcze

rodowiska, w tym:

-

Poprawa jako ci wód,

-

Uporz dkowanie gospodarki odpadami,

-

Zapewnienie wysokiej jako ci powietrza atmosferycznego,

-

Ograniczenie uci liwo ci hałasu.

Działania, słu ce realizacji powy szych celów:
-

Budowa, rozbudowa i modernizacja systemów oczyszczania cieków komunalnych,

-

Modernizacja

i

wprowadzanie

rozbudowa
technologii

oczyszczalni
produkcji

cieków

przemysłowych

ograniczaj cych

zrzut

oraz

substancji

niebezpiecznych,
-

Ograniczanie spływu zanieczyszcze powierzchniowych z rolnictwa,

-

Wspieranie

realizacji

indywidualnych

systemów

oczyszczania

cieków

w zabudowie rozproszonej,
-

Zapewnienie skutecznej ochrony wód podziemnych przed degradacj zwłaszcza
głównych zbiorników wód podziemnych,

-

Opracowanie wojewódzkiego, powiatowych i gminnych planów gospodarki
odpadami,

-

Likwidacja

i

rekultywacja

niewła ciwie

urz dzonych

i

eksploatowanych

składowisk odpadów,
-

Zorganizowanie regionalnej sieci ponadgminnych zakładów utylizacji odpadów,

Wykonawca: „Eco-Progress” Sp. z o. o., ul. Zielna 39/9, 00-108 Warszawa, tel: (22) 620-10-07, 652-33-90
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-

Likwidacja mogilników i magazynów po przeterminowanych rodkach ochrony
ro lin,

-

Organizowanie

i

wspieranie

konsumpcji, minimalizacj

działa

promuj cych model

zrównowa onej

powstaj cych odpadów oraz selektywn

zbiórk

i zagospodarowanie surowców wtórnych,
-

Rekultywacja gleb zdegradowanych,

-

Wprowadzanie do przemysłu i gospodarki komunalnej technologii ograniczaj cych
emisj

zanieczyszcze

powietrza,

w

tym

wi ksze

wykorzystanie

paliw

ekologicznych,
-

Opracowanie

programów

ogranicze

hałasu

dla

obszarach

miejskich

miast

zagro onych

ponadnormatywnym hałasem,
-

Ograniczenie

hałasu

na

przemysłowych oraz wzdłu
ekranów

akustycznych,

wokół

lotnisk,

terenów

głównych dróg i szlaków kolejowych (budowa

budowa

lub

modernizacja

obej

drogowych,

wprowadzenie zieleni izolacyjnej),
-

Wył czanie z eksploatacji pojazdów i maszyn o ponadnormatywnej hała liwo ci,

-

Wprowadzenie monitoringu

ródeł zanieczyszcze

rodowiska (w tym hałasu

i promieniowania elektromagnetycznego).
•

Racjonalizacja gospodarki wodnej, w tym:
-

Zmniejszenie deficytu wód powierzchniowych,

-

Ograniczenie poboru wód podziemnych dla celów gospodarczych, produkcji
i usług,

-

Ograniczenie wodochłonno ci,

-

Poprawa standardów zaopatrzenia w wod .

Działania, słu ce realizacji powy szych celów:
-

Opracowanie i sukcesywne wdra anie Programów ochrony wód w zlewniach rzek,

-

Wspieranie działa stymuluj cych rozwój małej retencji obejmuj cych: odbudow
zdewastowanych obiektów, modernizacj funkcjonuj cych urz dze oraz realizacj
nowych przedsi wzi ,

-

Utrzymanie naturalnych zbiorników retencyjnych m.in. terenów podmokłych,
torfowisk, bagien,

-

Renaturalizacja przekształconych odcinków rzek i terenów zalewowych,

-

Preferowanie zalesie

głównie na obszarach

ródliskowych, infiltracyjnych

i wododziałowych,
Wykonawca: „Eco-Progress” Sp. z o. o., ul. Zielna 39/9, 00-108 Warszawa, tel: (22) 620-10-07, 652-33-90
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-

Wprowadzanie zamkni tych obiegów wody w przemy le,

-

Wykorzystywanie zasobów wód podziemnych głównie na zaopatrzenie ludno ci
w wod pitn ,

•

Modernizacja systemów zaopatrzenia w wod .

Zwi kszenie lesisto ci i ochrona lasów, w tym:
-

Osi gni cie wska nika lesisto ci Mazowsza do 25%,

-

Zmiana struktury własno ciowej lasów,

-

Racjonalizacja gospodarki le nej,

-

Rozwój funkcji ochronnych i buforowych lasu.

Działania, słu ce realizacji powy szych celów:
-

Opracowanie do 2005 roku wojewódzkiego programu zwi kszania lesisto ci i jego
wdro enie,

-

Wyznaczanie zwartych kompleksów le nych oraz le nych pasów izolacyjnych,

-

Weryfikacja

klasyfikacji

gruntów

i

uporz dkowanie

ewidencji

gruntów

zalesionych,
-

Zwi kszenie powierzchni lasów pa stwowych,

-

Opracowanie kompleksowego systemu monitoringu gospodarki le nej,

-

Upowszechnianie do wiadcze Le nych Kompleksów Promocyjnych w zakresie
zasad zrównowa onego rozwoju gospodarki le nej,

•

-

Upowszechnianie biologicznych i ekologicznych metod ochrony lasów,

-

Upowszechnianie funkcji edukacyjnych lasów.

Poprawa stanu bezpiecze stwa ekologicznego, w tym:
-

Ochrona przeciwpowodziowa,

-

Ochrona przeciwpo arowa,

-

Zmniejszenie ryzyka awarii zwi zanych z wykorzystaniem lub transportem
substancji niebezpiecznych.

Działania, słu ce realizacji powy szych celów:
-

Zapewnienie warunków dla bezpiecznego przepływu „wód wielkich” (poldery),

-

Modernizacja istniej cych wałów przeciwpowodziowych oraz budowa nowych
obwałowa ,

-

Opracowanie i wdro enie koncepcji zagospodarowania dolin du ych rzek
godz cych wymogi ochrony przeciwpowodziowej i zachowanie walorów
przyrodniczych,

Wykonawca: „Eco-Progress” Sp. z o. o., ul. Zielna 39/9, 00-108 Warszawa, tel: (22) 620-10-07, 652-33-90
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-

Propagowanie zasad przeciwdziałania zagro eniu po arowemu,

-

Opracowanie regionalnego rejestru obiektów stanowi cych potencjalne

ródło

zagro e ekologicznych,
-

Prowadzenie stałego monitoringu obiektów stanowi cych potencjalne zagro enie
rodowiska,

-

Stworzenie systemu wczesnego ostrzegania i wspieranie słu b ratownictwa,

-

Opracowanie regionalnego systemu informacji o trasach przewozu materiałów
niebezpiecznych,

-

Kształtowanie postaw społecze stwa w sytuacji wyst pienia nadzwyczajnych
awarii.

•

Podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej, w tym:
-

Kształtowanie postaw i zachowa zgodnych z zasadami ekorozwoju,

-

Wiedza ekologiczna jako wa ny czynnik w procesie zarz dzania,

-

Tworzenie ekologicznych podstaw kształtowania to samo ci regionalnej i lokalnej.

Działania, słu ce realizacji powy szych celów:
-

Szerzenie wiedzy ekologicznej na wszystkich poziomach edukacji oraz w mediach;

-

Upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej,

-

Wspieranie powiatów i gmin w działaniach na rzecz proekologicznej edukacji
radnych i pracowników samorz dowych oraz lokalnych społeczno ci,

-

Organizowanie

konkursów,

warsztatów,

seminariów

z

zakresu

wiedzy

ekologicznej,
-

Wspieranie stowarzysze regionalnych i lokalnych działaj cych na rzecz ochrony
rodowiska i krajobrazu kulturowego.

•

Rozwój proekologicznych form działalno ci gospodarczej, w tym:
-

Wzrost ilo ci podmiotów gospodarczych posiadaj cych certyfikaty jako ci,

-

Rozwój proekologicznych form produkcji rolniczej,

-

Wzrost wykorzystania energii odnawialnej,

-

Zmniejszenie materiałochłonno ci i energochłonno ci produkcji.

Działania, słu ce realizacji powy szych celów:
-

Wdra anie programów rolno – rodowiskowych,

-

Szerokie promowanie najlepszych dost pnych technik (BAT) w zakresie
zmniejszenia materiałochłonno ci i odpadowo ci produkcji,
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-

Przygotowanie programu wspierania rozwoju usług turystycznych na obszarach
obj tych ochron prawn ,

-

Wspieranie przekształce proekologicznych w rolnictwie i przemy le spo ywczym,

-

Promocja walorów i produktu turystycznego,

-

Wspieranie

działa

podmiotów

gospodarczych

w

zakresie

racjonalnego

gospodarowania zasobami rodowiska,
-

Upowszechnianie wykorzystania odnawialnych ródeł energii (wody geotermalne,
wiatr, energia słoneczna, biomasa),

-

Promowanie podmiotów gospodarczych posiadaj cych certyfikaty i znaki jako ci,

-

Promowanie

jednostek

samorz dowych

nagrodzonych

za

działalno

proekologiczn .
•

Utworzenie spójnego systemu obszarów chronionych, w tym:
-

Zwi kszenie

obszarów

obj tych

ochron

prawn

do

35%

powierzchni

województwa, ze szczególnym uwzgl dnieniem dolin rzecznych, kompleksów
le nych, a tak e obszaru funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski”,
-

Okre lenie do roku 2006 zasad gospodarowania na wszystkich obszarach
chronionych oraz sporz dzenie planów ochrony dla tych obszarów,

-

Utrzymanie i wzmocnienie ci gło ci powi za przyrodniczych w ramach korytarzy
ekologicznych krajowych, regionalnych i lokalnych,

-

Partnerstwo samorz dowe i partycypacja społeczna w działaniach na rzecz
tworzenia obszarów chronionych,

-

Wł czenie obszarów cennych przyrodniczo do europejskiej sieci ekologicznej
NATURA 2000.

Działania, słu ce realizacji powy szych celów:
-

Okre lenie obszarów predysponowanych do obj cia ochron prawn ,

-

Wł czenie obszarów o wysokich walorach przyrodniczych nie obj tych dotychczas
ochron prawn w krajowy system obszarów chronionych (utworzenie parków
krajobrazowych, obszarów chronionego krajobrazu, rezerwatów przyrody, sie
NATURA 2000),

-

Okre lenie zasad tworzenia ci gło ci przyrodniczej województwa jako podstawy
do opiniowania studiów gminnych i planów miejscowych,

-

Wspieranie przez samorz d województwa inicjatyw lokalnych dotycz cych
tworzenia obszarów i obiektów chronionych,

Wykonawca: „Eco-Progress” Sp. z o. o., ul. Zielna 39/9, 00-108 Warszawa, tel: (22) 620-10-07, 652-33-90
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-

Motywowanie społeczno ci lokalnych do działa na rzecz utrzymania walorów
przyrodniczych,

-

Stałe współdziałanie z s siednimi województwami oraz w ramach porozumienia
ZPP na rzecz koordynacji tworzenia i funkcjonowania obszarów chronionych,

-

Organizowanie konferencji, seminariów i warsztatów propaguj cych rol obszarów
chronionych w zrównowa onym rozwoju województwa.

2.2. Strategia rozwoju powiatu nowodworskiego.
Zgodnie z Ustaw

o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony

rodowiska, ustaw

o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 27 lipca 2001 roku, art. 10, programy
zrównowa onego rozwoju oraz ochrony rodowiska opracowane przez rady powiatów
i gmin staj si odpowiednio powiatowymi i gminnymi Programami Ochrony rodowiska.
Z uwagi na powy sze uregulowania cele sformułowane w „Strategii rozwoju Powiatu
Nowodworskiego” zostały zaadaptowane dla potrzeb niniejszego Gminnego Programu
Ochrony rodowiska.
Tym sposobem jest zachowany cisły zwi zek ze „Strategi ”, a Programem Ochrony
rodowiska, który stanowi rozwini cie strategii rozwoju powiatu w odniesieniu do
ochrony rodowiska.
Do priorytetowych celów rozwojowych „Strategii” rozwoju Powiatu Nowodworskiego
nale :
•

Poprawa stanu jako ci

rodowiska poprzez działania skierowane na osi gni cie

i przestrzeganie norm UE w dziedzinie ochrony wód, powietrza, gleby i krajobrazu.
Cel ten b dzie realizowany poprzez nast puj ce Programy:
- Program zagospodarowania odpadów stałych i ich utylizacji,
- Program budowy i modernizacji urz dze

w dziedzinie gospodarki wodno –

ciekowej,
- Program zabezpieczenia przeciwpowodziowego,
- Program wykorzystania urz dze i umocnie przeciwpowodziowych dla rozwoju
turystyki pieszej i rowerowej, np.: wzdłu rzek Narwi, Wkry i Wisły.
•

Ochrona zasobów naturalnych i wykorzystanie ich dla celów rozwoju społeczno –
gospodarczego z zachowaniem to samo ci regionu, dziedzictwa kulturowego
i walorów rodowiskowych. Cel ten b dzie realizowany przez nast puj ce programy:
Wykonawca: „Eco-Progress” Sp. z o. o., ul. Zielna 39/9, 00-108 Warszawa, tel: (22) 620-10-07, 652-33-90
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-

Program zalesienia w powiecie nowodworskim,

-

Program działa ochronnych dla zachowania walorów krajobrazowych na terenach
prawnie chronionych,

-

Program kształtowania wiadomo ci i aktywnych postaw wspólnoty samorz dowej
na rzecz ochrony zasobów naturalnych, wykorzystania ich z po ytkiem dla rozwoju
w zgodzie z normami europejskimi,

-

Program mi dzygminnych inicjatyw w dziedzinie ochrony rodowiska, zachowania
walorów krajobrazowych i osi gni cia w tej dziedzinie standardów UE,

-

Program piel gnowania tradycji i dziedzictwa kulturowego oraz wykorzystanie ich
walorów dla rozwoju turystyki i pozyskiwania alternatywnych dochodów przez
rolników.

Powy sze zapisy ze strategii powiatu nowodworskiego przyj to jako wytyczne do
Gminnego Programu Ochrony rodowiska. Powiatowy Program Ochrony rodowiska do
ko ca czerwca 2004 r. nie został udost pniony publicznie i w zwi zku z tym nie mógł by
wykorzystany do Programu Gminnego. Wg informacji Starostwa Powiatowego Program
jest w trakcie opracowywania.

2.3. Prognozowany rozwój wg Studium uwarunkowa

i kierunków

zagospodarowania przestrzennego Gminy Zakroczym.
W oparciu o cele zdefiniowane w dokumentach „wy szego szczebla” opracowano
„Studium

uwarunkowa

i

kierunków

zagospodarowania

przestrzennego

Gminy

Zakroczym”. Poni ej zostały przedstawione podstawowe zało enia tego dokumentu.
Gmina Zakroczym ma szczególnie korzystne poło enie w stosunku do aglomeracji
warszawskiej, poło enie to generowa b dzie stopniowo urbanizacje terenów rolnych, co
niesie za sob

szereg zagro e

dla ochrony

rodowiska głównie w zakresie wód

powierzchniowych i podziemnych, zanieczyszczenia powierzchni ziemi oraz powstania
obiektów gospodarczych, które wprowadz

zakłócenia i dysharmoni

w krajobrazie

przyrodniczym. Działanie Gminy w zakresie budowy infrastruktury powinno wyprzedza
lub przynajmniej nad a za lokalizacj nowych obiektów mieszkalnych i produkcyjnousługowych. Z tego wzgl du celowe jest rozpoznanie zało onych mo liwo ci rozwoju
Gminy.
Wg studium uwarunkowa

i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy

Zakroczym

w

opracowanego

2001

roku,

podstawowym

zało eniem

rozwoju
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przestrzennego Gminy Zakroczym jest sukcesywna urbanizacja
obszarów Gminy z jednoczesn

ochron

przed urbanizacj

ci le okre lonych

terenów wymagaj cych

ochrony ze wzgl dów przyrodniczo – kulturowych, terenów rolniczej przestrzeni
produkcyjnej oraz terenów nie predysponowanych obecnie do urbanizacji.
Ze wzgl du na stopie zurbanizowania Studium wyró nia trzy grupy terenów:
-

Tereny niezurbanizowane,

-

Tereny niezurbanizowane z dopuszczeniem ekstensywnych form
zagospodarowania,

-

Tereny urbanizowane.

Do terenów nieurbanizowanych zalicza si :
•

Wszelkie tereny prawnie chronione, w szczególno ci rezerwaty przyrody;

•

Tereny, przez które przebiegaj ci gi ekologiczne,

•

Tereny lasów, lasów ochronnych,

•

Tereny zało e parkowych, ródpolnych i przydro nych zadrzewie ,

•

Tereny niepredysponowane do urbanizacji ze wzgl dów przestrzenno – kulturowo
– przyrodniczo – krajobrazowych, postulowanych do ochrony;

•

Tereny doliny Wisły,

•

Tereny produkcji ogrodniczej i rolniczej przestrzeni produkcyjnej predysponowane
do produkcji rolnej.

Podziału

na

tereny

niezurbanizowane

z

dopuszczeniem

ekstensywnych

form

zagospodarowania dokonano ze wzgl du na potrzeb ochrony przed urbanizacj pewnych
obszarów, na których sens ekonomiczno – gospodarczy lub uwarunkowania lokalizacyjne
i tendencje przekształce

ograniczaj

lub wykluczaj

zasadno

prowadzenia jedynie

produkcji rolnej, a uwarunkowania przyrodniczo-kulturowe oraz przestrzenno –
ekonomiczne ograniczaj celowo

urbanizacji. Do tej grupy Studium zalicza:

•

Tereny zabytkowych fortów,

•

Tereny predysponowane do rozwoju funkcji turystycznych i rekreacyjnych, w tym
równie ekstensywnych form zabudowy letniskowej i rekreacyjnej,

•

Tereny zabudowy zagrodowej i zabudowy zagrodowej z dopuszczeniem przekształce
na cele letniskowe oraz mo liwo ci współistnienia tych dwóch form u ytkowania.

W ramach terenów urbanizowanych, Studium wyró nia trzy generalnie ró ni ce si grupy
funkcjonalne:
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•

Urbanizacja

zwi zana

z

powstawaniem

nowej

strefy

magazynowania,

wytwórczo ci, produkcji (tereny na N i N – E od lotniska Modlin). W północnej
cz ci rejonu Modlin PGR, na obszarze poło onym na styku z istniej cymi lasami,
Studium postuluje lokalizacje działalno ci o proekologicznym charakterze
i sposobie zagospodarowania (z du ym udziałem zieleni towarzysz cej dla
stworzenia powi za przyrodniczych terenów le nych).
•

Urbanizacja zwi zana z rozwojem terenów wytwórczo ci i usług, nieuci liwej
obsługi komunalnej – generalnie wzdłu drogi krajowej E-7 i drogi z Zakroczymia
w kierunku północnym.

•

Urbanizacja zwi zana z rozwojem terenów mieszkaniowych Miasta Zakroczymia,
zlokalizowana po wschodniej stronie Zakroczymia.

Tabela Nr 1: Zestawienie powierzchni podstawowych grup funkcji na obszarze Gminy Zakroczym
w stanie istniej cym i proponowanych w Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.
Przyrost/spadek obszaru
Funkcja terenu

Tereny – stan
istniej cy [ha]

terenów przeznaczonych pod
inwestycje wg. Studium w

Razem

stosunku do stanu istniej cego
[ha]

Obszary o wiod cej

199

+147

346

18

+232

250

71

+330

401

132

+106

238

5043

-909

4134

Lasy i parki

978

+58

1036

Wody płyn ce

475

-

475

Inne (rowy, drogi...)

262

+36

262

Razem

7142

-

7142

funkcji mieszkaniowej
Strefa usług i handlu
Strefa produkcji,
przemysłu, składów oraz
obsługi komunalnej
Tereny zielone z
ekstensywnymi formami
zagospodarowania
Tereny nieurbanizowane
(pola, ł ki, sady)
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Studium zwraca uwag na potrzeb analizy wpływu dalszego urbanizowania terenów,
w szczególno ci terenów Miasta Zakroczym na erozj jarów i parowów, których unikalne
walory powinny zosta zachowane.
2.3.1. Kierunki rozwoju układów wodoci gowo – kanalizacyjnych obsługi terenu
Miasta i Gminy Zakroczym.
Studium zakłada zaopatrzenie wszystkich terenów zurbanizowanych i przewidzianych do
urbanizacji w wod z zorganizowanych systemów zaopatrzenia w wod z czterech uj :
-

Miejskiego uj cia Gałachy-Prochownia w Zakroczymiu,

-

Wiejskiego uj cia Henrysin,

-

Wiejskiego uj cia Wojszczyce,

Studium zakłada docelowe obj cie całego obszaru zurbanizowanego i przewidzianego do
urbanizacji oraz terenów zainwestowania wiejskiego i letniskowego systemami kanalizacji
sanitarnej.
cieki z rejonu Miasta Zakroczymia, terenów przyległych i z Strefy Ekonomicznej – PGR
Modlin powinny by odprowadzane do istniej cej oczyszczalni cieków w Zakroczymiu,
przy zastosowaniu przepompowni w Swobodni.
Studium postuluje kontynuacje budowy – rozbudowy oczyszczalni cieków w Smoszewie
jako obsługuj cej rejon oraz budow oczyszczalni w Mochtach (np. rejon cegielni).
Na terenach rozproszonych, Studium dopuszcza lokalne rozwi zania przydomowych
biologicznych oczyszczalni cieków.
Studium zwraca uwag
kanalizacj

deszczow

na konieczno

rozwa enia problemu odprowadzania wód

po oczyszczeniu do istniej cych cieków wodnych i gruntu

z uwzgl dnieniem uwarunkowa

wodno – gruntowych w szerokim kontek cie

obszarowym etapie działa projektowych i realizacyjnych.
2.3.2. Zagro enia rodowiska przyrodniczego.
Ww. Studium definiuje jako istniej ce zagro enia rodowiska naturalnego nast puj ce:
•

Dzikie wysypiska mieci,

•

Brak obj cia systemem kanalizacji sanitarnej obszaru Gminy Zakroczym oraz
w niewystarczaj cym obecnie zakresie Miasta,
Wykonawca: „Eco-Progress” Sp. z o. o., ul. Zielna 39/9, 00-108 Warszawa, tel: (22) 620-10-07, 652-33-90
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•

Uci liwo ci komunikacyjne dróg krajowych,

•

Erozja skarpy Wi lanej i parowów,

•

Uci liwo ci zwi zane z przebiegiem przez teren Gminy ruroci gu i linii
energetycznych.

Jako potencjalne zagro enia rodowiska Studium wskazuje na:
•

Potencjalne zagro enia urbanizacj w przypadku:
- Rozwoju bezplanowego;
- Rozwoju bez niezb dnej polityki proekologicznej;
- Rozwoju bez równoległego rozwoju infrastruktury in ynieryjnej, komunikacyjnej.

•

Zagro enia uci liwo ciami komunikacyjnymi.

•

Zagro enie w przypadku nie rozwi zania w skali regionalnej problemu składowania,
utylizacji i przetwórstwa odpadów.

•

Zagro enia powodziowe bez rozwi zania problemów antypowodziowych.

•

Zagro enia rezerwatów na Wi le czynnikami zewn trznymi.

•

Potencjalne zagro enia wynikaj ce z realizacji projektowanego gazoci gu wysokiego
ci nienia i stacji redukcyjno-pomiarowej IO.

Lotnisko Modlin
Brak podj cia dotychczas decyzji wy szego szczebla na temat przyszłych losów lotniska
Modlin nie pozwala na prognozowanie przyszłego stopnia ewentualnej uci liwo ci
lotniska

lub

innych

funkcji

lokalizowanych

na

w/w

obszarze.
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2.4. Wska niki zrównowa onego rozwoju Gminy.
Tabela Nr 2: Wska nikowa ocena Gminy Zakroczym wg ankiety z marca 2004 roku.
2001 r.

2002 r.

2003 r.

Uwagi

42,78

44,25

46,61

-

11,68

12,47

12,93

-

1750

1750

1750

-

5,8

8,8

11,6

-

- liczba przył czy kanalizacyjnych [szt.]

110

162

213

-

- procent skanalizowania terenu [%]

8,7

12,8

16,9

Wska niki zrównowa onego rozwoju Gminy
- zu ycie wody do celów konsumpcyjnych na 1 mieszka ca [m3/m/rok]
- ilo

cieków komunalnych wytwarzanych w gminie na 1 mieszka ca [m3/m/rok]

- przepustowo
- długo

3

oczyszczalni cieków [m /dob ]

sieci kanalizacyjnej [km]

Dotyczy miasta
150 m3/h Gałachy - Prochownia

- wydajno

uj

wody [m3/h]

263,2

263,2

263,2

SUW
50 m3/h – Henrysin SUW
63,2 m3/h – Wojszczyce SUW

- liczba uj

4

4

4

-

80,4

85,9

91,20

-

650

690

743

-

-

4

4

-

- liczba przył czy wodoci gowych [szt.]

1090

1120

1149

-

- procent zwodoci gowania Miasta Zakroczym [%]

49,2

50,5

51,9

-

- długo

wody [szt.]

sieci wodoci gowej [km]

- liczba szamb [szt.]
- liczba przyzagrodowych oczyszczalni cieków [szt.]
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Wska niki zrównowa onego rozwoju Gminy
- procent zwodoci gowania terenów wiejskich w gminie [%]
- liczba posadzonych drzew [szt.]
- liczba wyci tych drzew [szt.]
2

- powierzchnia posadzonych krzewów [m ]
- system segregacji odpadów:
ilo

pojemników do zbiórki odpadów niesegregowanych [szt.]

2001 r.

2002 r.

2003 r.

Uwagi

95,0

95,0

95,0

-

635

205

350

-

72

78

76

-

400

-

-

-

-

46

46

-
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3. Ogólna charakterystyka Gminy.
3.1. Poło enie Gminy Zakroczym.
Gmina Zakroczym znajduje si w powiecie nowodworskim w województwie mazowieckim.
Gmina poło ona jest na Wysoczy nie Pło skiej, na prawym brzegu Wisły, w odległo ci
około 40 kilometrów od Warszawy.
Wysoczyzna Pło ska stanowi równin morenow , urozmaicon niewysokimi (do 163 m
n.p.m.) wzgórzami.
Potencjał rozwojowy Gminy wyznacza blisko
upraw

Warszawy, urodzajne gleby z tradycyjn

warzyw gruntowych, dogodna komunikacja trasami szybkiego ruchu północ -

południe i wschód – zachód, liczne atrakcyjne tereny pod budownictwo jednorodzinne,
walory przyrodnicze i rekreacyjne dorzecza Wisły i Narwi oraz Kampinoskiego Parku
Narodowego.
Gmina Zakroczym le y w bardzo korzystnym układzie drogowym i kolejowym. Magistrala
kolejowa E-65, Warszawa – Gda sk i drogi: nr 7 (Gda sk, Mława, Pło sk, Warszawa,
Kraków Chy na), nr 62 (Włocławek, Płock Wyszogród, Nowy Dwór Mazowiecki,
Pomiechówek, Serock), nr 630 (Nowy Dwór Mazowiecki, Jabłonna), nr 579 (Kazu ,
Leszno).
Obszar zajmowany przez Gmin Zakroczym to 7 142 ha (wg rocznika statystycznego
Województwa Mazowieckiego z 2002 roku), co stanowi 10,33 % ogólnej powierzchni
powiatu. Struktura u ytków w Gminie Zakroczym jest nast puj ca: grunty orne 71,1 %,
u ytki le ne 12,0 %, sady 1,8 %, ł ki i pastwiska 2,0 % za pozostałe 13,1 %.
Charakterystyka Gminy na tle Powiatu Nowodworskiego jest nast puj ca:
Tabela Nr 3: Powiat nowodworski; podział administracyjny, powierzchnia oraz ludno

wg rocznika

statystycznego 2002 dla województwa mazowieckiego.
Lp.

Gmina

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nowy Dwór Mazowiecki
Nasielsk
Zakroczym
Czosnów
Leoncin
Pomiechówek
POWIAT

Powierzchnia w
km2
28,27
202,47
71,42
128,34
158,84
102,31
691,65

Ludno
27 261
19 066
6 415
8 443
5 059
8 878
75 122

M/km2
964
94
90
66
32
87
109
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Z gospodark

odpadami na terenie Gminy Zakroczym ma zwi zek teren lotniska

wojskowego, b d cy własno ci Skarbu Pa stwa, le cy na granicy z Gmin Nowy Dwór
Mazowiecki. Do chwili obecnej brak jest ostatecznej decyzji o przeznaczeniu tego terenu.
Istniej cy maj tek trwały w powi zaniu z aglomeracj Warszawsk stanowi potencjał, który
nieuchronnie zostanie wykorzystany. Obecnie trwaj prace nad decyzj dotycz c nowej
lokalizacji krajowego portu lotniczego, w których lotnisko Modlin jest w rankingu dwóch
najlepszych lokalizacji.

3.2. Klimat.
Teren Gminy Zakroczym znajduje si w strefie klimatu charakterystycznego dla rodkowej
cz ci Mazowsza. Na klimat Gminy oddziałuje w sposób znacz cy Wisła i Narew, tworz ce
na terenie Nowego Dworu Mazowieckiego najwi kszy w zeł wodny w Polsce.
Oddziaływanie to przejawia si poprzez wyst powanie mgieł przy ró nicach temperatur
powietrza i wody oraz mniejszymi amplitudami temperatur w okresach letnich.

rednia

roczna temperatura powietrza osi ga 7,5 – 8,0ºC. Specyficzn

cech

i niekorzystn

warunków klimatycznych w opisywanym rejonie jest mała rednia suma rocznych opadów
wynosz ca 500 – 550mm. Parowanie terenowe przyjmuje warto ci w przedziale 550 –
600mm. Wzgl dna wilgotno

powietrza osi ga około 80%.

3.3. Warto ci historyczne i kulturowe.
Zakroczym nale y do najstarszych grodów Mazowsza, wzmiankowanych ju od 1065 roku.
Prawa miejskie uzyskał Zakroczym w 1422 roku. Na przełomie XV-XVI wieku nast pił
rozkwit miasta, które stanowi w tym okresie o rodek handlu zbo em i drewnem.
W okresie zaboru rosyjskiego na terenie Gminy Zakroczym oraz Gmin s siaduj cych
powstał zespół fortów twierdzy Nowo Georgiewsk, które na obecnym etapie stanowi
warto ci muzealne.
Z obiektów wpisanych do rejestru zabytków i obj tych ochron
w

Zakroczymiu

nale y

wyró ni ,

poza

odczytywalnymi

konserwatorsk

elementami

układów

przestrzennych wynikaj cych z ustale lokacyjnych:
•

Wczesno redniowieczne grodzisko i resztki zamku z zabytkowymi gotyckimi
piwnicami,
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•

Pó nogotycki ko ciół p.w. Podwy szenia Krzy a w. (poł. XVI w.),

•

Barokowy ko ciół p.w. w. Wawrzy ca,

•

Brama przy ko ciele na Rynku,

•

Klasztor o.o. Kapucynów z XVIII w. przy ul. Honorata Ko mi skiego 32,

•

XVII w. cmentarz przy ul. O. Honorata Ko mi skiego,

•

Grodzisko wczesno redniowieczne „Czubajka” i resztki zamku (miejsce dawnej
kasztelani) nr w rejestrze zabytków 52-62/12,

•

lady wczesno redniowiecznych i redniowiecznych osad datowane od XII do XV w. nr
w rejestrze zabytków 51-63/13, 52-62/4, 52-62/5, 52-62/6, 52-62/9, 52-62/11, 52-62/13,
52-62/14, 52-62/15, 52-62/16.

Poza wymienionymi obiektami do rejestru zabytków wpisano jako dobro kultury Fort nr 1
poło ony w granicach miasta Zakroczym o około 2 km na północny wschód od jego
centrum. Zalicza si on do jednego z najciekawszych fortów wewn trznej linii obrony
Twierdzy Modlin ze wzgl du na unikalne dzieło obrony fosy przy równoczesnym dobrym
stanie zachowania. Fort został wzniesiony w latach 1878 – 1880, modernizowany w latach
1912 – 1914. W czasie II wojny wiatowej na terenie Fortu istniało wi zienie. Na zapleczu i
w naro u Fortu nr 1 usytuowane s Prochownie z 1880 roku i 1905 roku.
Na terenie Gminy poza wymienionymi obiektami zlokalizowanymi w Zakroczymiu istnieje
szereg obiektów zabytkowych wartych szczególnej uwagi:
-

Zespół dworski z XIII wieku w Tr bkach Nowych,

-

Fort we wsi Błogosławie,

-

Fort X A we wsi Henrysin; zbudowany w latach 1912 – 1914; własno

-

Fort X B we wsi Wólka Smoszewska, wzniesiony w latach 1912 – 1914; jest to

prywatna

dzieło pomocnicze Fortu X A,
-

Fort XI A, Forty XI B i XI C we wsi Strubiny, wzniesione w latach 1912 – 1914;

-

Fort we wsi Janowo,

-

Pałac z parkiem podworskim w Smoszewie. W parku o ł cznej powierzchni 7 ha
rosn

wspaniałe modrzewie, 400 – letnia lipa i utworzona jest urokliwa aleja

grabowa. Najstarsza cz

parku pochodzi z XVII wieku.
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Na obszarze Gminy zidentyfikowano forteczne drogi jako elementy krajobrazowe.
Zało ono, e drogi te wykorzystywane s jako trasy turystyczne.
Na uwag

zasługuj

Podwy szenia Krzy a

zabytkowe parki wokół ko cioła p.w.

w. Wawrzy ca i p.w.

w. w Zakroczymiu oraz resztki parku dworskiego z d bem

szypułkowym w Tr bkach Nowych.
W aspekcie Gminnego Programu Ochrony
niezwłocznego

uporz dkowania

gospodarki

rodowiska nale y podkre li
wodno

–

ciekowej

konieczno

oraz

popraw

komunikacyjn Miasta, zwi zan z dowozem cieków do oczyszczalni. Z uwagi na to pilnej
odbudowy wymaga nawierzchnia rynku w Zakroczymiu, b d ca pod opiek konserwatork ,
która jest jedyn drog dowozu cieków do oczyszczalni.

3.4. Warunki demograficzne.
Liczba ludno ci Gminy wynosi 6 415 osób (wg spisu GUS 2002 r.), na terenach miejskich
3 412, a wiejskich 3 003 mieszka ców. G sto

zaludnienia wynosi 90 osoby/km2. Ludno

Gminy Zakroczym jest ustabilizowana demograficznie. Z uwagi na poło enie w stosunku do
aglomeracji warszawskiej na terenie Gminy Zakroczym budowane s domy jednorodzinne
osób pracuj cych na terenie Warszawy. Gospodarstwa rolne maj ukształtowan struktur
i prowadz intensywn produkcj roln . W obszarze terenów miejskich nie przewiduje si
zmian w ilo ci mieszka ców. Reasumuj c powy sze, wzrost ludno ci b dzie szacowa si
z 6 415 w 2002 roku do 6 700 w 2014 roku (szacunkowy wzrost 4,45 %).

3.5. Rolnictwo i obszary wiejskie.
Na terenie Gminy Zakroczym znajduje si 836 gospodarstw rolnych o ł cznej powierzchni
ogólnej 4 778,27 ha, w tym powierzchnia przewa aj cej liczby gospodarstw nie przekracza
10 ha. Działalno

rolnicz prowadzi 657 gospodarstw na obszarze 4 373,85 ha.

Gleby bielicowe i brunatne wysokich klas bonitacyjnych zajmuj

przewa aj c

cz

Gminy. W ród upraw rolnych dominuj uprawy warzywne i zbo owo – ziemniaczane.
W Gminie ukształtowały si

takie kierunki produkcji jak uprawa owoców i warzyw
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mi kkich. Powszechna jest te hodowla trzody chlewnej i drobiu. Obszary le ne zajmuj
niewielkie powierzchnie.
Uci liwo

produkcji ogrodniczej dla

rodowiska stanowi

mog

nawozy naturalne:

obornik, gnojowica, które nie s odpadem w rozumieniu Ustawy o odpadach. Wg Ustawy
z dnia 26 lipca 2000 roku, o nawozach i nawo eniu8 roczna dawka nawozu naturalnego nie
mo e przekracza 170 kg azotu całkowitego na 1 ha u ytków rolnych. Przekroczenia dawki
nawozu naturalnego wyst puj

głównie w gospodarstwach z przemysłowymi formami

produkcji np. drobiarstwie. Na terenie Gminy Zakroczym takie gospodarstwa nie wyst puj .

3.6. Zalesienie.
W strukturze własno ciowej Gminy Zakroczym – ok. 82 % ogólnej powierzchni stanowi
lasy publiczne, wchodz ce w skład Nadle nictwa Jabłonna Regionalnej Dyrekcji Lasów
Pa stwowych w Warszawie. Poło one s one w obr bie le nictwa Szczypiorno, którego
ł czna powierzchnia wynosi 1099,40 ha.
Na terenie Gminy Zakroczym grunty pod lasami i zadrzewieniami zajmuj 801 ha, co
stanowi ok. 11,2 % ogólnej powierzchni (dane ze Strategii rozwoju powiatu
nowodworskiego - 2002 rok). W składzie gatunkowym drzewostanu Nadle nictwa Jabłonna
wyst puje w znacznej przewadze sosna (84,4 %). W obr bie le nym Jabłonna zasobno
lasów w 1999 roku wynosiła 184 m3/ha, a
Pomiechówek zasobno

redni wiek 57 lat. W obr bie le nym

lasów w 1999 roku obliczono na 263 m3/ha, a redni wiek na 62

lat.
Podstawow

zasad

współczesnej

gospodarki

le nej

jest

trwałe

zachowanie

wielofunkcyjnego charakteru lasów.
Lasy prywatne zajmuj około 93,21 ha (wg GUS z 2002 roku) powierzchni le nej Gminy
i

charakteryzuj

si

du ym

rozdrobnieniem

kompleksów,

słabym

poziomem

zagospodarowania (monokultury sosnowe lub brzozowe), niskim przeci tnym wiekiem
drzewostanów, nisk zasobno ci drzewostanów, niskim poziomem formalnej realizacji
funkcji ochronnych.

8

Ustawa z dn. 26.07.2000 r. o nawozach i nawo eniu, Dz. U. z 2000 r. Nr 89, poz. 991
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Minister

rodowiska Decyzj z dnia 07.09.2001 roku, znak: BOA–lplo–214/1914/2001

uznał 7.565 ha lasów wchodz cych w skład Nadle nictwa Jabłonna za lasy ochronne,
stanowi ce Własno

Skarbu Pa stwa. W obr bie Gminy Zakroczym poło one s

nast puj ce lasy ochronne obj te ww. Decyzj :
•

Lasy w granicach administracyjnych miasta Zakroczym, w oddziałach 179, 180, 183,

•

Lasy glebochronne, w oddziale 182,

•

Lasy cenne przyrodniczo, w oddziałach 156 – 176.

3.7. Fauna i flora.
Wisła z jej prawym brzegiem, na odcinku przebiegaj cym przez obszar Gminy Zakroczym
stanowi szczególny obszar przyrodniczy. Dolina Wisły została zaliczona do krajowej sieci
ekologicznej (Ekonet – Polska), b d cej cz ci

systemu europejskiego. W okresach

w drówek ptaków jest to główny krajowy szlak przelotów.
Dziko yj ce zwierz ta (fauna) wyst puj ce na terenie Wisły i jej tarasach zalewowych,
w okolicach Gminy Zakroczym, maj szczególnie dobre warunki rozwoju i reprezentuj
wielk ró norodno

form (gatunków) i sposobów bytowania, a tak e zaskakuj co wysok

liczebno . Te cechy stanowi ce o wysokiej warto ci omawianej fauny, s

wynikiem

zró nicowania mozaiki rodowisk rzecznych i nadrzecznych oraz zachowania w znacznym
stopniu naturalnego koryta rzeki i jej pobrze y.
Wisła i jej tarasy stanowi ostoje kilkuset gatunków ptaków. Spo ród nich mo na wyró ni
dwie grupy, ró ni ce si
-

rodowiskiem wyst powania:

Ptaki wodne zwi zane z otwart przestrzenia wodn i piaszczystymi ławicami np.
rybitwa rzeczna i białoczelna, mewa pospolita, sieweczka rzeczna i obro na
(sieweczka obro na i rybitwa białoczelna umieszczone s w Polskiej Czerwonej
Ksi dze Zwierz t). Rzadko ci obserwowan na Wi le rodkowej jest tracz nurog .
W piaszczystych skarpach brzegów rzeki przebywa jaskółka brzegówka i zimorodek.
Na odkrytych, piaszczystych i mulistych brzegach i wyspach Wisły, szczególnie
w wi lanych rezerwatach, w czasie letnich i jesiennych w drówek mo na cz sto
spotka

eruj ce lub odpoczywaj ce stadka czajek, brod ców, biegusów i siewek.

Szlakiem Wisły przelatuj

rybitwa czarna i najwi ksza rybitwa wielkodzioba.
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W czasie jesiennych i wiosennych w drówek licznie przebywa te kilka gatunków
mew i kaczek oraz kormorany i czaple siwe.
-

Ptaki zaro li, zadrzewie

i ł k zamieszkuj ce taras zalewowy rzeki. Najbardziej

charakterystyczne z nich to remiz, dziwonia i potrzos. W zaro lach wiklinowych
licznie gnie dzi si piecuszek. W zadrzewieniach ł gowych gnie d

si pospolicie:

kwiczoł, pierwiosnek, wilga oraz sroka. Wyst puje tu równie kuropatwa i ba ant.
Z ssaków zasiedlaj cych dolin Wisły obj te ochron i wymienione w Polskiej Czerwonej
Ksi dze s wydra i bóbr. Na wi lanych brzegach spotykana jest wi kszo

krajowych

ssaków nadwodnych: karczownik ziemnowodny, pi mak, norka ameryka ska. Na terenach
zadrzewionych wyst puj zró nicowane zespoły ssaków drapie nych – tchórz, jenot, lis,
łasica, gronostaj, kuna domowa i le na, nawet borsuk, oraz liczne pospolite drobne gryzonie.
Wa nymi ostojami le nych i ziemnowodnych ssaków s du e zadrzewione i poro ni te
wiklin wi lane wyspy, (rezerwat „Wikliny Wi lane”), zapewniaj ce zwierz tom liczne
schronienia i dobre warunki pokarmowe.
We wszystkich rzecznych i nadrzecznych rodowiskach warszawskiej Wisły wyst puje
około kilka – kilkana cie tysi cy gatunków bezkr gowców.
Ro linno

doliny Wisły jest bardzo zró nicowana i odznacza si wysokimi walorami

przyrodniczymi. Mo na wyró ni szereg obszarów o jednolitych warunkach siedliskowych,
które s szczególnie cenne. Nale
-

do nich:

Obszar mi dzywala Wisły z fragmentami lasów i zaro li ł gowych oraz
zbiorowiskami wodnymi i zalewowymi,

-

Skarpa wi lana z resztkami naturalnych lasów oraz ro linno ci

urz dzon

o najwy szym stopniu naturalno ci tak e w obr bie wielkomiejskiej zabudowy.
Obszary te stanowi resztki naturalnych krajobrazów dolin wielkich rzek na ni u Europy
i st d warte s szczególnej troski w celu zachowania ich unikatowych walorów.
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3.8. Charakterystyka Gminy Zakroczym wg ankiety rodowiskowej.
Stosownie do Prawa ochrony

rodowiska oraz wytycznych sporz dzania Programów

Ochrony rodowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym cz ci Programu jest informacja
zebrana od sołtysów o uzbrojeniu poszczególnych wsi, ocenie stanu rodowiska oraz
lokalnych zagro eniach. Ponadto zespół wykonuj cy Program przeprowadził konsultacje
w wyznaczonym terminie z osobami, od których zebrano uwagi wykorzystane do oceny
stanu rodowiska

.
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Tabela Nr 4: Zestawienie wyników ankiety rodowiskowej dla sołectw Gminy Zakroczym.

Lp.

Sołectwo

Ilo
mieszka
- ców

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Błogosławie
Czarna
Emolinek
Janowo
Jaworowo-Tr bki Stare
Strubiny
Tr bki Stare
Wólka Smoszewska
Zar by
Smoły
Swobodnia
niadowo
Wojszczyce
Tr bki Nowe
Wygoda Smoszewska
Henrysin

80
30
90
213
120
236
350
250
76
109
44
95
123
562
317
160

Ilo

gospodarstw
rolnych/
ogrodniczych i
budynków
mieszkalnych
15
8
20
43
25
46
40
82
19
38
10
19
36
169
184
35

Ilo posesji
zaopatrywanych
w wod z
wodoci gu

Ilo posesji
zaopatruj cych
si z własnych
uj wody

Ilo
przydomowych
oczyszczalni
cieków

Ilo obiektów
posiadaj cych
zbiorniki
bezodpływowe

17
8
19
42
25
50
50
74
19
34
10
19
32
150
175
35

1
1
3
8
6
4
4
19
9
-

1
1
1
-

15
4
18
42
46
20
50
15
22
9
25
122
110
20
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c.d. tabeli nr 4
hodowla zwierz t w systemie
fermowym
Lp.

Sołectwo

1
2

Błogosławie
Czarna

3

Emolinek

4

Janowo

9

Jaworowo-Tr bki
Stare
Strubiny
Tr bki Stare
Wólka
Smoszewska
Zar by

10

Smoły

11

Swobodnia

12

niadowo

13

Wojszczyce

14

Tr bki Nowe

15

Wygoda
Smoszewska

16

Henrysin

5
6
7
8

Ilo działek
rekreacyjnych
zabudowanych

Ilo gospodarstw
zu ywaj cych
znaczne ilo ci
w gla-powy ej 120
kg/ h

wody powierzchniowe

hałas

powietrze

rodzaj
trzoda „t"
krowy „k”

ilo
gospodarstw

Ilo gospodarstw
z przetwór-stwem
owoców lub
warzyw

trzoda

-

2

-

-

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

krowy

15

-

-

-

8
gospodarstw

-

gromadzony
obornik
kurzy

-

-

-

-

-

-

-

-

-

3
15

-

-

-

„t"
„k”
„t"
„k”
„t"
„k”
„t"
„k”
„t"
„k”
„t"
„k”
„t"
„k”

12 – t
8–k
5–t
8–k
10 – t
5–k
10 – t
15 – k
20 – t
21 – k
15 – t
7–k
1–t
2–k

Oddziaływanie na rodowisko
inne

blisko
trasy W-wa Płock

-

-

-

40

20
gospodarstw
3
-

betoniarnia

-

-

10

1 (cegielnia)

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

2

-

2

-

-

-

1

-

-

2

-

-

-

-

5

-

1

-

-

-

-

30

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Poszczególne sołectwa w ramach ankiety rodowiskowej przedstawiły propozycje działa
w zakresie ochrony

rodowiska na terenach wiejskich. Na terenie sołectw Wólka

Smoszewska, Tr bki Stare, Strubiny wnioskowano o uregulowanie wywozu odpadów
stałych z gospodarstw.
Zgodnie z ustaw o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r9. odpady powinny by zbierane
w sposób selektywny. W Art. 34. ust. 1 Ustawy okre lono, co nast puje:
„Wójt, burmistrz lub prezydent miasta, w drodze decyzji, nakazuje posiadaczowi odpadów
usuni cie odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania,
wskazuj c sposób wykonania tej decyzji”.
W art. 70. ust. 3 Ustawy napisano, e
„ Kto w miejscach na ten cel nieprzeznaczonych magazynuje lub składuje odpady podlega
karze aresztu albo grzywny”.
W uwagach postulowano przyj cie do Programu nast puj cych wniosków:
•

Postulowano, aby firmy wywo ce odpady przeprowadziły promocje swoich usług na
poziomie sołectw. Podkre lano konieczno

upowszechnienia selektywnej zbiórki

odpadów,
•

Wyra ano zaniepokojenie sposobem wykorzystywania studni, które po podł czeniu
wodoci gów wykorzystywane s

do celów rolniczych i utrzymywane jako studnie

awaryjne. Zaniepokojenie dotyczyło mo liwo ci zanieczyszczania studni

ciekami

bytowymi,
•

Postulowano potrzeb

wyposa ania gospodarstw ogrodniczych w urz dzenia do

odparowywania pozostało ci pochodz cych ze stosowanych oprysków i z mycia
opryskiwaczy,
•

Wyra ano

sprzeciw

wobec

lokalizacji

spalarni

odpadów

niebezpiecznych

w Zakroczymiu w sprawie, której prowadzi si post powanie na etapie wydania decyzji
o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu. Rada Gminy oraz znacz ca cz
społeczno ci Gminy Zakroczym jest zdecydowanie przeciwna lokalizacji budowy
zakładu utylizacji odpadów niebezpiecznych zarówno na terenie miasta jak i gminy
Zakroczym.

9

Ustawa o odpadach z dn. 27.04.2001 r. Dz. U. Nr 62, poz. 628
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4. Stan i zagro enia

rodowiska przyrodniczego w Gminie

Zakroczym.
4.1. System obszarów prawnie chronionych – rezerwaty, pomniki
przyrody, obszary chronionego krajobrazu.
Odcinek Wisły wraz z przybrze nymi wiklinami, zaro lami i zakrzewieniem, stanowi cy
południow granic Gminy Zakroczym, wchodzi w skład otuliny Kampinoskiego Parku
Narodowego.
W obr bie Gminy Zakroczym utworzono rezerwaty, nosz ce nazw : „Wikliny Wi lane”,
„Zakole Zakroczymskie”, których zadaniem jest ochrona miejsc l gowych rzadkich
i zagro onych wygini ciem w Polsce ptaków siewkowatych: mew, rybitw i sieweczek.
Zostały one uznane za rezerwaty przyrody na podstawie rozporz dzenia Ministra Ochrony
rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le nictwa z dnia 23 grudnia 1998 roku10 w sprawie
uznania za rezerwat przyrody:
„§ 6. 1. Uznaje si za rezerwat przyrody pod nazw "Zakole Zakroczymskie" wyspy,
piaszczyste łachy oraz wody płyn ce rzeki Wisły - o ł cznej powierzchni 528,42 ha,
poło one w gminach Czosnów, Leoncin i w Mie cie Zakroczym w województwie
warszawskim.
§ 7. 1. Uznaje si

za rezerwat przyrody pod nazw

"Wikliny Wi lane" wyspy,

piaszczyste łachy oraz wody płyn ce rzeki Wisły-o ł cznej powierzchni 340,48 ha, poło one
w gminach Czosnów, Leoncin i Zakroczym w województwie warszawskim.”
W granicach miasta Zakroczym do rezerwatu „Zakole Zakroczymskie” nale y obszar
o powierzchni 434,68 ha, oznaczony w ewidencji gruntów obr bu 02-16 jako działka nr 10.
W skład rezerwatu przyrody „Wikliny Wi lane” wchodzi w granicach administracyjnych
Gminy Zakroczym obszar o powierzchni 53,43 ha, oznaczony w ewidencji gruntów wsi
Wólka Smoszewska jako działka nr 111.
Na zachód od Zakroczymia projektuje si utworzenie dalszych rezerwatów o nazwie: „K py
Smoszewskie”, „Wyspy Smoszewskie” (wyspy, piaszczyste łachy oraz wody płyn ce rzeki
10

Rozporz dzenie Ministra Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Le nictwa z dnia 23 grudnia 1998 r.
Dz. U. nr 166 poz. 1224
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Wisły)

oraz

„Zakroczymskie

Parowy”

-

rezerwat

przyrody

nieo ywionej

typu

geologicznego. Na terenie rezerwatu „K py Smoszewskie” ochron proponuje si obj
skarp , której wysoko
w Polsce ro linno

dochodzi do 25 m i w wozy erozyjne. Wyst puje tu unikatowa

ciepłolubna z licznymi rzadkimi gatunkami typowymi dla muraw

i zaro li.
Na terenie Gminy Zakroczym znajduj si liczne d by szypułkowe oraz głaz narzutowy,
wpisane do rejestru stołecznego jako pomniki przyrody (stan na dzie 31 X 1995 roku,
ródło: Urz d Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody). W promieniu 15-metrowej strefy
ochronnej zarz dzona jest bezwzgl dna ochrona tych obiektów a wszelka działalno
projektowa,

inwestycyjna,

wykonawcza

wymaga

uzgodnienia

z

Wojewódzkim

Konserwatorem Przyrody. Na terenie Gminy znajduje si szereg obiektów przyrodniczych
zasługuj cych na miano zabytków przyrody m.in. drzewa na terenie schroniska
w Smoszewie.
Tabela Nr 5: Wykaz pomników przyrody na terenie Gminy Zakroczym.
Numer rejestru
stołecznego
582
987
583
1058
988
970
971

Lokalizacja pomnika przyrody
Zakroczym, ul. Duchowizna- przy bramie
głównej do ogródków działkowych
Zakroczym, ul. Duchowizna- podwórko
gospodarcze C. Figura
Zakroczym, ul Warszawska 7
Zakroczym, ul. Gałachy - na skarpie wi lanej,
wł. B. Wa y skiej
Mochty- na podwórku gospodarstwa W
Kowalskiego
Smoszewo - na skarpie wi lanej, na terenie
PZG
Błogosławie – na gruntach rolnych PFZ na
skraju lasu, na granicy ze wsi Falbogi Borowe

783

Tr bki Nowe- w resztce parku zabytkowego

835

Tr bki Nowe- przy drodze Tr bki Nowe Emolinek

Opis pomnika przyrody
d b szypułkowy
d b szypułkowy
d b szypułkowy
2 d by szypułkowe
d b szypułkowy
„Wacław”
d b szypułkowy
d b szypułkowy
d b szypułkowy
głaz narzutowy - granit

Obwód
Wysoko
[m]
3,4
20
3,1
28
2,5
20
2,9 – 3,0
20 – 23
4,2
22
6,1
23
3,9
22
3,0
20
4,8
0,9

Na podstawie Rozporz dzenia Nr 218 Wojewody Mazowieckiego z dnia 06 lipca 2001 r.
w sprawie zmiany rozporz dzenia Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997 r.
w sprawie utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa
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warszawskiego w odniesieniu do opisu granic powierzchnia Warszawskiego Obszaru
Chronionego Krajobrazu na terenie Gminy Zakroczym obejmuje dolin Wisły, dolin Wkry
oraz ł cz ce je kompleksy le ne to jest lasy na wschód od Wólki Smoszewskiej i Henrysina,
w okolicach Strubin (równie forty), Swobodni, na wschód od Janowa i Błogosławia oraz
drogi przechodz cej przez niadowo. Ochron obj ta jest równie dolina Strugi oraz cieku
płyn cego przez Smoszewo.
Granica strefy szczególnej ochrony ekologicznej WOChK rozpoczyna si

od punktu

zlokalizowanego w Zakroczymiu na przeci ciu skarpy Wi lanej z granic Gminy Zakroczym
w południowo – wschodniej cz ci, w s siedztwie drogi krajowej Warszawa – Gda sk.
Nast pnie biegnie ona w kierunku zachodnim wzdłu skarpy Wi lanej pokrywaj c si
jednocze nie z granic rezerwatu przyrody, potem granica załamuje si i biegnie w kierunku
zachodnim wzdłu prawostronnego brzegu Wisły do punktu, od którego granica biegnie
w kierunku zachodnim wzdłu skarpy Wi lanej na wysoko ci wsi Wólki Smoszewskiej
pokrywaj c si z granic rezerwatu przyrody, potem granica biegnie na wysoko ci Miasta
Zakroczym.
Nast pnie granica biegnie w kierunku zachodnim na wysoko ci wsi Mochty – Smok skarp
Wi lan poprzez punkty usytuowane na wysoko ci wsi Smoszewo potem załamuje si pod
k tem rozwartym i biegnie w kierunku południowo-zachodnim cały czas wzdłu skarpy
Wi lanej na wysoko ci wsi Smoszewo do punktu ko cowego usytuowanego na
skrzy owaniu skarpy Wi lanej a do granicy Gminy Czerwi sk n. Wisł .
Strefa obszaru chronionego krajobrazu dla Miasta Zakroczym zaczyna si od granicy Gminy
Zakroczym od wschodniej strony na wysoko ci wsi Wymysły Gmina Pomiechówek,
nast pnie granica biegnie w kierunku południowo-zachodnim do punktu usytuowanego na
terenie Mazowieckiej Strefy Ekologicznej. W punkcie tym granica załamuje si pod k tem
prostym i biegnie w kierunku północno-zachodnim do punktu poło onego przy drodze
powiatowej nr 01627. W punkcie tym granica załamuj si pod k tem ostrym biegn c
w kierunku południowym wzdłu drogi powiatowej 01627 przy lesie Strubi skim (Nadl.
Jabłonna). Nast pnie granica załamuj si i biegnie w kierunku zachodnim przez grunty
rolne i wzdłu granicy ze wsi Strubiny potem biegnie w kierunku południowym przecinaj c
tras nr 7 Warszawa – Gda sk i drog nr 62 Warszawa-Płock, nast pnie biegnie wzdłu
granicy lasu „Zakroczymskiego” do punktu, od którego granica biegnie w kierunku
wschodnim do punktu usytuowanego przy ulicy Parowa Okólna, nast pnie granica załamuje
si i biegnie wzdłu ul. Parowa Okólna w kierunku południowo-zachodnim do punktu, od
którego granica załamuje si i biegnie w kierunku wschodnim wzdłu ul. Starostwo do
Wykonawca: „Eco-Progress” Sp. z o. o., ul. Zielna 39/9, 00-108 Warszawa, tel: (22) 620-10-07, 652-33-90

40

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA GMINY ZAKROCZYM

punktu usytuowanego przy drodze powiatowej nr 01627 ul. Gałachy. Nast pnie od tego
punktu biegnie w kierunku wschodnim mijaj c ulice Gałachy, Utrata, przecinaj c drog nr 7
Warszawa-Gda sk ko czy swój bieg na punkcie usytuowanym na przeci ciu ul. Utrata
z granic Gminy Zakroczym, a od strony wschodniej granicz c z miastem Nowy Dwór
Mazowiecki.
Zgodnie z ww. Rozporz dzeniem, na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego
Krajobrazu obowi zuj nast puj ce zasady, nakazy i ograniczenia:
•

W odniesieniu do lasów i zadrzewie ,

• W odniesieniu do gruntów rolnych,
•

W odniesieniu do wód, w tym zakazuj ce:
-

Naruszania sieci hydrograficznej: rzek, potoków, strumieni, starorzeczy, oczek
wodnych, bagien i torfowisk, zmiany naturalnego charakteru ich brzegów,

-

Niszczenia ro linno ci nadwodnej,

-

Zanieczyszczenia

wód,

wprowadzania

nieoczyszczonych

cieków

do

wód

podziemnych i jezior bezodpływowych,
•

W zakresie zmiany krajobrazu i powierzchni ziemi,

•

W zakresie lokalizacji inwestycji.

Granice Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu zostały przedstawione na mapie
zał cznik graficzny Nr 2.

4.2. Warunki geologiczno – gospodarcze obszaru Gminy Zakroczym.
Obszar Gminy Zakroczym wchodz cy w skład powiatu nowodworskiego jest bardzo
zró nicowany pod wzgl dem zagospodarowania przestrzennego, urbanizacji, działalno ci
rolniczej jak i lokalizacji obiektów prawnie chronionych.
Gmina Zakroczym le y w zachodnio - rodkowej cz ci powiatu nowodworskiego. Teren,
na którym znajduje si

powiat nowodworski, ukształtowanie zawdzi cza działalno ci

lodowców i ich wód roztopowych, a nast pnie ró nym czynnikom niszcz cym, w tym
głównie wodom pra – Wisły i Wisły współczesnej. Na terenie powiatu nowodworskiego
dominuje najwi kszy w skali kraju w zeł hydrologiczny utworzony przez rzek Wisł ,
Narew i Wkr . W aspekcie gospodarczym dominuj cymi elementami jest poło enie Gminy

Wykonawca: „Eco-Progress” Sp. z o. o., ul. Zielna 39/9, 00-108 Warszawa, tel: (22) 620-10-07, 652-33-90

41

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA GMINY ZAKROCZYM

w stosunku do aglomeracji warszawskiej, intensywna gospodarka ogrodnicza oraz warunki
ekofizjograficzne stymuluj ce rozwój budownictwa rekreacyjnego.
Pod wzgl dem morfologicznym charakteryzowany obszar Gminy Zakroczym poło ony jest
na wy ynie lodowcowej, wyst puj cej na północ od Wisły oraz na tarasie zalewowym
Wisły. Charakterystycznymi elementami rze by terenu na wy ynie lodowcowej s mniejsze
formy geomorfologiczne: zdenudowana płaska wysoczyzna, wzgórza morenowe, kemy
i obni enia erozyjne.
Na obszarze, od miasta Nowy Dwór Mazowiecki do Miasta Zakroczym wyst puje
wysoczyzna morenowa płaska. Jest to obszar gliny zwałowej, przewa nie pokrytej warstw
eluwiów, na których wyst puje kilkana cie niewielkich oczek lodowcowych i nieliczne,
prawie płaskie pola piasków eolicznych.
Granic pomi dzy wy yn i dolin Wisły i Narwi stanowi wyra nie zaznaczona stroma
kraw d erozyjna doliny Wisły oraz doliny Wkry i Narwi.
W dolinie Wisły mo na w tym rejonie wyró ni akumulacyjny taras kampinoski (nazywany
te

falenickim), wy sz

i ni sz

cz

tarasu nadzalewowego (taras praski i taras

nowodworski) i tarasy zalewowe Wisły i Narwi. Rozległe formy tarasów erozyjnoakumulacyjnych pokryte s

utworami zastoiskowymi, jeziornymi, piaskami rzecznymi

i cz sto na tarasach wy szych, piaskami eolicznymi.
Teren Gminy Zakroczym odwadniany jest przez Wisł wraz z uchodz c do niej z prawej
strony Narwi i Wkr .
W Gminie Zakroczym umiejscowione jest składowisko odpadów innych ni niebezpieczne
i oboj tne w wyrobisku kruszywa. Układ warstw geologicznych poni ej wyrobiska nie
tworzy szczelnych przewarstwie , w zwi zku z tym wymagalne jest doko czenie
rekultywacji nieczynnych kwater oraz pełna rekultywacja po zako czeniu składowania na
obecnie czynnej kwaterze.
4.2.1. Zło a kopalin.
W okolicach miejscowo ci Mochty wyst puj

kopaliny ilaste do produkcji ceramiki

budowlanej dla Wytwórni Ceramiki Budowlanej w Mochtach. S to iły czwartorz dowe.
Mi szo

serii ilastej wynosi w zło u „Mochty” od 2,0 do 5,1 m. Nakład nad seri zło ow

stanowi glina zwałowa. Kopalnia kwalifikuje si jako surowiec do produkcji cegły pełnej
klas 50-150. Ze wzgl du na ochron gleb zło e „Mochty” zaliczono do klasy B, czyli
konfliktowych, mo liwych do eksploatacji po spełnieniu wymogów ochrony rodowiska,
Wykonawca: „Eco-Progress” Sp. z o. o., ul. Zielna 39/9, 00-108 Warszawa, tel: (22) 620-10-07, 652-33-90
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okre lonych na podstawie kompleksowej oceny oddziaływania na rodowisko zakładu
wydobywczo – przeróbczego. Pozostałe zło a zaliczono do niekonfliktowych (klasa A).
Kruszywo naturalne drobne – piaski było eksploatowane ze zło a „Zakroczym”. Zło e
wyst puje w obr bie osadów wodnolodowcowych charakteryzuj cych si wysokim punktem
piaskowym i zmienn zawarto ci pyłów mineralnych. Zło e to, ma form pokładow i nie
jest zawodnione. Sp g zło a wyst puje rednio na gł boko ci 8 m a grubo

warstwy

zło owej dochodzi do kilkunastu metrów. Nakład stanowi gleba oraz glina piaszczysta
i piaski pylaste o grubo ci od 0,5 m do 0,7 m.
Wyrobisko wymaga pilnej rekultywacji.
Wg Mapy Geologiczno – Gospodarczej sporz dzonej przez Pa stwowy Instytut
Geologiczny w okolicach Zakroczymia wyznaczono na podstawie istniej cych punktów
wyst powania kopalin dwa obszary perspektywiczne i prognostyczne kruszywa naturalnego.
Dla piasków budowlanych wyznaczono obszar prognostyczny w rejonie zło a „Zakroczym”
o powierzchni około 20 ha. S to utwory piaszczyste zwi zane z działalno ci lodowca.
Zasoby prognostyczne obliczono przyjmuj c redni arytmetyczn mi szo ci kompleksu
litologiczno – surowcowego pomno on przez pole powierzchni (w m2) i przyj t g sto
1,9 t/m3.
Na podstawie przeanalizowanych materiałów geologicznych (profile archiwalnych wierce ,
opracowania zło owe) wyznaczono obszary perspektywiczne kopalin ilastych ceramiki
budowlanej w rejonie udokumentowanych złó surowców ilastych ceramiki budowlanej
„Mochty”. Iły warwowe wyst puj warstw o grubo ci od 0,7 do 5,3 m, przechodz c ku
dołowi i ku górze w osady piaszczyste. Iły te s do

dobrym surowcem ilastym ceramiki

budowlanej. S jednak wapniste i mog zawiera szkodliwe domieszki w glanu wapnia.
Iły warwowe mog

by

brane jako surowiec ilasty ceramiki budowlanej głównie dla

zabezpieczenia potrzeb lokalnych.
W wyniku przeprowadzonych zwiadów w latach 70 – tych, wyznaczono szereg obszarów
o

negatywnych

wynikach

rozpoznania

piasków

i

wirów

w

obr bie

osadów

wodnolodowcowych i piasków eolicznych wzdłu doliny Wisły w rejonie Zakroczymia.
W Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie wyznaczono
nowych obszarów dla poboru kopalin na terenie Gminy Zakroczym.
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4.3. Warunki hydrogeologiczne, hydrologiczne i glebowe w Gminie
Zakroczym.
4.3.1. Wody powierzchniowe.
Charakteryzowany obszar poło ony jest w zlewni Wisły oraz jej dopływów prawostronnych
– Narwi i Wkry. Dolina Wisły ma przebieg równole nikowy, a jej lewy brzeg jest
ograniczony wałami przeciwpowodziowymi. Szeroko

koryta zmienia si od 500 m do

około 1,5 km. W rejonie miejscowo ci Tr bki Stare do Wisły wpada rzeka Struga.
Na terenie wysoczyzny, przylegaj cej do doliny rzeki wyst puj

drobne bezpo rednie

dopływy Wisły.
4.3.2. Wody podziemne, u ytkowe pi tra wodono ne.
Na terenie powiatu nowodworskiego, do którego zalicza si Gmina Zakroczym wyst puj
dwa pi tra wodono ne: trzeciorz dowe i czwartorz dowe. Głównym u ytkowym pi trem
wodono nym na dokumentowanym obszarze jest pi tro czwartorz dowe, które stanowi
podstawowe ródło zaopatrzenia ludno ci w wod .
Wydajno ci potencjalne studni zlokalizowanych na wysoczy nie s zró nicowane i mieszcz
si w szerokim przedziale od poni ej 10 m3/h w cz ci zachodniej wysoczyzny do powy ej
70 m3/h w strefie kopalnej doliny Wkry.
Zwierciadło wody ma charakter napi ty. Ogólny spływ odbywa si z północy na południe,
w kierunku doliny Wisły.
Na rozległym obni eniu, obejmuj cym doliny Wisły i Narwi, główny poziom u ytkowy jest
odsłoni ty. Zwierciadło wody o charakterze swobodnym nachylone jest w kierunku
współczesnej doliny Wisły. Zasilanie wód podziemnych pochodzi głównie z bezpo redniej
infiltracji wód opadowych.
Poziom

u ytkowy

pi tra

trzeciorz dowego

wyst puje

w

osadach

oligoce skich,

wykształconych w postaci drobnoziarnistych i pylastych piasków kwarcowych, cz sto
z wkładkami pyłów piaszczystych i iłów. Utwory wodono ne o mi szo ci 15 – 70 m
wyst puj na gł boko ci około 87-116 m p.p.m. Cz ste przewarstwienia ilaste oraz wysokie
zapylenie osadów piaszczystych sygnalizuj

ich ograniczon

wodono no . Utwory te,

charakteryzuj si wydajno ci potencjaln studni przewa nie poni ej 30 m3/h.
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Na mapie pt. „Zagro enia

rodowiska przyrodniczego” (Zał cznik graficzny Nr 1)

zaznaczono najwi ksze uj cia, które spełniaj
wydajno

jeden z podanych poni ej warunków:

3

studni wi ksza ni 100 m /h, powierzchnia udokumentowanego leja depresji

wokół studni wi ksza ni 4 km2 lub strefa ochrony po redniej o powierzchni wi kszej ni 1
km2.
Wodoci gi w Zakroczymiu korzystaj z czwartorz dowego uj cia o zatwierdzonym wydatku
wynosz cym 200 m3/h. Dla uj cia tego nie było konieczno ci ustanawiania terenu strefy
ochrony po redniej ze wzgl du na budow geologiczn i warunki hydrogeologiczne.
Potencjalne

zagro enie

dla

wód

podziemnych

stanowi

składowisko

odpadów

w Zakroczymiu. Wokół składowiska zamontowane s cztery piezometry na podstawie,
których prowadzony jest stały monitoring przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
rodowiska delegatura w Ciechanowie. Z dotychczasowych bada
zanieczyszcze

wód,

w

odniesieniu

do

obowi zuj cych

nie stwierdzono

wymaga

okre lonych

w Rozporz dzeniu Ministra rodowiska z dnia 11 lutego 2004 roku w sprawie klasyfikacji
dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu prowadzenia
monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu tych wód.
W piezometrze nr 4 stwierdzone s jedynie podwy szone zawarto ci chlorków. W celu
ochrony wód podziemnych konieczne jest jak najszybsze przeprowadzenie rekultywacji
nieczynnych kwater składowiska oraz wykonanie rekultywacji ko cowej.
4.3.3. Jako

wód powierzchniowych.

Do powierzchniowych wód zalicza si wody wszelkiego rodzaju zbiorników od oczek
wodnych, poprzez sadzawki i jeziora, a do akwenów morskich oraz wody od strumyków do
du ych rzek11.
Na terenie Gminy Zakroczym główne wody powierzchniowe to rzeka Wisła, Struga i Łacha.
Rzeka Wisła ma dorzecze rozwini te asymetrycznie, z przewag

dopływów prawych

(wschodnich) a jej bieg jest łamany. Układ dolin i sie rzek nizinnych zostały ukształtowane
w czwartorz dzie, w okresie zlodowace , szczególnie w wielkim interglacjale, podczas
zlodowacenia

rodkowopolskiego i podczas maksymalnego zasi gu zlodowacenia

bałtyckiego. Powstał tu układ koncentryczny sieci rzecznej z centrum w niecce warszawskiej

11

Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Ministerstwo rodowiska wyd. I,
2002
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i odpływem w kierunku północno – zachodnim, wykorzystuj cym cz ciowo systemy
odwadniania pradolin.
Jako

rzeki Wisły w obszarze okolic Warszawy jest poza klasowa. Jednak w miar

wprowadzania nowych technologii w przemy le, budowie nowych oczyszczalni cieków
z dostosowaniem ju

istniej cych do wymaga , jakim powinny odpowiada

wprowadzane do rzek i jezior jako

cieki

wody płyn cej w Wi le poprawia si i ma znacz cy

wpływ na rozwój turystyki i rekreacji na terenach, przez który przepływa rzeka.
Rozwój turystyki i rekreacji musi by wspierany poprzez dbało

i czysto

o wody

powierzchniowe, które na terenie Gminy Zakroczym ulegaj systematycznej poprawie.
Społecze stwo ma prawo do powszechnego dost pu do czystej wody traktowanej jako:
woda do picia, woda do k pieli i rekreacji, woda jako element czystego rodowiska
naturalnego. Pitne wody wodoci gowe pozostaj pod stał kontrol i musz spełnia normy
jako ciowe. Natomiast pitne wody studzienne s praktycznie poza kontrol i z reguły
wykazuj odst pstwa od norm jako ciowych. Stan czysto ci wód ocenia si na podstawie
szeregu wska ników fizycznych i chemicznych oznaczanych laboratoryjnie. Jednym
z podstawowych kryteriów oceny przydatno ci wody jest zawarto
Zawarto

w niej azotanów.

azotanów w wodzie pitnej nie mo e przekracza 10 mg azotu azotanowego

(NNO3) w 1 litrze wody. Jak wykazały badania, ponad 50% studni kopanych
w gospodarstwach wiejskich dostarcza wody, w której zawarto

azotanów przekracza

ustalony limit.
ródła zanieczyszczenia wód dzielimy na poza rolnicze i rolnicze. ródła rolnicze dziel si
z kolei na punktowe i obszarowe. Do ródeł punktowych zalicza si zagrod wiejsk ,
a niekiedy cał wie w tak zwanej zabudowie zwartej. Rolniczymi ródłami punktowymi
mog by równie wiejskie wysypiska mieci, nieszczelne instalacje sanitarne, składowiska
stałych i płynnych odchodów zwierz cych. Z uwagi na mnogo

tych

ródeł

w Polsce ródła punktowe okre la si cz sto jako „punktowe - rozproszone”. Obszarowe
ródła zanieczyszcze to u ytki rolne, a szczególnie grunty orne i sady. Główne rodzaje
i ródła zanieczyszcze

wód pochodz cych z rolnictwa oraz ich skutki dla rodowiska

przedstawiono w formie syntetycznej tabeli (Tabela Nr 6).
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Tabela Nr 6: Główne rodzaje i ródła zanieczyszcze wód pochodz cych z rolnictwa oraz
ich oddziaływanie na rodowisko.
Rodzaj zanieczyszcze

Skutki dla rodowiska
Pogorszenie jako ci wody pitnej.

Składniki pokarmowe ro lin,

Nadmierny rozwój planktonu w

głównie azotany i fosforany

wodach powierzchniowych.

Substancje toksyczne – rodki

Ska enie wód. Zagro enie dla

ochrony ro lin, metale ci kie

ycia biologicznego w wodach.

Drobne nieorganiczne i

Zagro enie dla ycia

organiczne cz stki gleby

biologicznego. Utrudniony

tworz ce zawiesin

przesył wody.

ródła zanieczyszcze
Nawozy mineralne i naturalne
stosowane w nadmiernych
dawkach lub w niewła ciwy
sposób
Chemiczna ochrona ro lin.
Stosowanie osadów ciekowych i
kompostów przemysłowych
Erozja wodna i wietrzna.
Stosowanie nawozów naturalnych
i organicznych w niewła ciwy
sposób.

Konwencja Helsi ska, któr Polska podpisała, zobowi zuje kraje le ce w zlewni morza
Bałtyckiego do ograniczenia o połow ilo ci zwi zków azotu i fosforu, przemieszczaj cych
si z wodami rzek do morza. Jest to szczególnie zobowi zuj ce dla naszego rolnictwa, gdy
50-60% ogólnej ilo ci azotu i 30 - 40% ogólnej ilo ci fosforu odprowadzanych z terenu
Polski do Bałtyku pochodzi z rolniczych zanieczyszcze punktowych i obszarowych. Azot
w formie zwi zków amonowych i azotanowych jest wprowadzany lub dostaje si do gleby
z nawozami, opadem atmosferycznym i w wyniku wi zania przez bakterie symbiotyczne
i wolno yj ce. Azot zwi zków amonowych ulega procesowi nitryfikacji i przekształca si
w azot azotanowy. Nadmiar niepobranego przez ro liny azotu azotanowego ulega cz ciowo
procesowi wymywania do płytkich wód gruntowych, a nast pnie wód wgł bnych, jedynie
cz ciowo jest denitryfikowany i ulatnia si do atmosfery w formie zwi zków gazowych.
Wody

powierzchniowe

s

zanieczyszczone

azotanami

w

wyniku

spływów

powierzchniowych (erozji), odpływu z wodami drenarskimi lub przemieszczania z wodami
wgł bnymi.

ródłem zanieczyszczenia azotanami wód gruntowych w obr bie zagrody

wiejskiej s

le zachowywane nawozy naturalne, a niekiedy nieszczelne zbiorniki do

gromadzenia nieczysto ci.
Zwi zki fosforu

–

fosforany s

wprowadzane

do gleby w

formie

nawozów

i w przeciwie stwie do azotanów nie ulegaj praktycznie stratom ani w wyniku wymywania,
ani ulatniania. Mog si one jednak dostawa do wód powierzchniowych ze spływaj cymi
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cz steczkami gleby (erozja) i wraz z azotanami decyduj

w du ej mierze o rozwoju

planktonu, a wi c o tak zwanych zakwitach wód. Dlatego zanieczyszczenia wód fosforanami
jest nie mniej gro ne od zanieczyszczenia azotanami.
Wody mog zanieczyszczone pozostało ciami chemicznych rodków ochrony ro lin oraz
innymi substancjami chemicznymi.

rodki ochrony ro lin mog

si

dostawa

do wód

zarówno w obr bie zagrody wiejskiej jak i z pól, na których s stosowane. W obr bie
zagrody zagro enie wynika z niewła ciwego ich przechowywania i przygotowywania do
stosowania (napełnianie i mycie opryskiwaczy), a w obr bie pól z wymywania do wód
gruntowych lub znoszenia w czasie oprysku do wód powierzchniowych.

ródłem innych

substancji toksycznych, na przykład metali ci kich, s stosowane niekiedy w rolnictwie
osady ciekowe i komposty przemysłowe.
4.3.4. Jako
Jako

wód podziemnych.

wód podziemnych w omawianym rejonie nie budzi obecnie du ych obaw, wody

eksploatowane do celów pitnych wymagaj tylko prostego uzdatniania.
Główny u ytkowy poziom wodono ny w utworach czwartorz dowych ujmowany jest
otworami studziennymi o gł boko ciach najcz ciej od 21 – 47 m na wysoczy nie do 10 –
40 m w kopalnym rejonie doliny Wkry i obni eniu doliny Wisły. Poziom wodny na obszarze
wysoczyzny posiada izolacj , a na pozostałym terenie w granicach Gminy Zakroczym jest
odsłoni ty.
Wody głównego poziomu u ytkowego s typu HCO3-Ca. Charakteryzuj si nisk warto ci
suchej pozostało ci (poni ej 500 mg/l) i najcz ciej redni twardo ci ogóln .
Dominuj wody podziemne o jako ci redniej (klasa II), wymagaj ce prostego uzdatniania
do celów pitnych, ze wzgl du na ponadnormatywne st enia manganu i elaza.
W rejonie poło onym bezpo rednio w dolinie Wisły, obejmuj cy swoim zasi giem miasto
Zakroczym i dalej w kierunku zachodnim wie Mochty, ze wzgl du na ponadnormatywn
warto

azotu amonowego (0,6-1,2 mg/dm3), azotu azotanowego (14,5-26,0 mg/dm3),

a lokalnie azotu azotynowego i siarczanów jako

wody jest niska (klasa III) i wymaga

skomplikowanego uzdatniania.
Nale y s dzi ,

e niekorzystne warto ci składników fizyczno-chemicznych wody

odsłoni tego głównego poziomu u ytkowego s pochodzenia antropogenicznego i maj
zwi zek z nieprawidłow

gospodark

wodno- ciekow , prowadzon

w obiektach
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komunalnych i przemysłowych (głównie w Mie cie Zakroczym) lub w gospodarstwach
wiejskich.
Firma wyst piła do Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej Oddziału
Laboratoryjnego Higieny Komunalnej z siedzib w Warszawie przy ul. elaznej 79 o wyniki
bada składników fizyko-chemicznych wody dla powiatu nowodworskiego.
Poni ej przedstawiono zestawienie wyników bada fizykochemicznych wody wykonanych
przez WSSE na stacjach uzdatniania wody: SUW – Henrysin, SUW – Wojszczyce, SUW –
Gałachy. Próbki wody pochodz z wodoci gu publicznego. Pobrano je z kranu w hydroforni
na zlecenie PSSE Nowy Dwór Mazowiecki z siedzib przy ul. Chemików 6.
Nierównomierne rozmieszczenie analiz, nie pozwala na wszechstronne udokumentowanie
przestrzennego zró nicowania poszczególnych składników fizyczno-chemicznych wody,
okre lenie ich zmienno ci w czasie oraz ustalenie tła hydrochemicznego. Zebrane analizy
sygnalizuj jedynie lokalne zmiany jako ci wody.
Tabela Nr 7: Wyniki bada fizykochemicznych.
Lp Oznaczenie

Jm

Nr normy /metodyka

1.

M tno

NTU

Pomiar nefelometryczny
Procedura HACH

2

Barwa (Pt)

mg/l

PN-EN ISO 7887
2002r. metoda wizualna

3

Zapach

----

PN-72/C-04557

4

Odczyn

pH

PN-90/C-04540.01

SUW –

SUW –

SUW –

Najwy sza

Henrysin
data pobrania

Wojszczyce
data pobrania

Gałachy
data pobrania

dopuszczalna
zawarto

próbki27.10.2003 r.
2

próbki07.04.2003 r.
1

próbki05.11.2003 r.
0,5-but.I
0,5-but.II

5

7

2

15

akceptowalny

akceptowalny

akceptowalny

akceptowalny

7,28

7,60

7,58-but.I

6,5 – 9,5

1

7,59-but.II
Twardo

ogólna

ChZT (met. z

mg/l

PN-ISO-6059

-

288

-

60-500

mg/l

PN-85/C-04578.02

-

0,70

-

5

poni ej 0,04

0,02

0,07

0,5/1,5a)

0,03
0,32

0,005
0,51

0,053
2,48

0,5
50

-

4,5

-

250

0,14

0,14

0,02-but.I

0,2

KMnO4)
5

Amoniak

mg/l

PN-C-04576.4 1994r.

6
7

Azotyny
Azotany

mg/l
mg/l

PN-73/C-04576.06
PN-73/C-04576.08

Chlorki

mg/l

PN-ISO 9297

mg/l

PN-73/C-04586.03

8

elazo ogólne

z 1,10 fenantrolin
9

Mangan

mg/l

PN-92/C-04590.02

10 Przewodno
elektryczna wła c.

S/cm PN-EN 27888

11 Ołów

mg/l

PN-88/C-04570.10

0,02-but.II
0,03

poni ej 0,02

0,04

0,05

481

-

442-but.I
442-but.II

2500

poni ej 0,005

-

-

0,05
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12 Kadm

mg/l

PN-88/C-04570.10

poni ej 0,0002

-

-

0,003

13 Chrom

mg/l

PN-EN 1233

poni ej 0,004

-

-

0,05

14 Arsen

mg/l

PN-75/C-04594.02

poni ej 0,002

-

-

0,01

15 Smak
16 Fluorki

PN-72/C-04557
J.Just W.Hermanowicz

akceptowalny
0,18

-

akceptowalny

mg/l

akceptowalny
1,5

PZWL 1964

4.3.5. Gleby, u ytki rolne.
Sprzyjaj ce warunki klimatyczne i dobre gleby uprawne ukształtowały na terenie Gminy
Zakroczym intensywn produkcj rolno-ogrodnicz . Warunki rolnicze na terenie Gminy
Zakroczym zaliczaj

si

do najkorzystniejszych w powiecie nowodworskim (gleby

bielicowe – III i IV klasy).
Tabela Nr 8: Struktura u ytków rolnych na terenie Gminy Zakroczym, wg u ytkowania
gruntów w gospodarstwach rolnych (wg GUS Narodowy Spis Powszechny 2002 r.).
Wyszczególnienie
Grunty orne, w tym:

Ogółem

W tym gospodarstwa
indywidualne

4 104,19

4 095,67

odłogi

396,33

396,33

ugory
sady
ł ki
pastwiska

128,72
189,05
98,57
19,88

128,72
189,05
98,57
19,88

4 411,69

4 403,17

Lasy i grunty le ne

93,21

93,21

Pozostałe grunty

273,37

266,22

4 778,27

4 762,60

U ytki rolne

Razem

Ogółem

Struktura u ytków rolnych na terenie Gminy Zakroczym, wg gleboznawczej klasyfikacji na
2000 roku aktualizowanej, co 5 lat, przedstawia si nast puj co:
•

Grunty klasy III, III a, III b zajmuj 349 ha,

•

Grunty klasy IV, IV a, IV b zajmuj 3 913 ha,

•

Grunty klasy V, VI, VI z zajmuj 1 292 ha,

•

Grunty nie obj te klasyfikacj zajmuj 1 682, co stanowi 23.5 % ogólnej powierzchni
Gminy.
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Nie obj to klasyfikacj

głównie gruntów le nych i zadrzewionych oraz gruntów

zabudowanych terenów komunikacyjnych, wód i innych.
Z gruntów sklasyfikowanych (7236 ha) na terenie Gminy najwi cej jest gruntów klasy IV,
IVa, IVb tj. 54 %.
Grunty klasy I i II nie wyst puj na terenie Gminy Zakroczym.
W zakresie upraw roli warunki glebowe na terenie Gminy stwarzaj dogodne mo liwo ci dla
uprawy warzyw gruntowych oraz pod foli i pod szkłem.
Grunty o ni szych klasach, wskazane byłoby przeznaczy na cele nierolnicze, głównie
wzdłu drogi krajowej nr 62 oraz innych atrakcyjnych terenów pod:
•

Usługi i rzemiosło,

•

Cele rekreacyjne,

•

Przemysł rolno – spo ywczy (przetwórnie owoców i warzyw).

Poni ej zestawiono wyniki bada
w Wesołej na zawarto

gleb wykonane przez Stacje Chemiczno – Rolnicz

makroelementów na przełomie lat 2000 – 2003 w Gminie

Zakroczym.
Tabela Nr 9: Wyniki bada gleb na zawarto

makroelementów w latach 2000, 2001, 2002,

2003 w Gminie Zakroczym.
Rok badania
ha przebadane
ilo prób
odczyn (pH)
w % ilo ci prób

potrzeby
wapnowania
w % ilo ci prób

zawarto fosforu
w % ilo ci prób

b.kw.
kw.
l. kw.
oboj.
zas.
kon.
pot.
wsk.
ogr.
zb.
b. nis.
nis.
r.
wys.
b. wys.

2000
230
220
16,8
34,1
26,4
21,4
1,3
22,7
17,3
14,1
11,8
34,1
1,8
5,5
14,5
11,4
66,8

2001
41
27
48,2
22,2
18,5
11,1
0
51,9
18,5
3,7
11,1
14,8
0
33,4
18,5
18,5
29,6

2002
70
21
23,8
52,4
23,8
0
0
33,3
38,2
19,0
9,5
0
0
4,8
9,5
9,5
76,2

2003
91
58

37,9
34,5
25,9
1,7
0,0
46,6
17,2
20,7
13,8
1,7
0,0
1,7
17,2
19,0
62,1
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zawarto potasu
w % ilo ci prób

zawarto magnezu
w % ilo ci prób

20,5
32,7
23,6
12,3
10,9
5,0
18,2
35,0
16,8
25,0

b. nis.
nis.
r.
wys.
b. wys.
b. nis.
nis.
r.
wys.
b.wys.

48,2
18,5
14,8
0
18,5
25,9
22,3
37,0
11,1
3,7

4,8
61,8
23,8
4,8
4,8
33,3
42,9
19,0
4,8
0

13,8
29,3
34,5
19,0
3,4
27,6
43,1
20,7
3,4
5,2

Na podstawie przeprowadzonych bada przez Stacje Chemiczno – Rolnicz w Wesołej na
zawarto

makroelementów na przełomie lat 2000 – 2003 w Gminie Zakroczym mo na

stwierdzi , e w ostatnich 3 latach zwi kszył si udział procentowy gleb wymagaj cych
wapnowania oraz wrosła ilo

gleb z nisk zawarto ci magnezu.

Ze wzgl du na intensywne uprawy warzywne i rozwini te sadownictwo na terenie Gminy
Zakroczym firma Eco – Progress Sp. z o.o. zwróciła si z zapytaniem do Wojewódzkiego
Inspektoratu Inspekcji Ochrony Ro lin i Nasiennictwa w Warszawie o informacje dotycz ce
bada zakresów i poziomów ska e płodów rolnych zwi zanych z stosowaniem rodków
ochrony ro lin (Zał cznik tekstowy Nr 1).
Badania zawarto ci pozostało ci pestycydów w próbach płodów rolnych były prowadzone
przez nast puj ce instytucje:
-

Instytut Ochrony Ro lin,

-

Terenow Stacj Do wiadczaln w Toruniu,

-

Instytut Sadownictwa i Kwiaciarstwa w Skierniewicach, Pracownia Badania Ska e
i Pozostało ci Pestycydów w 2003roku.

W adnej z analizowanych prób warzyw i owoców (m.in. sałata, ogórki, pomidor, jabłka, ...)
nie stwierdzono najwy szego dopuszczalnego przekroczenia NDP.

4.4. Powietrze.
Na terenie Gminy Zakroczym nie wyst puj

wi ksze zcentralizowane

ródła emisji.

Jednocze nie Zakroczym nale y do nielicznych gmin na Mazowszu, które nie posiadaj sieci
gazu ziemnego. Zadanie to zostało uj te w Strategii rozwoju gminy.
Gmina Zakroczym przeprowadziła inwentaryzacje

ródeł emisji gazów lub pyłów

w powietrzu. Na jej terenie nie stwierdzono wyst powania instalacji energetycznych
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opalanych paliwem gazowym o ł cznej nominalnej mocy powy ej 1MWt, dla których
Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 20 listopada 2001 roku12 wymaga zgłoszenia
z uwagi na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza.
Ocena zanieczyszcze

powietrza dla Gminy Zakroczym jest oszacowana w Programie

Ochrony Powietrza dla województwa mazowieckiego.
W sprawie okre lenia programu ochrony powietrza dla powiatu nowodworskiego,
Wojewoda Mazowiecki wydał Rozporz dzenie Nr 67 z dnia 8 grudnia 2003 roku13.
Rozporz dzenie dotyczy m.in. kierunków działa zmierzaj cych do przywrócenia poziomów
dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10.
Wg ww. Programu na terenie powiatu Nowy Dwór Mazowiecki wyst puj
kategorie

wszystkie

ródeł emisji: punktowe, liniowe (komunikacja), powierzchniowe. Znacz cy

wpływ na poziom st e pyłu w powietrzu atmosferycznym powiatu nowodworskiego ma:
emisja zanieczyszcze

ze

ródeł bytowo – komunalnych, ze

ródeł zwi zanych

z transportem samochodowym, a tak e emisje zwi zane z energetycznym spalaniem paliw
w scentralizowanych systemach grzewczych oraz emisje technologiczne. Dodatkowym
ródłem zanieczyszczenia powietrza pyłem jest trudny do oszacowania wielko ci emisji
unos pyłu z powierzchni terenu, dróg, dachów, pól uprawnych itd.
Koncentracja zakładów przemysłowych i zwi zanych z nimi emitorów punktowych
w powiecie nowodworskim jest stosunkowo niewielka w porównaniu z rejonem Warszawy.
Ze wzgl du na ich poło enie na terenie powiatu i niewielk wysoko

kominów, emisje

z tych zakładów maj okre lony wpływ na stan zanieczyszczenia powietrza pyłem PM10
w powiecie nowodworskim. Wpływ emisji pyłu PM10 z emitorów punktowych poło onych
poza powiatem nowodworskim na stan zapylenia na terenie powiatu, jest niewielki.
Wielko

emisji całkowitej pyłu PM10 z powiatu nowodworskiego według danych

zawartych w bazie informacji o emisji wykorzystanej na potrzeby rocznej oceny jako ci
powietrza za 2002 r. wynosi 1219,3 Mg/rok.
Najwy szy procent udziału w emisji całkowitej PM10 z powiatu maj
powierzchownej 88,5%. Wielko ci emisji z pozostałych kategorii

ródła emisji

ródeł i ich udziału

w emisji całkowitej pyłu PM10 z powiatu oraz województwa s znacznie ni sze. Emisja
liniowa stanowi kilka procent emisji całkowitej PM10 z powiatu.
Wykonawca Programu zwrócił si

do Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektoratu

Ochrony rodowiska w Warszawie z Delegatur w Ciechanowie o informacje dotycz ce
12
13

Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 20 listopada 2001 roku, Dz. U. z dn. 11.12.2001 r.
Dziennik Urz dowy Województwa Mazowieckiego nr 314 poz. 41257
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aktualnego

stanu

jako ci

powietrza

w

powiecie

nowodworskim,

okre lonego

redniorocznymi st eniami zanieczyszcze .
Poni ej zestawiono w formie tabeli wyniki

redniorocznych st e

zanieczyszcze

powietrza w powiecie nowodworskim oraz dopuszczalne poziomy st e

substancji

powi kszone o margines tolerancji wymienione w Rozporz dzeniu Ministra

rodowiska

z dnia 6 czerwca 2002 roku14.
Tabela Nr 10: Wyniki st e

zwi zków zanieczyszczaj cych powietrze atmosferyczne

uzyskane w 2004 roku wykonane przez Mazowiecki Wojewódzki Inspektorat Ochrony
rodowiska.

Nazwa substancji
Lp.
(numer CAS)
1.
2.
3.
4.
5.

Ditlenek siarki
(7446-09-5)
Ditlenek azotu
(10102-44-0)
Pył zawieszony
PM10
Tlenek w gla
(630-08-0)
Ołów
(7439-92-1)

Dopuszczalny
poziom redni
roczny powi kszony o
margines tolerancji
[µg/m3]

St enie
rednie
roczne
[µg/m3]

20

5,3

52

17,3

41,6

37,0

-

800

0,6

0,013

Według opracowanych przez Powiatow Stacj Sanitarno – Epidemiologiczn w Nowym
Dworze

Mazowieckim wyników

st e

zwi zków zanieczyszczaj cych powietrze

atmosferyczne uzyskanych w 2001, 2002 i 2003 w strefie nowodworskiej stwierdzono
przekroczenia warto ci dopuszczalnej powi kszonej o margines tolerancji maksymalnych
st e

rednich dobowych pyłu zawieszonego PM10. Dopuszczalne poziomy st e dla

SO2, NO2 i pyłu zawieszonego s zgodne z Dziennikiem Ustaw Nr 87 z dnia 27 czerwca
2002 r., poz. 796 i Dziennikiem Ustaw Nr 55 z dnia 28 kwietnia 1998 r., poz. 355. St enia
pozostałych normowanych zanieczyszcze

nie przekraczały warto ci dopuszczalnych

powi kszonych o margines tolerancji. Przekroczenie, o którym mowa powy ej, stwierdzono
na podstawie pomiarów zapylenia prowadzonych na stanowiskach pomiarowych w Nowym
Dworze Mazowieckim przy ul. Przejazd 9 (Tabela Nr 1 i 2) i przy ul. Chemików 1 (Tabela
Nr 3).
14

Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 06.06.2002 r. Dz. U. Nr 87, poz. 796.
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Analiza zgromadzonych danych na przełomie lat 2001 – 2003 pozwoliła stwierdzi , e
w 2003 roku zmniejszyła si w stosunku do 2002 roku ilo

emitowanego ditlenku azotu.

Na podobnym poziomie pozostawała emisja ditlenku siarki i pyłu zawieszonego.
Punkt pomiarowy Wojewódzkiej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej z delegatur
w Ciechanowie jest zlokalizowany w centralnej cz ci Nowego Dworu Mazowieckiego.
Wyniki uzyskane w punkcie pomiarowym mog by zwi zane z emisj pochodz c ze starej
zabudowy Nowego Dworu Mazowieckiego, w którym opał stanowi w giel z wysok
zawarto ci siarki.
Tabela Nr 11: Wyniki st e

zwi zków zanieczyszczaj cych powietrze atmosferyczne

uzyskane w 2003 roku na stanowisku pomiarowym w Nowym Dworze Mazowieckim, ul.
Przejazd 9.
Dopuszczalny
Maksymalne
poziom redni
st enie
Nazwa substancji
Lp.
dobowy powi kszony o
rednie
(numer CAS)
margines tolerancji
dobowe
[µg/m3]
[µg/m3]
Ditlenek siarki
1.
150
42
(7446-09-5)
Ditlenek azotu
2.
53
(10102-44-0)
Pył zawieszony
3.
60
166
PM10

Tabela Nr 12: Wyniki st e

Dopuszczalny
poziom redni
roczny powi kszony o
margines tolerancji
[µg/m3]

St enie
rednie
roczne
[µg/m3]

20

5,5

54

13,4

43,2

32,3

zwi zków zanieczyszczaj cych powietrze atmosferyczne

uzyskane w 2002 roku na stanowisku pomiarowym w Nowym Dworze Mazowieckim, ul.
Przejazd 9.
Dopuszczalny
Maksymalne
poziom redni
st enie
Nazwa substancji
Lp.
dobowy powi kszony o
rednie
(numer CAS)
margines tolerancji
dobowe
[µg/m3]
[µg/m3]
Ditlenek siarki
1.
150
42
(7446-09-5)
Ditlenek azotu
2.
49
(10102-44-0)
Pył zawieszony
3.
65
159
PM10

Dopuszczalny
poziom redni
roczny powi kszony o
margines tolerancji
[µg/m3]

St enie
rednie
roczne
[µg/m3]

40

5,3

56

17,3

44,8

31,3
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Tabela Nr 13: Wyniki st e

zwi zków zanieczyszczaj cych powietrze atmosferyczne

uzyskane w 2001 roku na stanowisku pomiarowym w Nowym Dworze Mazowieckim, ul.
Chemików 1.
Nazwa substancji
Lp.
(numer CAS)
1.
2.
3.

Ditlenek siarki
(7446-09-5)
Ditlenek azotu
(10102-44-0)
Pył zawieszony
PM10

Dopuszczalny
poziom redni
roczny powi kszony o
margines tolerancji
[µg/m3]

St enie
rednie
roczne
[µg/m3]

40

3,5

40

9,8

50

21,9

4.5. Hałas, wibracje.
Na terenie Gminy nie wyst puj stacjonarne ródła emisji hałasu, które mogłyby stanowi
uci liwo

dla rodowiska.

ródłem hałasu jest głównie ruch komunikacyjny pojazdów,

które przy rosn cej szybko ci emituj hałas powy ej obowi zuj cych norm, zwłaszcza
w porze nocnej na terenach zabudowanych. Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia
9 stycznia 2002 r. ustala warto ci progowe poziomów hałasu, którego ródłem s drogi na
terenach z przeznaczeniem pod zabudow mieszkaniow w wysoko ci 75 dB w porze dnia
i 67 dB w porze nocnej.
W zwi zku z zagro eniami akustycznymi mog cymi wynika z ruchu komunikacyjnego na
terenie Gminy Zakroczym w postaci m. in. drogi krajowej nr 62 na odcinku Zakroczym –
Pomiechówek wykonawcy programu zwrócili si o informacj do Mazowieckiego Zarz du
Dróg Wojewódzkich w Warszawie, czy były przeprowadzane pomiary hałasu wzdłu ww.
drogi. W odpowiedzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad poinformowała, e
na drodze krajowej nr 62 przechodz cej przez Gmin Zakroczym nie były przeprowadzane
pomiary hałasu. Jednocze nie poinformowano, e planowana jest przebudowa drogi nr 62
w poł czeniu z drog nr 8 (Zał cznik tekstowy Nr 2).
Generalna Dyrekcja Dróg Publicznych w Warszawie planuje wybudowanie autostrady na
bazie drogi krajowej nr 7 (Czosnów – Zakroczym). Przy modernizacji obiektu inwestor
b dzie zobowi zany do zastosowania okre lonych barier akustycznych w miejscach
s siaduj cych z zabudow mieszkaniow . Dotyczy to odcinków poza Gmin Zakroczym.
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Aktualnie jak stwierdza Wojewódzki Inspektor Ochrony

rodowiska w Warszawie

z Delegatur w Ciechanowie poziom hałasu na terenie powiatu nowodworskiego, w tym
Gminy Zakroczym nie jest przekroczony.
Zgodnie z Ustaw

z dn. 27.07.2001 roku o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony

rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw15 Art. 14 Starosta Powiatu
jest zobowi zany do sporz dzenia mapy akustycznej w terminie do 30.06.2009 roku.
Na terenie Zakroczymia uci liwo ci pochodz ce z ruchu komunikacyjnego na drodze nr 62
mog by ograniczone przez egzekwowanie obowi zuj cej pr dko ci.

4.6. Pola elektromagnetyczne.
ródła pól elektromagnetycznych stanowi linie elektroenergetyczne wysokiego napi cia
110 kV, 220 kV i 400 kV oraz zwi zane z nimi stacje elektroenergetyczne.
Zasilanie Gminy Zakroczym w energi

elektryczn

odbywa si

ze stacji 110/15 kV

„Pomiechówek” – zasilanie podstawowe, oraz ze stacji 110/15 kV „Pło sk” – zasilanie
rezerwowe. Dla planowanego rozwoju urbanizacji na terenie Gminy Zakroczym,
a w szczególno ci rozwoju terenów magazynowania – wytwórczo ci - usług w Studium
uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zakroczym przewiduje
si realizacj linii 110 kV (odgał zienie od istniej cej linii wysokiego napi cia Pło sk –
Pomiechówek) oraz budow stacji 110/15 kV na terenie Modlina PGR.
Ochron przed polami elektromagnetycznymi reguluj przepisy z zakresu bezpiecze stwa
i higieny pracy, prawa budowlanego, prawa ochrony

rodowiska, zagospodarowania

przestrzennego i ochrony sanitarnej.
Zgodnie z polskim prawodawstwem najwy sze dopuszczalne nat enie (NDN) pola
elektromagnetycznego o cz stotliwo ci sieciowej (50 Hz) w rodowisku wynosi H = 60 A/m
bez ogranicze czasowych, co do okresu nara enia na jego działanie.
W 1995 r. został wprowadzony, jako nieobowi zuj ce zalecenie dla krajów Unii
Europejskiej, projekt zawieraj cy NDN pól elektromagnetycznych dla ró nych zakresów
cz stotliwo ci. Dokument ten jest jednym z najistotniejszych kompleksowych opracowa
po wi conych zagadnieniom ochrony pracowników (ekspozycja zawodowa) i ludno ci
(ekspozycja rodowiskowa) przed oddziaływaniem pól elektromagnetycznych. Proponowana
15

Ustawa z dn. 27.07.2001 r. o wprowadzeniu – Prawo ochrony rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie
niektórych ustaw. Dz. U. Nr 100 poz. 1085
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tam warto

NDN pola elektromagnetycznego wynosi H = 80 A/m, bez ogranicze co do

czasu przebywania w zasi gu oddziaływania tego pola.
Dopuszczalne warto ci pól magnetycznych opracował równie na zlecenie Europejskiego
Parlamentu

Europejski

Proponowana tam warto

Komitet

Standaryzacji

Elektrotechnicznej

(CENELEC).

NDN pola elektromagnetycznego wynosi H = 512 A/m.

Negatywne oddziaływanie elektromagnetyczne stacji nie wykracza poza granice
zajmowanego przez nie terenu. Natomiast uci liwo

linii mie ci si

w strefach

ochronnych, których maksymalny zasi g wynosi: 12 m dla linii 110 kV do 24 m dla 400 kV
licz c od osi skrajnych przewodów.
Na

terenie

Gminy

Zakroczym

wyst puj

cztery

maszty

telefonii

komórkowej

w nast puj cych punktach: Strubiny, Henrysin, oraz przy ul. Ostrzykowizna i Gałachy Prochownia w Zakroczymiu. Promieniowanie niejonizuj ce b d ce efektem pola
elektromagnetycznego wytwarzanego przez maszty na poziomie terenu jest oboj tne dla
ludzi i rodowiska. Charakterystyka techniczna tych obiektów jest podobna. Wysoko

wie

wynosi h = 30 – 33 m n. p. t. Obiekty s wygrodzone siatk u podstawy 15 m x 15 m.
Dla wszystkich obiektów sporz dzono raporty oddziaływania na rodowisko. W raportach
dokonano oceny uci liwo ci promieniowania niejonizuj cego i stwierdzono nie
wyst powanie jej na poziomie terenu.

4.7. Ropoci g.
Przez północny rejon Gminy przebiega istniej cy ropoci g do przesyłu produktów
naftowych Płock – Warszawa. Została dla niego wyznaczona strefa ochronna.

4.8. Gazoci g.
Sie gazu ziemnego na terenie Gminy nie wyst puje. Mo liwe jest wybudowanie gazoci gu
od linii wysokiego ci nienia Ø 500, le cego na terenie Gminy Załuski.
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5. Infrastruktura ochrony rodowiska.
5.1. Zaopatrzenie w wod .
Procent zwodoci gowania Miasta wynosi 51,9 %. Wie jest zaopatrywana w wod poprzez
wodoci g w 95 %.
Zaspokajanie potrzeb wodnych Gminy odbywa si z kilku ródeł:
•

Z wodoci gu komunalnego o ł cznej długo ci ok. 91,20 km i ilo ci przył czy
wodoci gowych 1149 obsługuj cego Miasto Zakroczym i czerpi cego wod ze stacji
uzdatniania wody „Gałachy - Prochownia” zlokalizowanej przy ulicy Gałachy; uj cie
posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysoko ci Q = 200,0 m3/h,

•

Z wodoci gu „Henrysin”, obejmuj cego swym zasi giem wsie: Henrysin, Tr bki
Nowe, Wólka Smoszewska, Tr bki Stare, Emolinek, Wygoda Smoszewska,
Strubiny, Pieczoługi, Odpadki, Ostrzykowizna Pło ska i Mochty i korzystaj cego z
uj cia wód czwartorz dowych o zasobach eksploatacyjnych w ilo ci Q = 50 m3/h,

•

Z uj cia wód podziemnych czwartorz dowych w Wojszczycach (Q = 63,0 m3/h),
zaopatruj cego w wod wsie: Smoły, Zar by, Swobodnia, Janowo, Błogosławie,
Falbogi Borowe, niadowo i Błedówek,

•

Z uj cia wód podziemnych czwartorz dowych zlokalizowanego na terenie Zakładu
Szkoleniowo – Produkcyjnego „PROMENA” Sp. z o.o. – Polskiego Zwi zku
Głuchych

w

Smoszewie,

składaj cego

si

z

trzech

studni

wierconych,

przeznaczonych do celów socjalno – bytowych mieszka ców i pracowników
Zakładu. Uj cie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne w wysoko ci:
Q = 36,0 m3/h,
•

Z płytkich przydomowych studni kopanych.

5.2. Oczyszczalnie cieków i kanalizacja.
Miasto Zakroczym posiada oczyszczalni s cieków o wydajno ci 1750 m3/d wybudowan
w latach 1994 – 1996. Oczysczalnia ta z uwagi na zasi g kanalizacji miejskiej była
niewykorzystana, poniewa przyjmowała dziennie ok. 230 m3/d. Mo liwo ci oczyszczalni
zostały wykorzystane w wi kszym stopniu dzi ki porozumieniu jakie Gmina Zakroczym
zawarła z Gmnin Nowy Dwór Mazowiecki w sprawie przyj cia do własnej oczyszczalni
cieków z Twierdzy Modlin. Rozwi zanie to nale y podkre li i uzna za wzorcowe
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w zakresie mo liwosci wspólnego wykorzystania urz dze ochrony rodowiska przez
samorz dy.
Aktualnie oczyszczalnia cieków pracuje na przepustowo ci od 870 do 1000 m3/d, po
przył czeniu Twierdzy Modlin.
Miasto Zakroczym jest skanalizowane w 16,9 %. Sie kanalizacyjna ma długo

11,6 km

i posiada 213 przył czy.
Budowa kanalizacji cieków stanowi, zatem jedno z głównych zada inwestycyjnych
programu ochrony rodowiska.
cieki bytowe z terenów Miasta Zakroczym i okolic odprowadzane s

do miejskiej

oczyszczalni cieków, b d cej pod Zarz dem Zakładu Gospodarki Komunalnej.
Starosta Nowodworski Decyzj Nr 66/2003 z dnia 13.06.2003 r. (zmieniaj c Decyzj Nr
60/2002 z dnia 30.10.2002 r.) udzielił Gminie Zakroczym pozwolenia wodno-prawnego na
eksploatacj urz dze oczyszczalni cieków oraz odprowadzanie oczyszczonych cieków
z miejskiej oczyszczalni w Zakroczymiu do rzeki Wisły w ilo ci:
Qd r = 1 750 m3/d
Qdmax = 2 360 m3/d.
Pozwolenie wodno-prawne zostało udzielone na okres 10 lat tj. do dnia 30.10.2012 r.
W 2004 r. w miesi cach luty, marzec do oczyszczalni trafiało miesi cznie 26 675 m3
cieków, co stanowi przepustowo

dobow

oczyszczalni 890 m3/d. W ciekach tych

wi kszo , bo 25 159,5 m3 stanowiły cieki z kanalizacji sanitarnej, za

cieki dowo one

stanowiły 1 515,5 m3.
W wyniku pracy oczyszczalni cieków powstaj nast puj ce odpady:
Tabela Nr 14: Rodzaje i ilo ci odpadów wytworzonych w ci gu I kwartału 2004 r. na terenie
miejskiej oczyszczalni cieków w Zakroczymiu.
Lp.
1
2
3
4
5

Rodzaj odpadu
Skratki
Zawarto piaskowników
Ustabilizowane komunalne osady ciekowe
Oleje odpadowe (przepracowane) łatwo ulegaj ce
biodegradacji
Lampy fluoroscencyjne i inne odpady zawieraj ce
rt

Kod odpadu

Ilo

odpadu Mg

190 801
190 802
190 805

117,7

130 207

0,004

200 121

0,002

3.94
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W latach poprzednich osady

ciekowe z oczyszczalni

cieków były składowane na

składowisku w Zakroczymiu. W 2003 r. stosownie do aktualnego Rozporz dzenia Ministra
rodowiska z dnia 21 sierpnia 2002 r. w sprawie komunalnych osadów ciekowych, podj to
działania zmierzaj ce do rolniczego wykorzystania osadów. Na podstawie wykonanych
bada

stwierdzono,

e osady z oczyszczalni

cieków w Zakroczymiu nadaj

si

do

wykorzystania rolniczego. Obecnie osady ciekowe z oczyszczalni cieków s w cało ci
odbierane i wykorzystywane rolniczo.
Odpady niebezpieczne – oleje odpadowe s przekazywane firmie RAN-DICKMAR Sp.
z o.o. z/s w Tarnowie, ul. Sienkiewicza 145. Utylizacj zu ytych ródeł wiatła zajmuje si
firma „Maya Victory” Sp. z o.o., Bogumiłów ul. Nowa 2, 97 – 410 Kleszczów.
Na terenie Gminy Zakroczym została wybudowana i oddana w listopadzie 1996 roku do
eksploatacji mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia cieków Smoszewo o przepustowo ci
120 m3/d.
Oczyszczalnia cieków zlokalizowana jest na działce Zakładu „PROMENA” w Smoszewie,
w bezpo rednim s siedztwie wysokiego brzegu Wisły. Dla oczyszczalni cieków, z uwagi na
jej niewielk uci liwo

projekt przewidywał stref sanitarn o promieniu 50 m.

Wojewoda Warszawski Decyzj Nr 93/97 z dnia 23.05.1997 roku udzielił pozwolenia
wodno-prawnego na eksploatacj oczyszczalni cieków i odprowadzanie do rzeki Wisły
oczyszczonych cieków bytowo-gospodarczych i technologicznych w ogólnej ilo ci Qd r =
68 m3/d, w tym:
•

Z Zakładu Szkoleniowo-Produkcyjnego Polskiego Zwi zku Głuchych „PROMENA”
Sp. z o.o. w Smoszewie, z internatu oraz O rodka Rehabilitacji i Pó nego Wieku Osób
Słaboszłysz cych, w ilo ci Qd r = 57 m3/d,

•

Z Pa stwowego Domu Wczasów Dzieci cych w Smoszewie (obecnie Szkolne
Schronisko Młodzie owe Nr 6 w Warszawie Filia w Smoszewie) cieków socjalnobytowych w ilo ci Qd r = 11 m3/d.

Starosta Nowodworski Decyzj Nr 80/2002 z dnia 13.12.2002 r. orzekł wyga ni cie z dniem
1 lipca 2002 r. decyzji Wojewody Warszawskiego Nr 93/97 z dnia 23.05.1997 r. i udzielił
Polskiemu Zwi zkowi Głuchych – Zakładowi Szkoleniowo – Produkcyjnemu „PROMENA”
Sp. z o.o. w Smoszewie pozwolenia wodnoprawnego na:
•

Wprowadzanie oczyszczonych cieków bytowych i przemysłowych do rzeki Wisły
w ilo ci:
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Qd r = 81 m3/d
Qdmax = 99 m3/d.
Pozwolenie wodnoprawne zostało udzielone na okres 10 lat tj. do dnia 31.12.2012 r.
Głównym administratorem i eksploratorem oczyszczalni cieków jest Zakład SzkoleniowoProdukcyjny Polskiego Zwi zku Głuchych im. St. Morawskiego „PROMENA” Sp. z o.o.
Zakład „PROMENA” prowadzi działalno

zwi zan z produkcj opakowa transportowych

(kosze z drutu). Proces produkcyjny ogranicza si do ci cia, zgrzewania i spawania drutu.
Cynkowanie wyrobów odbywa si poza zakładem, u kooperanta.
rednie ł czne ilo ci cieków dopływaj cych w ci gu doby do oczyszczalni cieków z
podziałem na rodzaje wynosz :
−

cieki bytowe Qd r = 62,75 m3/d,

−

cieki technologiczne Qd r = 4,2 m3/d,

− Wody infiltracyjne zgodnie z projektem technologicznym przyj to na poziomie 20
% Qd r = 13,39 m3/d.
Ł czne ilo ci cieków dopływaj cych do oczyszczalni cieków w Smoszewie wynosz :
−

rednio na dob Qd r = 80,34 m3/d,

− Max na dob Qdmax = 98,26 m3/d,
− Max na godzin Qhmax = 7,45 m3/h.
Do zakładowej kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni cieków doprowadzane s nast puj ce
rodzaje cieków:
•

cieki bytowe z pomieszcze socjalnych zakładu „PROMENA” i ze stołówki;

•

cieki bytowe z budynków mieszkalnych pracowników zakładów i internatu;

•

cieki bytowe z Domu Pomocy Społecznej w Smoszewie;

•

cieki bytowe ze schroniska młodzie owego Polskiego Towarzystwa Schronisk
Młodzie owych;

•

Wody pochłodnicze z obiegu chłodzenia spr arki;

•

Wody popłuczne z płukania od elaziaczy ze stacji uzdatniania wody.

Istniej ca oczyszczalnia cieków pracuje w oparciu o metod
czynnego z tlenow

stabilizacj

niskoobci onego osadu

osadu i jego kondycjonowaniem.

cieki surowe

doprowadzane s do oczyszczalni grawitacyjnie i po oczyszczeniu odprowadzane s równie
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grawitacyjnie do rzeki Wisły. Osad nadmierny z komór osadu czynnego po zag szczeniu
i odprowadzeniu wody nadosadowej przepompowany jest na poletka osadowe.
Badania stanu i składu cieków odprowadzanych do rzeki Wisły przeprowadzone w 2002 r.
przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony
w Ciechanowie nie wykazały przekrocze

rodowiska w Warszawie z Delegatur
dopuszczalnych warto ci wynikaj cych

z pozwolenia wodnoprawnego (Decyzji Nr 85 z dnia 09.11.2001 roku zmieniaj cej Decyzje
Nr 93/97 z dnia 23.05.1997 roku). Niewystarczaj c efektywno

oczyszczania stwierdzono

jedynie w zakresie usuwania azotu amonowego.
W trakcie sporz dzania programu ochrony

rodowiska stwierdzono,

e oczyszczalnia

cieków Zakładu Szkoleniowo – Produkcyjnego Polskiego Zwi zku Głuchych im.
St. Morawskiego „PROMENA” Spółka z o.o. w Smoszewie nie jest wystarczaj co
obci ona i mo e przyj

cieki z pobliskiej zabudowy około 30 domów zagrodowych i

zabudowy domów jednorodzinnych spółdzielnia „Wisełka” (16 obiektów).
W celu wykorzystania obiektu po przeprowadzonych konsultacjach Burmistrz Gminy
Zakroczym podj ł wst pne ustalenia, e podpisze stosowne porozumienia z wła cicielem
oczyszczalni

cieków oraz

e zostanie powołany Społeczny Komitet organizuj cy

doprowadzenie kanalizacji.
We wsi Janowo na terenie byłego o rodka im. Ró y Luksemburg, który został przej ty przez
Nadle nictwo Jabłonna, a obecnie jest w u ytkowaniu „Monaru” zlokalizowana jest
nieeksplaotowana obecnie oczyszczalnia cieków. O rodek i zabudowa wsi le

w bliskiej

odległo ci od rzeki Wkra, co stanowi istotne dla niej zagro enie.
Obecnie kanalizacja jest niedro na i cieki s wybierane dwa razy w miesi cu ze studzienek
rewizyjnych przez wozy asenizacyjne. O rodek powinien wybudowa szczelny zbiornik
bezodpływowy dostosowany do ilo ci powstaj cych cieków.
Poza istniej cymi obiektami w Studium uwarunkowa

i kierunków zagospodarowania

przestrzennego Gminy Zakroczym i koncepcji zorganizowanego odbioru

cieków

przewidywana jest ponadto oczyszczalnia cieków w Mochtach.
Budowa kanalizacji sanitarnej w cz ci Gminy s siaduj cej z Nowym Dworem
Mazowieckim i byłym lotniskiem wojskowym, które z terenami Skarbu Pa stwa stanowi
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miały stref

rozwoju gospodarczego, zakłada odprowadzenie

cieków do istniej cej

oczyszczalni w Zakroczymiu.
Na terenie Gminy Zakroczym zlokalizowane s dwie stacje paliw firmy Statoil Polska Sp.
z o.o. z siedzib w Warszawie przy ul. 29 Listopada 10.
Na jedne ze stacji paliw STATOIL zlokalizowanej przy ul. Byłych Wi niów Twierdzy
Zakroczym 41, zainstalowane jest urz dzenie typu separator podjazdów o nazwie „Purator”.
Urz dzenie to ma za zadanie zbierania i magazynowania nieczysto ci płynnych i stałych z
nawierzchni utwardzonej. Separator o pojemno ci 9 000 Mg jest opró niany raz do roku.
W roku 2003 ilo

odpadów o kodzie 13 05 08 (Rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia

27.09.2001 roku w sprawie katalogu odpadów) – mieszanina odpadów z piaskowników
i z odwadniania olejów w separatorach wyniosła 7 545 Mg, a w roku 2002 7 500 Mg.
Druga stacja STATOIL wyposa ona jest w oczyszczalni

cieków. Posiada pozwolenie

wodnoprawne Starosty Nowodworskiego (Decyzja Nr 96/2001 z dnia 31.12.2001 roku,
znak: R-6210/12/12/2001) na eksploatacj urz dze do oczyszczania, retencjonowania i
odprowadzania do gruntu cieków bytowo – gospodarczych w ilo ci Qd r = 14,5 m3/d.
Oczyszczalnia ma za zadanie unieszkodliwianie powstaj cych cieków z terenu stacji paliw.
W skład urz dze oczyszczaj cych wchodz :
•

Oddzielacz tłuszczu REK.

•

Oczyszczalnia cieków bytowo – gospodarczych o przepustowo ci Q = 14,5 m3/d.
-

Osadnik wst pny o pojemno ci czynnej 30 m3.

-

Biofiltr B 180 ze zło em z kształtek polipropylenu (hufo) o wymiarach:

Hc = 3,95 m, Hcz = 3,85 m, D = 3,0 m.
•

Oczyszczalnia chemiczna K – 2,9 do oczyszczania cieków z fosforu PIX – em,

Drena rozs czaj cy o ł cznej długo ci 586 mb,
10 s czków po 25 m, dłc – 250 mb
8 s czków po 21 m, dłc – 168 mb
7 s czków po 24 m, dłc – 168 mb
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•

Separator olejów i benzyn na odpływie cieków deszczowych o przepustowo ci q = 3,9
l/s i wymiarach: długo

•

– 2,5 m, szeroko

– 1,6 m, wysoko

czynna – 1,15 m.

Zbiornik retencyjno – odparowywalny cieków deszczowych o obj to ci 60 m3.

5.3. Przydomowe oczyszczalnie cieków.
Gmina Zakroczym, poza zabudow miejsk i terenami przewidzianymi w Strategii Gminy
do zabudowy mieszkaniowej, w najbli szych latach utrzyma dotychczasowy charakter
rolniczo - ogrodniczy z zabudow zagrodow i jednorodzinn , usytuowan przy ci gach
komunikacyjnych zgrupowanych w niewielkich sołectwach. Taki charakter zabudowy
ogranicza mo liwo

doprowadzenia zbiorczych układów kanalizacyjnych, poniewa nie ma

to

technicznego,

uzasadnienia

inwestycyjnego

i

eksploatacyjnego.

Fundusze

dofinansowuj ce kanalizacj stosuj obecnie jako kryterium opłacalno ci wska nik 120
mieszka ców na 1 km sieci kanalizacyjnej.
Dla rozproszonej zabudowy wiejskiej, której wła ciciele dysponuj wymagan powierzchni
terenu i na której poziom wód gruntowych nie jest wysoki, preferowanym rozwi zaniem s
przydomowe

oczyszczalnie

cieków.

Wg

opracowa

Politechniki

Warszawskiej

z współudziałem jednego z autorów programu niniejszego opracowania zaleca si
propagowanie budowy takich urz dze , które s

pod wzgl dem technologicznym

i eksploatacyjnym konkurencyjne do szamb. Udowodniono, e przydomowe oczyszczalnie
cieków w zale no ci od wybranej technologii w trakcie pierwszych 14 miesi cy
eksploatacji zwracaj poniesione koszty inwestycyjne za w dalszej eksploatacji s ta sze od
„szczelnych” zbiorników na cieki – szamb.
Zało enia projektowe przydomowych oczyszczalni cieków s nast puj ce:
•

Dobowe ilo ci zrzucanych cieków – okre lenie wielko ci urz dze oczyszczaj cych
cieki,

•

Plan zagospodarowania działki, prawo budowlane – okre lenie odległo ci od
istniej cych urz dze w celu lokalizacji przydomowej oczyszczalni,

•

Wykonanie testu perkolacyjnego – okre lenie rodzaju gruntu i jego obci enia
hydraulicznego w celu zapewnienia warunków zrzutu cieków oczyszczonych,

•

Wybranie technologii oczyszczania cieków zale nej od wcze niej przedstawionych
warunków.
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Przydomowe oczyszczanie

cieków maj

za zadanie unieszkodliwianie powstaj cych

cieków na terenach nie obj tych kanalizacj zbiorcz eliminuj c problemy z:
•

Przedostawaniem cieków nie oczyszczonych do gruntu,

•

Powstaj cymi odorami z szamb,

•

Cz stotliwo ci opró niania,

•

Wysok cen za wywóz i unieszkodliwianie cieków.

5.4. Gospodarka odpadami.
Na terenie Gminy Zakroczym znajduj si polodowcowe zło a kruszywa budowlanego.
Pozostałe po eksploatacji wyrobisko stanowiło niezorganizowane miejsce deponowania
odpadów komunalnych. Miejscem takim jest obecne składowisko odpadów komunalnych,
które zostało w cz ci przebudowane w latach 1995 – 97. Wykonano wówczas jedn
kwater

z uszczelnieniem dna i odprowadzaniem odcieków. Nie wykonano ko cowej

rekultywacji kwatery wschodniej, na której zalegaj zdeponowane odpady. Nie zako czono
rekultywacji kwatery południowej gdzie umieszczano odpady podczas budowy kwatery
zachodniej.
W aspekcie administracyjnym, budowa składowiska nie została zako czona i wymaga
projektu zamiennego, który do wydania stosownej decyzji przez Starostwo Powiatowe
wymaga uzgodnie z Mazowieckim Urz dem Wojewódzkim i Wojewódzkim Inspektorem
Sanitarnym.
Zagadnienia zwi zane z gospodark

odpadami na terenie Gminy Zakroczym zostały

szczegółowo omówione w Gminnym Planie Gospodarki Odpadami, który stanowi integraln
cz
•

z niniejszym opracowaniem. Z wykonanego Planu wynikaj nast puj ce wnioski:
Konieczna jest mo liwie najszybsza rekultywacja nieczynnych kwater składowiska
z wyeliminowaniem ewentualnego wpływu na wody podziemne,

•

Eksploatacja kwatery zachodniej nie spełnia aktualnie stosowanych na składowiskach
standardów. Dotyczy to szczególnie braku podziału powierzchni składowiska na
kwatery, które zgodnie z instrukcj eksploatacyjn powinny by pokrywane ziemi .
Dalsze

składowanie

wymaga

dokładnego

wyznaczenia

granic

kwatery

oraz

uformowania skarp o pochyleniu 1:2,
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•

Dla ograniczenia uci liwo ci składowiska, konieczne jest wykonanie pasa zieleni.
Składowisko powinno posiada izolacj ochronn , która została zaprojektowana poza
terenem inwestycji. Problem ten powinien by rozwi zany w projekcie zamiennym
składowiska,

•

Z uwagi na niewielk
Prochownia”

odległo

konieczne

jest

od składowiska uj cia wód pitnych „Gałachy dalsze

prowadzenie

monitoringu

jako ci

wód

w piezometrach.
W Powiatowym Planie Gospodarki Odpadami przewidziano eksploatacj składowiska do
2011 roku. W Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Zakroczym ustalono, e pojemno
kwatery zachodniej składowiska w Zakroczymiu, przy równoczesnym prowadzeniu prac
rekultywacyjnych umo liwia jego eksploatacj

maksymalnie do 2011 roku. Rok

zako czenia pracy składowiska jest uwarunkowany przez sposób eksploatacji i przez ilo ci
przywo onych i deponowanych tam odpadów. Mo liwe jest wcze niejsze zako czenie
eksploatacji – nawet w 2009 roku, o czym zadecyduje rzeczywisty stan prowadzenia obiektu
i kolejne weryfikacje planu gospodarki odpadami, zgodnie z Prawem ochrony rodowiska.
W Planie Gospodarki Odpadami dla Gminy Zakroczym zakłada si utworzenie Gminnego
Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych (GPZON), do celów sortowania odpadów
niebezpiecznych oraz olejów odpadowych dla potrzeb Gminy Zakroczym. Gminny punkt
zbiórki odpadów niebezpiecznych mo na zlokalizowa przy składowisku w Zakroczymiu.
Z zada

na najbli sze lata dla Gminy Zakroczym przewiduje si

odpadów oraz budow

prostych urz dze

selektywn

zbiórk

do gromadzenia i uzdatniania odpadów

sortowanych „u ródła”.

5.5.

Ochrona

przeciwpowodziowa

i

uwarunkowania

gospodarcze

zwi zane z Wisł .
Wisła i jej dopływy, w tym Narew, w czasie wezbra , powoduj zagro enia powodziowe dla
gmin poło onych w dolinach rzecznych. Wynikaj one z re imu hydrologicznego rzeki
i zabudowy wałami przeciwpowodziowymi, chroni cymi w czasie przej cia wielkich wód
przed zalewem nisko poło onych terenów w dolinie. W ostatnich stuleciach zagro enie
powodziowe wzrosło w zwi zku z post puj cym rozwojem cywilizacyjnym i osiedlaniem
si ludzi na terenach tarasów zalewowych wielkich rzek. W przypadku nieskuteczno ci
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istniej cych zabezpiecze mieszkaj ca w obszarze doliny rzecznej ludno
nara ona na zalanie, a tym samym utrat

jest szczególnie

ycia i mienia. Linia zabudowy Zakroczymia

została historycznie ukształtowana na skarpie Wi lanej. W ostatnich latach obserwuje si
d enie do zabudowy terenów podskarpowych.
Zagro enie zalewami mo e wyst pi po du ych i długookresowych opadach deszczów.
Mo liwo

wyst pienia powodzi spowodowa

mo e tak e podniesienie poziomu wód

głównych rzek w czasie roztopów i spływu kry lodowej po nie nych i mro nych zimach.
Stan zagro enia powodzi pot guje powstawanie zatorów lodowych na łachach i mieliznach
oraz uszkodzenie wałów przez spływaj c kr .
Zgodnie z obowi zuj cymi przepisami analiz

zagro enia wykonuje si

dla wód

o prawdopodobie stwie pojawienia si raz na 100 lat. Regionalny Zarz d Gospodarki
Wodnej w Warszawie wykonał opracowanie, w którym dla takich wód wykre lono zasi g
zagro enia zalewem i wskazano zagro one kompleksy. Dla ochrony przeciwpowodziowej
terenu Gminy Zakroczym istotne s rz dne obwałowania korony wałów, na przeciwległym
brzegu Wisły, które wyznaczaj

prawdopodobie stwo zalania terenów wod

stuletni .

Rz dna korony wału przeciwpowodziowego poni ej starego mostu w Kazuniu w km 549 +
200 wynosi 77,98 – 78,00 m n.p.m. (Zał cznik tekstowy Nr 3). Granica ta powinna by
stosownie okre lona w planach zagospodarowania terenów podskarpowych Gminy
Zakroczym, poni ej której zabudowa mieszkaniowa i rekreacyjna nie mo e by
dopuszczona.
W ochronie przeciwpowodziowej Zakroczymia celowe jest rozwa enie przebudowy ulicy
Starostwo – podniesienie rz dnej korpusu drogi o ok. 1,5 m, co umo liwiłoby ochron
dolnej cz ci Zakroczymia przed podmywaniem i zabezpieczenie istniej cej na tym terenie
zabudowy. Przebudowa ul. Starostwo jest szczególnie istotna z uwagi na konieczno
dowo enia

cieków. Prowadz ca obecnie do oczyszczalni ulica Gda ska umo liwia

praktycznie ruch jednokierunkowy, co w poł czeniu z przebudowan

ul. Starostwo

pozwoliłoby na popraw funkcjonalno ci dowozu cieków bez ruchu szambiarek przez
zabytkowy rynek miasta.
Koryto rzeki Wisły na odcinku ci gn cym si wzdłu granicy Gminy Zakroczym ma
charakter roztokowy, tworz c odgał zienia, łachy, odsypiska i rozlewiska. Stan ten powstał
na skutek zniszczenia zbyt niskiej zabudowy regulacyjnej wykonanej w latach 60 - tych.
Wisła, na całej długo ci odcinka w Zakroczymiu, obwałowana jest od strony Gmin Czosnów
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i Leoncin. Od strony Zakroczymia Wisła utworzyła zakole, które od terenów skarpowych
oddzielone jest lasem ł gowym stanowi cym rezerwat przyrody. Powstałe mi dzywale ma
szeroko

od

900

m

do

1100

m.

Taras

zalewowy

ograniczony

wałami

przeciwpowodziowymi cz ciowo wykorzystywany jest jako pastwiska i ł ki, lecz
w wi kszo ci pokryty jest przero ni tymi krzewami wierzbowymi, wiklin i miejscami
lasem typu ł gowego. Tereny poło one na tarasie zalewowym nale
indywidualnych lub stanowi własno

cz ciowo do rolników

Skarbu Pa stwa.

W korycie Wisły na odcinku Gminy Zakroczym nie prowadzi si eksploatacji kruszywa.
Tabela Nr 15: Podstawowe powodziowe stany charakterystyczne dla sygnalizuj cego
posterunku wodowskazowego w Modlinie (wg IMGW – 1997 roku).
WODOWSKAZ

Modlin

Alarmowy

700

Ostrzegawczy

650

Stan maksymalny za okres 1951 – 1995 r.
WWW cm
rednie maksimum za okres 1951 – 1995 r.
SWW cm
Absolutne max cm

872
677
872

W ostatnim stuleciu do trzech najwi kszych wezbra zaliczaj si fale powodziowe z lat
1924, 1960 (o najwi kszej kubaturze), z 1997 roku oraz w bie cym stuleciu wezbranie
z 2001 roku.
Powodzi potencjalnie zagro ona jest oczyszczalnia cieków. Obiekt posadowiony jest na
rz dnej 74,9 m i jest wyniesiony ponad otaczaj cy teren o 2,4 m. Wg informacji zapisanej
w projekcie budowlanym rz dna ta odpowiadała w czasie projektowania obiektu rz dnej
wody stuletniej z przewy szeniem 0,2 m. W aspekcie wezbra z ostatnich lat istotna jest
obserwacja poziomu fali powodziowej w stosunku do istniej cej oczyszczalni cieków.
W wezbraniach z 1997 i 2001 roku fala powodziowa w okolicach oczyszczalni osi gn ła
poziom wody ok. 1 m poni ej rz dnych posadowienia punktu zlewnego i utwardzonego
terenu oczyszczalni. Do oszacowania zagro e powodziowych oczyszczalni nale y równie
bra pod uwag rz dne korony wałów na przeciwległym brzegu Wisły (przebudowane
w ostatnich latach), które z przewy szeniem wody stuletniej na km 553 + 500, to jest 2,5 km
powy ej istniej cej oczyszczalni, wynosz 77,32 m n.p.m. (Zał cznik tekstowy Nr 3).
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Realne zagro enie powodziowe dla Gminy Zakroczym mo e si pojawi przy nast puj cych
prognozowanych zdarzeniach hydrologicznych:
•

Kumulacji wezbra rzeki Wisły i rzeki Narwi z dopływem Bugu;

•

Zatorów lodowych poni ej Zakroczymia.

Bior c, powy sze pod uwag

zagro enie powodziowe dla oczyszczalni

cieków jest

prawdopodobne i dlatego po dane jest opracowanie w Gminnym planie ochrony
przeciwpowodziowej działa operacyjnych zabezpieczaj cych oczyszczalni .
Funkcje Wisły dla Gminy Zakroczym nale y równie nakre li w aspekcie obowi zuj cej od
2000 roku. Koncepcji Zagospodarowania i Regulacji Wisły Odcinek Warszawski wykonanej
przez RZGW. Wg opracowania nie zakłada si

prowadzenia prac regulacyjnych

pogł biaj cych dno Wisły a jedynie prace ułatwiaj ce spływ oraz ochron brzegów Wisły
przed erozj zagra aj c obwałowaniom. W opracowaniu przewidziano nast puje działania
realizacyjne:
•

Prace utrzymaniowe prowadzone przez słu by RZGW Warszawa, do których mo na
zaliczy :

•

-

działanie słu b eksploatacyjnych;

-

konserwacja i remonty istniej cych budowli nale cych do RZGW.

Przedsi wzi cia i prace prowadzone przez innych inwestorów ni RZGW, np.:
-

zagospodarowanie terenów poło onych w mi dzywalu wynikaj ce z potrzeb
urbanistycznych;

-

wykorzystanie terenu planowanego przez jego u ytkowników;

-

ochrona obcych budowli infrastruktury technicznej.

Na terenie Gminy Zakroczym zarz dca koryta rzeki - RZGW jest zobowi zany do
zabezpieczenia brzegów rzeki od erozji powodowanej przez działania nurtu. Sytuacja,
w której konieczne jest podj cie budowy urz dze regulacyjnych wyst puje na prawym
brzegu Wisły na km 558 w miejscowo ci Smoszewo. W tej sprawie, zaleca si
Burmistrz Gminy Zakroczym zwrócił si

aby

do RZGW o podj cie stosownych działa ,

polegaj cych na przygotowaniu okre lonego projektu zabezpieczenia skarpy. W projekcie
zabezpiecze , celowa jest budowa przystani dla potrzeb lokalnych i dla o rodków
wypoczynkowych.
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Wy ej wymieniona koncepcja nie ogranicza stara Gminy Zakroczym w zakresie budowania
nabrze a

umo liwiaj cego

korzystanie

jednostek

wodnych

eglugi

turystycznej.

Historycznie jednostki egluj ce po Wi le cumowały na nadbrze u na km 558 Wisły
i w Zakroczymiu przy osiedlu Utrata, które s siaduje z mostem drogowym trasy E – 7. Bieg
nurtu rzeki oraz ukształtowanie terenu predestynuj te miejsca do budowy pływaj cych
pomostów i nabrze a umo liwiaj cego cumowanie pływaj cych jednostek turystycznych.
Nadbrze e Wisły przy ulicy Utrata kwalifikuje si równie do utworzenia tam urz dze
słu cych do wypoczynku i rekreacji. Mo liwo ci te powinny by rozwa one przy realizacji
programu zagospodarowania przestrzennego Gminy.

6. Plan poprawy jako ci rodowiska dla Gminy Zakroczym.
Program ochrony rodowiska dla Gminy Zakroczym jest dokumentem wytyczaj cym cele
i kierunki działa w zakresie polityki ekologicznej lokalnej społeczno ci, które powinny by
realizowane w wieloletnim planie gminy i w kolejnych latach bud etowych.
Ochrona rodowiska obejmuje w szerokim tego słowa znaczeniu optymalne wykorzystanie
zasobów przyrodniczych dla gospodarki człowieka. Dotyczy, zatem nie tylko infrastruktury
ograniczaj cej negatywny wpływ gospodarki, ale przede wszystkim racjonalnego
wykorzystania zasobów, w tym optymalnego wykorzystania terenu w gospodarce
przestrzennej, stosowania bezpiecznych dla rodowiska technologii produkcji, stosowania
si do Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej.
Zamierzenia gospodarcze poszczególnych podmiotów wykraczaj ce poza ustalenia planów
miejscowych, które maj charakter uzgodnie społecznych wywołuj konflikty wynikaj ce
z szeroko rozumianego wykorzystywania zasobów rodowiska.
Cz ci

strategii Gminy musi by

troska o optymalne gospodarcze wykorzystanie

istniej cych zasobów przyrodniczych w horyzoncie czasowym wielu pokole .
W Programie dla Gminy Zakroczym wskazuje si na nast puj ce cele główne w zakresie
ochrony rodowiska.
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6.1. Ochrona gruntów rolnych, le nych i zasobów przyrodniczych.
Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym16
w celu zdynamizowania rozwoju gospodarczego kraju uchyliła wa no

planów

miejscowych uchwalonych przed 1 stycznia 1995 r. W przypadku braku planu mo liwe jest
stosowanie uproszczonych procedur polegaj cych na przeprowadzeniu post powania
administracyjnego

i

sporz dzeniu

decyzji

o

ustaleniu

zagospodarowania terenu przez uprawnionego urbanist

warunków

zabudowy

i

albo architekta. Zmiany te,

umo liwiaj lokalizacje obiektów, których przeznaczenie i u ytkowanie mo e narusza
dotychczasowy

sposób

zagospodarowania

przestrzennego

terenu.

W

przypadku

Zakroczymia i ukształtowanych kompleksów rolno – ogrodniczych wprowadzanie innych
form zagospodarowania terenu powinno nie narusza

ustale

Studium uwarunkowa

i

kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Zakroczym.
Na terenie Gminy wyst puj

równie

tereny po wyrobiskach gliny, które były

eksploatowane na potrzeby miejscowej Cegielni we wsi Mochty. Gmina jest wła cicielem
działki o powierzchni 5,12 ha we wsi Jaworowo – Tr bki Stare, dla której mo liwe jest
przywrócenie funkcji gospodarczych. W tym celu konieczne jest okre lenie przeznaczenia
działki w Planie zagospodarowania przestrzennego Gminy, uzyskanie decyzji na
rekultywacj tego terenu ze Starostwa Powiatowego oraz wykonanie projektu rekultywacji.
Dofinansowanie inwestycji jest mo liwe z funduszu rekultywacji, którym zarz dza Urz d
Marszałkowski.
Dla działek prywatnych stanowi cych wyrobiska po materiałach ceramicznych b d
kruszywie konieczne jest wydanie przez odno n administracj , decyzji rekultywacyjnych.
Wła ciciele działek mog ubiega si o dofinansowanie z funduszy ochrony rodowiska.

16

Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Dz. U. z dn. 10.05.2003
r. nr 80 poz. 717
Wykonawca: „Eco-Progress” Sp. z o. o., ul. Zielna 39/9, 00-108 Warszawa, tel: (22) 620-10-07, 652-33-90

72

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA GMINY ZAKROCZYM

6.2.

Zmniejszenie

zanieczyszcze

rodowiska

poprzez

budow

infrastruktury.
6.2.1. Ochrona wód powierzchniowych.
Teren Gminy i Miasta Zakroczym u ytkowany jest na cele mieszkaniowe oraz jako obszar
produkcji rolniczej.

W

obszarze

infrastruktury przemysłowej

wyst puj

zakłady

przetwórstwa ogrodniczego, cegielnia oraz zakład zajmuj cy si recyklingiem odpadów –
AMERS Sp. z o.o.
Główne ródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych to cieki komunalne (surowe lub
niedostatecznie oczyszczone) z wiejskich jednostek osadniczych i z terenu Miasta
Zakroczym, które jest skanalizowane w około 17 %. Podstawowym urz dzeniem
technicznym słu cym ochronie rodowiska jest oczyszczalnia cieków w Zakroczymiu
o potencjalnej przepustowo ci 1750 m3/dob , która nie ogranicza rozbudowy kanalizacji.
Popraw w zakresie ochrony wód powierzchniowych mo na uzyska poprzez:
•

Rozbudow kanalizacji na terenie Miasta Zakroczym,

•

Rozbudow kanalizacji terenów wiejskich, na których wg Studium planowana jest
zabudowa mieszkaniowa,

•

Popraw komunikacyjn dojazdów wozów asenizacyjnych do oczyszczalni cieków,

•

Wykorzystanie oczyszczalni w Smoszewie do skanalizowania terenów przyległych,

•

Budow oczyszczalni w Mochtach o przepustowo ci dostosowanej do potrzeb,

•

Porozumienie z Gmin

Pomiechówek w sprawie odbudowy oczyszczalni byłego

o rodka wczasowego we wsi Szczypiorno,
•

Budow przydomowych oczyszczalni cieków.

Du e znaczenie dla stanu czysto ci wód maj równie spływy powierzchniowe pochodzenia
rolniczego zawieraj ce zwi zki biogenne, rodki ochrony ro lin oraz wypłukiwane frakcje
gleby, jak równie wody opadowe - z terenów miast, zakładów przemysłowych oraz ci gów
komunikacyjnych.

Wykonawca: „Eco-Progress” Sp. z o. o., ul. Zielna 39/9, 00-108 Warszawa, tel: (22) 620-10-07, 652-33-90

73

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA GMINY ZAKROCZYM

6.2.2. Ochrona powietrza.
Jednym z podstawowych czynników decyduj cym o jako ci rodowiska jest czysto
powietrza. Istotnymi

ródłami zagro enia jako ci powietrza wyst puj cymi głównie

w miastach jest niska emisja powodowana przez zabudow mieszkaniow wyposa on
w ródła energii oparte na spalaniu w gla i zanieczyszczenia pochodz ce z komunikacji.
Do poprawy stanu powietrza atmosferycznego na terenie Gminy Zakroczym konieczne s
nast puj ce działania:
•

Doprowadzenie sieci gazowej na teren Gminy, poczynaj c od Miasta Zakroczym,

•

Ograniczenie wielko ci otwartych kwater składowiska i jego rekultywacja ko cowa,

•

Stosowanie w systemach produkcji ogrodniczej poplonów ograniczaj cych okresy,
w których gleby nie s pokryte i powoduj emisj pyłu,

•

Ograniczenie

spalania

odpadów

dla

celów

grzewczych

poprzez

edukacje

i oddziaływanie społeczne.
6.2.3. Ochrona przed hałasem i polami elektromagnetycznymi.
Starostwo powiatowe jest zobowi zane Ustaw z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu
ustawy – Prawo ochrony rodowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw17
do sporz dzenia mapy akustycznej na potrzeby oceny stanu zagro e

rodowiska w terminie

do 30 czerwca 2009 r. Przy wykonywaniu mapy akustycznej powinny by uwzgl dnione
informacje, jakie sporz dzaj zarz dzaj cy drog , lini kolejow lub lotniskiem. Obiekty te
zaliczane s do przedsi wzi

mog cych znacz co oddziaływa akustycznie na rodowisko.

Opracowuj cy niniejszy program zwrócił si z zapytaniem do Generalnej Dyrekcji Dróg
Krajowych i Autostrad Oddział w Warszawie o stan wykonanych dot d bada akustycznych.
Z uwagi na rosn cy ruch na drodze krajowej nr 62 wskazane jest, aby Burmistrz Gminy
Zakroczym wyst pił z pismem o wykonanie takich bada dla odcinków tej drogi, na której
wyst puje w bliskim s siedztwie zabudowa mieszkaniowa.
Zagro enia akustyczne mog si równie pojawi przy bardziej intensywnej ni dot d
eksploatacji lotniska. Lotnisko, jako przedsi wzi cie mog ce znacz co oddziaływa

na

rodowisko, wymaga sporz dzenia operatu ochrony przed hałasem, w którym okre lane s
17

Ustawa z dn. 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony rodowiska, ustawy o odpadach oraz o
zmianie niektórych ustaw Dz. U. Nr 100 poz. 1085
Wykonawca: „Eco-Progress” Sp. z o. o., ul. Zielna 39/9, 00-108 Warszawa, tel: (22) 620-10-07, 652-33-90

74

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA GMINY ZAKROCZYM

procedury

i

korytarze

l dowa

i

startów

oraz

godziny

u ytkowania

lotniska.

W post powaniu administracyjnym dotycz cym lotniska Modlin stron musi by Gmina
Zakroczym, s siaduj ca bezpo rednio z terenem lotniska.
W przypadku gdyby na terenie Gminy stwierdzono przekroczenia poziomów hałasu
uci liwe dla otoczenia Gmina zobowi zana jest do wezwania prowadz cego zakład
o zło enie wniosku, który powinien charakteryzowa szczegółowo emisj hałasu stosownie
do Art. 232 Prawa ochrony rodowiska.
Warunki okre laj ce emitowanie pól elektromagnetycznych normuj Art. 234, 235, 236
Prawa ochrony rodowiska. W przypadku zło enia wniosku o wydanie pozwolenia nale y
wszcz

okre lon

procedur

administracyjn ,

obejmuj c

wykonanie

raportu

o oddziaływaniu na rodowisko.
6.2.4. Unieszkodliwianie odpadów.
Cz ci programu ochrony rodowiska jest Plan Gospodarki Odpadami, w którym okre lono
zakres niezb dnych inwestycji ograniczaj cych wyst pienie zagro e . Zakłada on przede
wszystkim rekultywacj

nie u ytkowanych kwater i prawidłow

eksploatacje kwatery

zachodniej.
Problem odpadów komunalnych został szczegółowo przedstawiony w Gminnym Planie
Gospodarki Odpadami.
6.2.5. Ochrona zasobów kopalin.
Wg rozpoznania geologicznego na terenie Gminy Zakroczym wyst puj zło a kruszywa
oraz materiały do produkcji ceramicznej. Bior c pod uwag dotychczasow degradacj
rodowiska przyrodniczego, udzielanie pozwole na ich eksploatacj powinno uwzgl dnia
ich wpływ na rodowisko oraz uwarunkowania krajobrazowe i estetyczne. Udzielanie
pozwole powinno by ograniczone.
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6.3. Zalecenia dla ochrony wód powierzchniowych i podziemnych przed
zanieczyszczeniami rolniczymi.
Gospodarka ogrodnicza i rolnicza prowadzona jest na terenie Gminy Zakroczym w sposób
szczególnie intensywny i nowoczesny. Wynika to z dobrej jako ci gleb, tradycji
producentów oraz nowoczesnych metod produkcji, wdra anych przez słu by doradcze.
Z intensywnymi formami gospodarowania powi zane s

problemy zanieczyszcze

pochodzenia rolniczego. Rosn ca konkurencja produkcji rolniczej wymusza stosowanie
proekologicznych technologii, w których nale ałoby uwzgl dni

wszystkie zalecenia

Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej opracowanego przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju
Wsi i Ministerstwo rodowiska, za którym podaje si najwa niejsze zalecenia.
Ochrona wód przed zanieczyszczeniami punktowymi:
1. Nawozy naturalne s bardzo cennym ródłem składników pokarmowych ro lin i nale y
d y do maksymalnego ograniczenia strat tych składników w procesie ich gromadzenia
i przechowywania. Z lu no uło onych pryzm obornika lub nie przykrytych pokrywami
zbiorników gnojowicy i gnojówki powstaj bardzo du e straty azotu w postaci gazowego
amoniaku.
2. Miejsca gromadzenia odchodów oraz odpadów gospodarskich stanowi
potencjalne

najwi ksze,

ródło zanieczyszczenia wód gruntowych w obr bie zagrody wiejskiej.

Dlatego o skuteczno ci ochrony wód przed zanieczyszczeniami punktowymi przes dza
usytuowania i wykonanie podłóg pomieszcze inwentarskich oraz zbiorników na stałe
i płynne odchody i odpady gospodarskie.
3. Do odchodów i odpadów ciekłych zalicza si nawozy naturalne, to znaczy gnojowic
i gnojówk oraz cieki bytowe nie odprowadzone do kanalizacji zbiorczej. Do odchodów
i odpadów stałych zalicza si

nawozy naturalne – obornik, nawozy organiczne –

komposty i odpady bytowe – mieci.
4. Ciała padłych zwierz t pozostawione w obr bie gospodarstwa mog

powodowa

zanieczyszczenie wód. Z wyj tkiem pojedynczych sztuk drobiu i małych zwierz t
domowych, nie mog by zakopywane, a tym bardziej zagrzebywane w pryzmach
obornika czy kompostu. Padłe zwierz ta nale y natychmiast dostarcza

do miejsc

utylizacji, najlepiej transportem specjalistycznym. Na mocy Ustawy z dnia 13 wrze nia
1996 r. o utrzymaniu czysto ci i porz dku w gminach Art. 3 ust. 2 pkt. 3 i 8 do
obowi zkowych zada własnych gminy m. in. nale y zapewnienie:

Wykonawca: „Eco-Progress” Sp. z o. o., ul. Zielna 39/9, 00-108 Warszawa, tel: (22) 620-10-07, 652-33-90

76

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA GMINY ZAKROCZYM

-

Budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub wspólnych z innymi gminami
instalacji i urz dze do zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok zwierz cych
lub ich cz ci;

-

Zbierania, transportu i unieszkodliwiania zwłok bezdomnych zwierz t lub ich cz ci
oraz współdziałanie z przedsi biorcami podejmuj cymi działalno

w tym zakresie.

Wg ww. Ustawy Art. 4 i Art. 6 ust. 2 szczegółowe wymagania i warunki dotycz ce
utrzymania czysto ci i porz dku na terenie Gminy Zakroczym Rada Gminy ustala,
w drodze uchwały, po zasi gni ciu opinii pa stwowego terenowego inspektora sanitarnego.
Projekt takiej uchwały dla Gminy Zakroczym jest na etapie akceptacji.
Płyty i zbiorniki do przechowywania nawozów naturalnych (zalecenia dotycz ce
przechowywania nawozów płynnych i stałych zamieszczone poni ej b d obowi zuj ce
zgodnie z Ustaw o nawozach i nawo eniu18 z dnia 26 lipca 2000 roku, art. 18, po 8 latach
od daty ogłoszenia ww. Ustawy tj. od dnia 24.10.2008 r.)
5. Wszystkie produkowane w gospodarstwie płynne i stałe nawozy naturalne oraz odpady
powinny by przechowywane w specjalnych, szczelnych zbiornikach lub na płytach
usytuowanych w odpowiedniej odległo ci od zabudowa i granic zagrody wiejskiej,
zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego, a przede wszystkim od studni, stanowi cej
ródło zaopatrzenia w wod dla ludzi i zwierz t.
6. Obornik mo e by gromadzony, fermentowany i przechowywany w pomieszczeniach
inwentarskich lub na płytach gnojowych ze cianami bocznymi. Podłogi pomieszcze
inwentarskich i płyty gnojowe powinny by

zabezpieczone przed przenikaniem

wycieków do gruntu i zaopatrzone w instalacje odprowadzaj ce wycieki do szczelnych
zbiorników na gnojówk i wod gnojow .
7. Pojemno

płyty

gnojowej

powinna

zapewnia

mo liwo

gromadzenia

i przechowywania obornika przez okres, co najmniej 6 miesi cy. Pojemno

płyty zale y

od wysoko ci pryzmy obornika. W praktyce powierzchnia płyty gnojowej, przy
wysoko ci pryzmy obornika 2m i wył cznie alkierzowym systemie utrzymywania
zwierz t, powinna wynosi
Powierzchni

t

około 3,5 m2 na 1 du

zmniejsza si

jednostk

przeliczeniow .

proporcjonalnie do czasu przebywania zwierz t na

pastwisku.

18

Ustawa o nawozach i nawo eniu z dn. 26.07.2000 r. Dz. U. Nr 89, poz. 991
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8. Dla ułatwienia dowozu i wywozu obornika oraz utrzymania czysto ci dojazd do
pomieszcze inwentarskich i teren otaczaj cy płyt gnojow powinien by utwardzony.
Optymalne jest nakrycie płyt gnojowej dachem, co uniemo liwia zalewanie obornika
przez wod opadow i jednocze nie obornik przed nadmiernych przesychaniem.
9. Nie nale y przechowywa

obornika w pryzmach polowych, gdy

prowadzi to do

zanieczyszczenia wód gruntowych zwi zkami azotu i fosforu oraz przenawo enia
powierzchni pod pryzm .
10. Pojemno

zbiorników na gnojowic i gnojówk musi wystarcza na przechowywanie

tych nawozów przez okres, co najmniej 6 miesi cy. W praktyce, na 1 du
przeliczeniow zwierz t w oborze rusztowej, nale y przewidzie pojemno
gnojowic

około 10 m3, a na 1 du

pojemno

zbiornika na gnojówk przynajmniej 2,5 m3.

jednostk

przeliczeniow

jednostk
zbiornika na

w oborze płytkiej

11. Zbiornik na płynne odchody zwierz ce oraz bezodpływowe zbiorniki do gromadzenia
nieczysto ci ciekłych powinny mie

nieprzepuszczalne dno i ciany oraz szczeln

pokryw z otworem wej ciowym i otworem wentylacyjnym. Zbiorniki na gnojowic
mog by wyposa one w pokryw pływaj c .
12. Nale y d y do zmniejszenia ilo ci gnojowicy produkowanej w gospodarstwie poprzez
ograniczenie do koniecznego minimum ilo ci wody zu ywanej do mycia pomieszcze
inwentarskich i ograniczenie wycieków z poideł.
13. Do zbiornika na gnojowic

nie nale y odprowadza

substancji pochodz cych

z domowych urz dze sanitarnych.
14. Wszystkie, produkowane w gospodarstwie pasze soczyste, powinny by przechowywane
w specjalnych zbiornikach (silosach) lub na płytach usytuowanych w odpowiedniej
odległo ci od zabudowa

i granic zabudowy wiejskiej. Odległo

ta podana jest

w pozwoleniu na budow odpowiednich urz dze .
15. Przy kiszeniu wie ej masy ro linnej wycieka przeci tnie około 0,2 m3 soku z 1 tony
zakiszanej, zielonej masy. Soki kiszonkowe powinny by odprowadzane do studzienek
zbiorczych, stanowi cych integraln cz
Niezale nie od studzienek zaleca si

składow silosów płaskich i wie owych.

stosowanie na dno silosu płaskiego warstwy

poci tej słomy, zatrzymuj cej soki kiszonkowe. Jedna tona poci tej słomy mo e
wchłon

do 2,5 m3 soku.

16. Soki kiszonkowe zawieraj znaczne ilo ci składników mineralnych, w tym zwi zków
azotu. W soku odpływaj cym z 25 ton zakiszanej masy zielonej ( redni plon z 1ha)
znajduje si

14 kg azotu. Odpływ soku do wód powierzchniowych powoduje ich
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zanieczyszczenie i pozbawia wod tlenu. Soki zbierane w studzienkach nale y rozlewa
na pola lub ł ki, z których pochodziła masa ro linna do zakiszania.
17. Nie zaleca si stosowania pryzm kiszonkowych bezpo rednio na gruncie, gdy soki
kiszonkowe przenikaj wtedy do wód gruntowych, a ponadto nast puje zanieczyszczenie
gleby pod pryzm . Zalecanym sposobem konserwacji pasz jest sporz dzanie
sianokiszonek, z których nie ma praktycznie wycieków soków. Bele sianokiszonki mog
by przechowywane w dowolnym miejscu.
18. Gospodarstwa posiadaj ce indywidualne uj cie wody powinny posiada

szczelny

zbiornik do czasowego gromadzenia ciekłych nieczysto ci. Zbiornik powinien by
wyposa ony w szczeln pokryw z zamykanym otworem do usuwania nieczysto ci.
19. Gospodarstwa wyposa one w wodoci g zu ywaj

znacznie wi cej wody, ni

gospodarstwa korzystaj ce z uj cia własnego (studni), co powoduje zwi kszenie ilo ci
cieków. Gospodarstwa te powinny by przył czone do zbiorczej sieci kanalizacyjnej lub
posiada przydomow oczyszczalni

cieków.

20. Bezodpływowe zbiorniki powinny by opró niane przy pomocy wozów asenizacyjnych,
a zawarto

dostarczana do najbli szej oczyszczalni cieków.

21. W gospodarstwie rolnym istniej warunki do selektywnej zbiórki i zagospodarowania
odpadów domowych:
-

Wszelkie odpady organiczne (zielona mas, resztki po ywienia) powinny by
usuwane na pryzmy kompostowe lub na pryzmy obornika,

-

Odpady papierowe mo na spala w piecach c.o. i w paleniskach kuchennych,

-

Inne odpady nieorganiczne, a szczególnie tworzywa sztuczne i metale, nale y
gromadzi w specjalnych pojemnikach i przekazywa do punktów zbiórki odpadów
lub na wiejskie wysypiska mieci,

-

Puste opakowania po rodkach ochrony ro lin zobowi zany jest przyj

producent

lub dystrybutor rodka. Opakowa tych nie mo na wykorzystywa do innych celów,
a tak e spala , wyrzuca na wysypisko odpadów, czy zakopywa .
22. Wywo enie i pozostawianie odpadów w miejscach przypadkowych, cz sto w lesie,
podlega karze administracyjnej i stanowi bardzo powa ne i dotkliwe dla innych osób,
naruszenie norm współ ycia społecznego.
23. Za szczególnie szkodliwe substancje uznaje si

ró ne zwi zki organiczne (paliwo,

smary, chemiczne rodki ochrony ro lin oraz nawozy mineralne).
Ochrona wód przed zanieczyszczeniami obszarowymi:
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24. Nawozy naturalne i mineralne powinny by

stosowane w taki sposób i w takich

terminach, które ograniczaj ryzyko przemieszczania zawartych w nich składników
(szczególnie azotu i fosforu) do wód powierzchniowych i podziemnych.
25. Nie nale y stosowa :
-

Wszelkich nawozów na glebach zalanych wod

oraz przykrytych niegiem lub

zamarzni tych,
-

Nawozów naturalnych w postaci płynnej i mineralnych azotowych na glebach bez
okrywy ro linnej, poło onych na stokach o nachyleniu wi kszym ni 10%,

-

Nawozów naturalnych w postaci płynnej na ro liny przeznaczone do bezpo redniego
spo ycia przez ludzi.

Stosowanie cieków i osadów ciekowych:
26. Do rolniczego wykorzystania nadaj si tylko te cieki i osady ciekowe, które spełniaj
wymagania sanitarne i zawarto

metali ci kich nie przekracza warto ci okre lonych

w rozporz dzeniu Ministra rodowiska. Odpowiedzialno

za spełnianie tych wymaga

ponosi jednostka oferuj ca cieki lub osady ciekowe.
27. cieków i osadów ciekowych nie mo na stosowa na:
-

Gleby wykazuj ce wi ksze od dopuszczalnych zawarto ci metali ci kich,

-

Gleby gruntów ornych poło one na zboczach o nachyleniu wi kszym od 10%
i u ytkach zielonych poło onych na zboczach o nachyleniu wi kszym od 20%

-

Grunty orne, na których woda gruntowa zalega płycej ni 1,2 m,

-

U ytki zielone, na których woda gruntowa zalega płycej ni 1 m.

Stosowanie chemicznych rodków ochrony ro lin:
28. Wody powierzchniowe s

nara one na po rednie i bezpo rednie zanieczyszczenie

rodkami ochrony ro lin, co mo e mie powa ne konsekwencje dla rodowiska.
29. Opryskiwanie rodkami chemicznymi strefy przybrze nej wód stanowi zagro enie dla
ro lin wodnych, b d cych wa nym składnikiem ekosystemu wodnego.
30. Podstawow zasad w czasie przeprowadzania oprysków w pobli u cieków wodnych
jest przeje d anie opryskiwaczem w kierunku przeciwnym do kierunku płyn cej wody,
gdy zmniejsza to ryzyko jej zanieczyszczenia.
31. rodki ochrony ro lin, które spływaj z opryskiwacza podczas jego napełniania czy
mycia, sorbowane s w bogatym w materi organiczn podło u
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6.4. Racjonalizacja gospodarki wodnej.
W Wojewódzkim programie ochrony

rodowiska zostały okre lone nast puj ce cele

i kierunki działa w zakresie gospodarki wodnej:
Cele szczegółowe:
-

Zmniejszenie deficytu wód powierzchniowych,

-

Ograniczenie poboru wód podziemnych dla celów gospodarczych, produkcji i usług,

-

Ograniczenie wodochłonno ci,

-

Poprawa standardów zaopatrzenia w wod .

Działania:
-

Wykorzystywanie zasobów wód podziemnych głównie na zaopatrzenie ludno ci
w wod pitn ,

-

Stosowanie do oprysków i deszczowania gromadzonych wód powierzchniowych,

-

Prawidłowe u ytkowanie istniej cych studni kopanych lub ich rekultywacja,

-

Ochrona terenów ródliskowych, infiltracyjnych i wododziałowych.

W przypadku Gminy Zakroczym w wykorzystaniu wód podziemnych wskazane s
nast puj ce działania:
-

Zako czenie wodoci gowania Gminy,

-

Wykonanie przez Rady Sołeckie przegl du istniej cych studni kopanych,
u ytkowanych do celów gospodarczych i do produkcji ogrodniczej,

-

U ytkowania

do

produkcji

ogrodniczej

–

w

miar

mo liwo ci

uj

powierzchniowych,
-

Ochrona uj

wodoci gowych przez likwidacj potencjalnych ródeł zanieczyszcze ,

w tym rekultywacja składowiska.

6.5. Zwi kszenie lesisto ci i ochrona lasów.
Prace zalesieniowe gruntów opuszczonych przez rolnictwo wymienia si w Strategii rozwoju
powiatu nowodworskiego jako priorytetowe działania w zakresie le nictwa. Wysok rang
zalesie

w Polsce nadaje Ustawa o przeznaczeniu gruntów do zalesienia19. Ustawa ta

stwierdza m.in., e wielko
19

zalesie , ich rozmieszczenie oraz sposób realizacji okre la

Ustawa o lasach Dz. U. 2000.56.679 z pozn. zm.
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Krajowy Program Zwi kszenia Lesisto ci opracowany przez Ministra Ochrony rodowiska,
Zasobów Naturalnych i Le nictwa, zatwierdzony przez Rad Ministrów. Ustawa mówi o
obowi zku zalesiania gruntów przeznaczonych na ten cel w planach zagospodarowania
przestrzennego. Obowi zek ten spoczywa na nadle niczych w przypadku gruntów pod
zarz dem Lasów Pa stwowych oraz na wła cicielach lub u ytkownikach wieczystych w
przypadku pozostałych terenów. Z dniem 1 stycznia 2002 roku weszła w ycie ustawa o
przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia20. Ustawa zakłada, i rolnik otrzyma za 1 ha
zalesionego gruntu ekwiwalent pieni ny w wysoko ci 150 zł. Przewiduje si , e dzi ki
temu zapisowi wzro nie zainteresowanie zalesieniami gruntów porolnych, szczególnie na
obszarach wyst powania słabszych gleb V i VI klasy.
Struktura zalesienia Gminy Zakroczym przedstawia si nast puj co:
POWIERZCHNIA OGÓLNA GRUNTÓW

7 142 ha

GRUNTY POD LASAMI I ZADRZEWIENIAMI

801 ha

POWIERZCHNIA POKRYTA LASAMI

11,2 %

LASY NIEPA STWOWE

147 ha

W celu zwi kszenia lesisto ci w powiecie nowodworskim, w tym Gminie Zakroczym został
opracowany i przyj ty program na lata 2000 – 2020. Na terenie Gminy Zakroczym
zaplanowano w latach 2011 – 2015 zalesienie 12 ha powierzchni gruntów porolnych.

6.6. Poprawa stanu bezpiecze stwa ekologicznego.
Zagro enie ekologiczne dla Gminy Zakroczym stanowi nast puj ce obiekty:
•

Przez północny teren Gminy biegnie ruroci g do przesyłu produktów naftowych Płock –
Warszawa. Zagro eniem z tego tytułu s
incydentalnych kradzie y. Mimo,

rozszczelnienia ruroci gu na skutek

e na odcinku Gminy nie wyst piły tego typu

zjawiska konieczne jest monitorowanie trasy ruroci gu przez mieszka ców Gminy
i Policj .
•

Przez teren Gminy biegnie trasa E – 7, co potencjalnie rodzi mo liwo ci wyst pienia
katastrof drogowych z udziałem taboru przewo cego rodki toksyczne. Usuwaniem
ekologicznych skutków wypadków drogowych zajmuj si dobrze wyposa one Centrum
Pa stwowej Stra y Po arnej w Nowym Dworze Mazowieckim.

20

Ustawa z dn. 08.06.2001 o przeznaczeniu gruntów rolnych do zalesienia Dz. U. nr 73 poz. 764 z pó n. zm.
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•

Na terenie Gminy znajduj

si

składowisko odpadów komunalnych, które przy

długookresowym składowaniu mo e stanowi potencjalne zagro enie dla rodowiska
naturalnego. W najbli szej przyszło ci nale y podj

działania w celu rekultywacji

i zamykania kwater składowiska.

6.7. Podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej.
Rozwój technologii stał si przyczyn nadmiernego wykorzystywania zasobów naturalnych
oraz

prowadz cej

do

dewastacji

rodowiska

rabunkowej

gospodarki

zasobami

odnawialnymi.
W czerwcu w 1992 roku w Rio de Janeiro powstała Agenda 21 zawieraj ca ustalenia
o konieczno ci zmiany relacji mi dzy

rodowiskiem, a gospodark

i wdra ania idei

ekorozwoju gwarantuj cego zachowanie zasobów dla przyszłych pokole .
Realizacja powy szego wymaga szeregu działa

a przede wszystkim zmiany postaw

ludzkich: modelu konsumpcji (nadmierny popyt wywiera szkodliwy wpływ na rodowisko zalew opakowa jednorazowego u ytku), racjonalizacji mobilno ci (wzrost motoryzacji).
Idea rozwoju zrównowa onego wymaga kompletnego wsparcia intelektualnego, a obecne
zwi zki mieszka ców terenów wiejskich i mniejszych miast ze szkolnictwem wy szym
i nauk s stanowczo za słabe.
Ka dy człowiek korzysta ze rodowiska naturalnego, wykorzystuj c nie tylko surowce,
energi , ale tak e czerpi c inspiracj i doznania, które wypływaj z pi kna krajobrazu.
Jednak niewiele osób rozumie, jaki wpływ na zachowanie stanu rodowiska ma ich styl
ycia, sposób wypoczynku. Potrzebna jest edukacja ekologiczna całego społecze stwa, która
pozwala zrozumie zale no ci mi dzy człowiekiem, jego wytworami i przyrod . Edukacja
ma na celu zmian sposobu ycia, przyczyni si do poznania struktury własnych potrzeb,
celem edukacji jest wiadoma zmiana modelu konsumpcji w stron ograniczenia nabywania
przedmiotów i materiałów zb dnych.
Zgodnie z projektem „Narodowej strategii edukacji ekologicznej” opracowanym przez
zespól ekspertów - „Edukacja rodowiskowa, kształtuj c cało ciowy obraz relacji pomi dzy
człowiekiem, społecze stwem i przyrod , musi szybko i kompleksowo wkroczy w sfery
kształcenia, doskonalenia i weryfikacji zarz dzaj cej rodowiskiem. Ukazuj c zale no
człowieka od przyrody, uczy odpowiedzialno ci za zmiany dokonywane w rodowisku
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naturalnym. St d nale y ja traktowa , nie tylko jako nieodł czny element całego procesu
edukacyjnego; jest ona równie immanentnym składnikiem polityki informacyjnej, strategii
gospodarczej oraz ochrony zdrowia ludno ci. Edukacja ekologiczna staje si

wa nym

składnikiem edukacji obywatelskiej zmierzaj cej do rozwijania społecze stwa rozumnego
i akceptuj cego zasady zrównowa onego rozwoju, umiej cego ocenia stan bezpiecze stwa
ekologicznego oraz uczestnicz cego w procesach decyzyjnych...”.

Wg Programu ochrony rodowiska województwa mazowieckiego do realizacji edukacji
ekologicznej nale y sformułowa nast puj ce cele i podj

okre lone poni ej działania:

Cele szczegółowe:
-

Kształtowanie postaw i zachowa zgodnych z zasadami ekorozwoju,

-

Wiedza ekologiczna jako wa ny czynnik w procesie zarz dzania,

-

Tworzenie ekologicznych podstaw kształtowania to samo ci regionalnej i lokalnej.

Działania:
-

Szerzenie wiedzy ekologicznej na wszystkich poziomach edukacji oraz w mediach,

-

Upowszechnianie zasad dobrej praktyki rolniczej,

-

Wspieranie powiatów i gmin w działaniach na rzecz proekologicznej edukacji
radnych i pracowników samorz dowych oraz lokalnych społeczno ci,

-

Organizowanie konkursów, warsztatów, seminariów z zakresu wiedzy ekologicznej,

-

Wspieranie stowarzysze regionalnych i lokalnych działaj cych na rzecz ochrony
rodowiska i krajobrazu kulturowego.

W przeło eniu powy szych zada

na Gmin Zakroczym konieczne jest uwzgl dnienie

dodatkowo nast puj cych aspektów:
•

rodowisko Miasta Zakroczymia oraz poszczególnych sołectw jest zwarte
kulturowo i w zwi zku, z tym konieczne jest zaanga owanie w problemy ochrony
rodowiska samorz dów mieszka ców na poziomie sołectw i poszczególnych cz ci
miasta.

•

Istotn rol w ochronie rodowiska stanowi zwi zki producentów. Z tego wzgl du
konieczne jest konsultowanie zamierze Gminy na tym forum.
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6.8. Rozwój proekologicznych form działalno ci gospodarczej.
Zgodnie z polityk ekologiczn pa stwa działalno

gospodarcza tych dziedzin gospodarki,

które wykazuj presj na rodowisko w formie bezpo redniego lub po redniego korzystania
z jego zasobów lub s

ródłem zanieczyszczenia (m.in. przemysł, transport, rolnictwo,

le nictwo, gospodarka komunalna i budownictwo) wymaga stosowania rozwi za
gwarantuj cych zachowanie walorów

rodowiska i mo liwo

odnawialnych. Szczególna odpowiedzialno

za ochron

odtworzenia zasobów

rodowiska przypada rolnictwu,

które u ytkuje około 67 % powierzchni Gminy, a w wyniku działalno ci produkcyjnej
powoduje zmiany wła ciwo ci gleby, wody, powietrza oraz przyczynia si

do zmian

bioró norodno ci w krajobrazie wiejskim.
Przyszły rozwój gospodarczy musi odbywa si zgodnie z zasad zrównowa onego rozwoju.
Jednocze nie wysokie standardy rodowiskowe s sił nap dow innowacji i szans dla
podmiotów gospodarczych, które musz działa w sposób proekologiczny tj. ograniczaj c
zu ycie surowców i produkcj odpadów. Wska nikami wprowadzanych rozwi za b d
uzyskiwane znaki jako ci, certyfikaty.
Wg

Programu

ochrony

rodowiska

województwa

mazowieckiego

proekologicznych form działalno ci gospodarczej nale y sformułowa
i podj

dla

realizacji

nast puj ce cele

okre lone poni ej działania:

Cele szczegółowe:
-

Wzrost ilo ci podmiotów gospodarczych posiadaj cych certyfikaty jako ci,

-

Rozwój proekologicznych form produkcji rolniczej,

-

Wzrost wykorzystania energii odnawialnej,

-

Zmniejszenie materiałochłonno ci i energochłonno ci produkcji.

Działania:
-

Wdra anie programów rolno- rodowiskowych,

-

Szerokie

promowanie najlepszych

dost pnych technik (BAT) w zakresie

zmniejszenia materiałochłonno ci i odpadowo ci produkcji,
-

Przygotowanie programu wspierania rozwoju usług turystycznych na obszarach
obj tych ochron prawn ,

-

Wspieranie przekształce proekologicznych w rolnictwie i przemy le spo ywczym,
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-

Promocja walorów i produktu turystycznego,

-

Wspieranie

działa

podmiotów

gospodarczych

w

zakresie

racjonalnego

gospodarowania zasobami rodowiska,
-

Upowszechnianie wykorzystania odnawialnych ródeł energii (wody geotermalne,
wiatr, energia słoneczna, biomasa),

-

Promowanie podmiotów gospodarczych posiadaj cych certyfikaty i znaki jako ci.

Reasumuj c powy sze cele na terenie Gminy Zakroczym nale y zwróci szczególn
uwag na:
•

Stosowanie dobrej praktyki rolniczej i ekologicznych form ochrony ro lin,

•

Ochron krajobrazu i form zagospodarowania terenu,

•

Wykorzystanie energii gazowej w celu zmniejszenia emisji z palenisk domowych.

7. Racjonalne u ytkowanie zasobów naturalnych – limity
krajowe.
W II Polityce ekologicznej pa stwa, przyj tej przez Rad Ministrów w czerwcu 2000 roku,
a nast pnie przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w sierpniu 2001 roku, ustalone zostały
nast puj ce wa niejsze limity krajowe, zwi zane z racjonalnym wykorzystaniem zasobów
naturalnych i popraw stanu rodowiska (wszystkie dotycz celów do osi gni cia najpó niej
do 2010 roku):
-

Zmniejszenie wodochłonno ci produkcji o 50 % w stosunku do stanu w 1990 roku
(w przeliczeniu na PKB i warto

-

sprzedan w przemy le),

Ograniczenie materiałochłonno ci produkcji o 50 % w stosunku do 1990 roku w taki
sposób, aby uzyska , co najmniej rednie wielko ci dla pa stw OECD (w przeliczeniu na
jednostk produkcji, warto

-

produkcji lub PKB),

Ograniczenie zu ycia energii o 50 % w stosunku do 1990 roku i 25 % w stosunku do
2000 roku (równie w przeliczeniu na jednostk produkcji, warto

-

produkcji lub PBK),

Dwukrotne zwi kszenie udziału odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych
w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem
z 1990 r.,
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-

Odzyskanie i powtórne wykorzystanie, co najmniej 50 % papieru i szkła z odpadów
komunalnych,

-

Pełna (100%) likwidacja zrzutów

cieków nieoczyszczonych z miast i zakładów

przemysłowych,
-

Zmniejszenie ładunku zanieczyszcze

odprowadzanych do wód powierzchniowych

w stosunku do stanu z 1990 roku, z przemysłu o 50 %, z gospodarki komunalnej (na
terenie miast i osiedli wiejskich) o 30 % i ze spływu powierzchniowego – równie o
30%,
-

Ograniczenie emisji pyłów o 75 %, dwutlenku siarki o 56 %, tlenków azotu o 31 %,
niemetanowych lotnych zwi zków organicznych o 4 % i amoniaku o 8 % w stosunku do
stanu w 1990 roku,

-

Do ko ca 2005 roku nale y wycofa z u ytkowania etylin i przej

wył cznie na

stosowanie benzyny bezołowiowej.
Powy sze limity przyjmuje si jako punkt odniesienia w zakresie realizacji celów gminnej
polityki ekologicznej. Gmina Zakroczym w zakresie wyst puj cych na jej terenie zagro e
wywi e si z zada nało onych przez rz d RP.

8. Zadania gminy w przeciwdziałaniu zanieczyszczeniom.
8.1. Zadania własne.
Zgodnie z „Wytycznymi sporz dzania programów ochrony

rodowiska na szczeblu

regionalnym i lokalnym” opracowanymi przez Ministerstwo rodowiska w grudniu 2002
roku, pod zadaniami własnymi gminy, rozumie si

przedsi wzi cia, które mog

by

finansowane w cało ci lub cz ciowo ze rodków b d cych w ich dyspozycji.
Program Ochrony

rodowiska Województwa Mazowieckiego zobowi zuje samorz dy

gmin do realizowania nast puj cych zada :
•

Uwzgl dniania
zagospodarowania

uwarunkowa
przestrzennego

przyrodniczych
(opracowania

w

miejscowych

ekofizjograficzne,

planach
prognozy

oddziaływania na rodowisko),
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•

Wspierania zalesie i zadrzewie na gruntach marginalnych i mało przydatnych dla
rolnictwa (wprowadzanie zalesie

do miejscowych planów zagospodarowania

przestrzennego),
•

Uporz dkowania gospodarki ciekowej,

•

Realizacj programu gospodarki odpadami (likwidacja dzikich wysypisk),

•

Budow małych zbiorników retencyjnych,

•

Ochron obszarów cennych przyrodniczo – ustanawianie form ochrony przyrody takich
jak: obszary chronionego krajobrazu, u ytki ekologiczne, zespoły przyrodniczokrajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne i pomniki przyrody,

•

Tworzenie pasów zieleni wysokiej wokół miast oraz obiektów uci liwych,

•

Uwzgl dnianie obszarów nara onych na niebezpiecze stwo powodzi (obszary
bezpo redniego

zagro enia

i

obszary

potencjalnego

zagro enia

powodzi )

w opracowaniach planistycznych m. in. miejscowych planach zagospodarowania
przestrzennego i decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

Zadania samorz dów obejmuj
z u ytkownikami

równie

sprawy z zakresu bezpo rednich kontaktów

rodowiska (wydawanie decyzji zezwalaj cych na korzystanie ze

rodowiska i okre laj cych warunki jego korzystania np. decyzja o dopuszczalnej emisji,
pozwolenia wodno-prawne, koncesje na wydobywanie kopalin, uzgadnianie sposobu
zagospodarowania odpadów) oraz pozyskiwania danych o rodzaju i skali korzystania
z zasobów rodowiska.
Organy te posiadaj te uprawnienia w zakresie ustalania dodatkowych wymaga słu cych
ochronie rodowiska na okre lonych obszarach (np. tworzenie obszarów ograniczonego
u ytkowania) oraz przeciwdziałania zagro eniom rodowiska w sytuacjach nadzwyczajnych
(ochrona

przeciwpowodziowa,

plany

operacyjno-ratownicze

na

wypadek

awarii

przemysłowych).
W zakresie ochrony

rodowiska zadania wykonuj

ponadto organy administracji

niezespolonej m. in. regionalne zarz dy gospodarki wodnej, nadle nictwa. Du

rol

w realizacji zada na rzecz ochrony rodowiska pełni instytucje niepa stwowe: jednostki
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badawczo-rozwojowe, agencje, fundacje, organizacje gospodarcze i społeczne organizacje
ekologiczne. Aktywno

organizacji zwi ksza niezb dne zaanga owanie szerokich kr gów

społecze stwa w sprawy ochrony

rodowiska oraz podnosi

wiadomo

ekologiczn .

Działania tych organizacji s szczególnie widoczne w obronie przed wzrostem lokalnych
uci liwo ci rodowiskowych oraz w organizowaniu masowych imprez (np. Dzie Ziemi,
Sprz tanie wiata).
Zarz dzanie

rodowiskiem przez podmioty gospodarcze korzystaj ce ze

rodowiska

odbywa si m. in. poprzez:
-

Dotrzymywanie wymaga wynikaj cych z przepisów prawa;

-

Modernizacje technologii w celu ograniczenia lub wyeliminowania uci liwo ci dla
rodowiska;

-

Instalowanie urz dze słu cych ochronie rodowiska;

-

Stał kontrol emisji zanieczyszcze (monitoring).

W Strategii rozwoju powiatu nowodworskiego została podana lista priorytetowych
przedsi wzi

w zakresie ochrony rodowiska przyj tych Rad Powiatu w listopadzie 2000

roku. Do zada dotycz cych zakresu działalno ci Gminy Zakroczym nale :
1. Poprawa stanu czysto ci wód na terenie Gminy poprzez zmniejszenie ładunku
zanieczyszcze

odprowadzanych do wód płyn cych, stoj cych i wód podziemnych.

W tym celu nale y doprowadzi do:
-

Rozbudowy sieci kanalizacyjnej, a tak e modernizacji oczyszczalni cieków dla
przyj cia zwi kszonego ładunku

cieków. W Gminnym Planie Gospodarki

Odpadami harmonogram realizacji przedsi wzi
oczyszczalni

inwestycyjnych dla Miejskiej

cieków w Zakroczymiu zakłada budow

ci gu osadowego,

wybudowanie instalacji dozuj cej PIX i wyposa enie punktu zlewnego w licznik.
2. Zmniejszenie ilo ci wytwarzanych i składowanych odpadów oraz rozszerzenie zakresu
ich gospodarczego wykorzystania poprzez:
-

Opracowanie programu gospodarki odpadami komunalnymi w ka dej gminie
(Na obecn chwile Plan gospodarki odpadami dla Gminy Zakroczym jest na etapie
uzgodnie );

-

Upowszechnienie metody recyklingu „u ródła” wytwarzania odpadów;

-

Zmniejszenie zanieczyszcze w lasach, nad brzegiem rzek i przydro nych rowach.
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3. Zmniejszenie emisji zanieczyszcze

do powietrza poprzez przebudow

kotłowni

w glowych na gazowe lub olejowe.
4. Kontynuacja zalesie gruntów porolnych zgodnie z przyj tym programem zalesie .
5. Rozwijanie ró nych form agroturystyki i turystyki wykorzystuj c naturalne walory
przyrodnicze jak i zabytki Gminy Zakroczym (Kampinoski Park Narodowy, malowniczy
teren nad skarp Zakroczymia oraz zabytki Twierdzy Modlin).
6. Nadzorowanie i kierowanie działa

zmierzaj cych do wła ciwej realizacji zada

wynikaj cych z przyj tych b d opracowanych studiów uwarunkowa

i kierunków

zagospodarowania Gminy Zakroczym.
7. Podnoszenie wiadomo ci ekologicznej poprzez:
-

Prowadzenie zaj

edukacyjnych w zakresie korzystania ze rodowiska w szkołach

podstawowych i ponadpodstawowych,
-

Prowadzenie cyklu spotka w zakresie korzystania ze rodowiska w społeczno ciach
wiejskich,

-

Upowszechnianie wiedzy ekologicznej w organizacjach społecznych takich jak
Polski Zwi zek W dkarski, Polski Zwi zek Łowiecki, Polskie Towarzystwo
Turystyczno – Krajoznawcze.

8.2. Pozostałe zadania.
Do pozostałych zada

w zakresie ochrony

rodowiska Gminy Zakroczym nale

przedsi wzi cia, których finansowanie odbywa si b dzie ze rodków przedsi biorstw oraz
ze

rodków zewn trznych, b d cych w dyspozycji organów i instytucji szczebla

wojewódzkiego i centralnego.

9. Harmonogram realizacji i nakłady na realizacj programu.
Gmina Zakroczym z uwagi na posiadane składowisko zmuszona jest do jego eksploatacji
m.in. w celu wygospodarowania rodków na przeprowadzenie wymaganej rekultywacji.
Program inwestycyjny Gminy Zakroczym wymaga znacznego dofinansowania ze ródeł
zewn trznych.
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Tabela Nr 16: Harmonogram inwestycyjny z planu gospodarki odpadami dla Gminy
Zakroczym.
Instytucja
L.p.

Opis zadania

odpowiedzialna
za realizacj

Okres
realizacji

Szacunkowe
ródła finansowania

koszty w
mln zł

Prace zwi zane z prawidłow eksploatacj
kwatery zachodniej (wykonanie pasa
zieleni izolacyjnej, wykonanie
1

obwałowania ziemnego wyznaczaj cego

Gmina Zakroczym

granice kwatery, wykonanie drogi

Zakład Gospodarki

dojazdowej, prace zwi zane z

Komunalnej

2004 - 2010

5,00

uregulowaniem prawnych i
własno ciowych aspektów w strefie
1.

ochronnej)
2

3

4

Monta urz dze do prostego recyklingu i
dekompozycji odpadów
Rekultywacja kwatery zachodniej około
roku 2010 i monitoring min. przez 30 lat

Gminy

Gmina Zakroczym
Zakład Gospodarki
Komunalnej
Gmina Zakroczym
Zakład Gospodarki
Komunalnej

Podniesienie i ukształtowanie powierzchni
kwatery wschodniej z przekładk około
30 000 m3odpadów z kwatery
Gmina Zakroczym
południowej, w tym wykonanie bada
geologicznych, dodatkowego piezometru i
bada zanieczyszczenia gruntu

2004 - 2005

0,50

2.

Wojewódzki
Fundusz Ochrony

około roku
2010

rodowiska i

5,00

Gospodarki
Wodnej
3.

2004 - 2005

Narodowy
Fundusz Ochrony

1,50

rodowiska i
Gospodarki

Rekultywacja kwatery południowej:
-

rodki własne

Wodnej

przemieszczenie cz ci

4.

rodki UE

zgromadzonych odpadów na
kwater wschodni ;
5

-

rekultywacja pozostałej cz ci
kwatery poprzez pokrycie

2004 - 2005

0,80

geomembran , warstw gruntu i
pełne zadarnienie;
-

odprowadzenie wód opadowych
(czystych).
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1.

Fundusz Nowego
Dworu Maz.
Zakroczymia,

Zwi zek Gmin z
6

udziałem

Zakład recyklingu i sortownia

Zakroczymia +

Pomiechówka,
po roku 2010

Czosnowa i

1,50

Kapitał prywatny

Leoncina
2.

Wojewódzki
Fundusz Ochrony
rodowiska

Modernizacja oczyszczalni cieków - w
zakresie gospodarki odpadami
7

Budowa ci gu osadowego, wybudowanie

3.

rodki UE

1.

Wojewódzki
Fundusz Ochrony

Zakład Gospodarki
Komunalnej

instalacji dozuj cej PIX i wyposa enie

2004 – 2005

0,50

rodowiska
2.

Gminy.

punktu zlewnego w licznik
1.
8

Rekultywacja terenów o powierzchni
5.12 ha we wsi Jaworowo – Tr bki Stare

rodki własne

rodki własne
Gminy,

Gmina Zakroczym

2010

0,50

2.

Fundusz
rekultywacji
gruntów.

W syntezie Gminnego Programu Ochrony rodowiska przewiduje si nast puj ce zadania
z podziałem na ródła finansowania do 2011 roku:
Tabela Nr 17: Harmonogram realizacji i nakłady na realizacj

Programu Ochrony

rodowiska.

Lp.

Rodzaj inwestycji

Okres
realizacji

rodki
własne
Gminy

ródła finansowania
rodki
Fundusze
administracji
strukturalne
zespolonej

Fundusze
Ekologiczne

Rozbudowa
1

oczyszczalni
cieków – cz

2005 - 2006

400 000

-

600 000

700 000

2005 - 2007

700 000

-

2 600 000

1 200 000

osadowa
Rekultywacja
2

składowiska
odpadów
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Wyposa enie
3

składowiska w
urz dzenia do

2005 - 2006

50 000

-

100 000

-

2005 – 2011

1 000 000

-

2 000 000

2 000 000

do 2011

50 000

-

100 000

-

do 2011

20 000

-

30 000

-

do 2011

-

-

-

recyklingu
4
5

Rozbudowa
kanalizacji
Gazyfikacja Gminy
Budowa drogi
dojazdowej do

6

oczyszczalni
cieków –
zabezpieczenie
przeciwpowodziowe

7

Budowa stanowisk
dla opryskiwaczy

4 stanowiska
40 000

10. Narz dzia i instrumenty realizacji programu.
Do instrumentów finansowych nale :
•

Opłaty za korzystanie ze rodowiska: za emisj zanieczyszcze do powietrza, za pobór
wody powierzchniowej i podziemnej, za wprowadzanie cieków do wód lub do ziemi, za
składowanie odpadów,

•

Administracyjne kary pieni ne,

•

Odpowiedzialno

•

Kredyty i dotacje z funduszy ochrony rodowiska.

cywilna, karna i administracyjna,

Finansowanie inwestycji ekologicznych zwi zanych z ochron

rodowiska i gospodark

odpadami mo na podzieli na dwie grupy, s to rodki krajowe pochodz ce z ró nych ródeł
finansowania oraz rodki z Unii Europejskiej.
rodki krajowe
Najwi ksz

instytucj

realizuj c

Polityk

Ekologiczn

Pa stwa poprzez finansowanie

inwestycji w ochronie rodowiska i gospodarce wodnej w obszarach wa nych z punktu
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widzenia procesów dostosowawczych do standardów i norm Unii Europejskiej jest
Narodowy Fundusz Ochrony

rodowiska i Gospodarki Wodnej. Główne kierunki jego

działalno ci okre la II Polityka Ekologiczna Pa stwa natomiast, co roku aktualizowane s
cele szczegółowe, w tym zasady udzielania pomocy finansowej oraz lista przedsi wzi
priorytetowych.
Zasadniczym celem NFO iGW jest wspieranie finansowe przedsi wzi

podejmowanych

dla poprawy jako ci rodowiska w Polsce.
W zakresie ochrony powierzchni ziemi, w tym ochrony rodowiska przed odpadami
NFO iGW udziela po yczek, dotacji i dopłat, dofinansowuje zadania inwestycyjne zgodnie
z poni szymi priorytetami.
Priorytetami s m. in.:
-

Likwidacja uci liwo ci starych składowisk odpadów,

-

Unieszkodliwianie odpadów powstaj cych w zwi zku z transportem samochodowym
oraz zbiórka i wykorzystanie olejów,

-

Przeciwdziałanie powstawaniu i unieszkodliwianiu odpadów przemysłowych
i odpadów niebezpiecznych,

-

Realizacja mi dzygminnych i regionalnych programów zagospodarowania odpadów
komunalnych.

O dofinansowanie z NFO iGW mog ubiega si :
-

Jednostki samorz du terytorialnego i ich zwi zki,

-

Stowarzyszenia, fundacje i inne organizacje,

-

Przedsi biorcy, realizuj cy przedsi wzi cia ochrony

rodowiska i gospodarki

wodnej.
Analogicznie do NFO iGW w ka dym województwie Wojewódzki Fundusz Ochrony
rodowiska

i

Gospodarki

Wodnej

(WFO iGW)

przygotowuje

list

zada

priorytetowych, które mog by dofinansowywane z ich rodków oraz zasady i kryteria,
które b d obowi zywa przy wyborze zada do realizacji. Rol wojewódzkiego funduszu
jest wspieranie finansowe przedsi wzi

proekologicznych o zasi gu regionalnym,

a podstawowym ródłem ich przychodów s wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze
rodowiska i administracyjnych kar pieni nych.
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Zasady przeznaczania rodków finansowych narodowego, wojewódzkich, powiatowych
i gminnych funduszy ochrony rodowiska i gospodarki wodnej okre la Ustawa z dnia 27
kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony rodowiska21.
rodki z gminnych funduszy zgodnie z art. 406 ww. Ustawy przeznaczane s m. in. na:
edukacj

ekologiczn

oraz

propagowanie

zrównowa onego rozwoju, realizowanie zada

działa

proekologicznych

i

zasady

modernizacyjnych i inwestycyjnych,

słu cych ochronie rodowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urz dze ochrony
przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji, wspieranie wykorzystania lokalnych ródeł
energii odnawialnej oraz pomoc dla wprowadzenia bardziej przyjaznych dla rodowiska
no ników energii, działania z zakresu rolnictwa ekologicznego oddziaływuj ce na stan
gleby, innych działa słu cych ochronie rodowiska i gospodarki wodnej, wynikaj cych
z zasady zrównowa onego rozwoju, ustalonych przez gmin .
Istotne znaczenie w udzielaniu wsparcia finansowego, w formie bezzwrotnych dotacji
i preferencyjnych po yczek ma EkoFundusz. Jest to fundacja niezale na, działaj ca według
prawa polskiego, a w szczególno ci wg ustawy o fundacjach. Obecnie fundatorem jest
Minister Skarbu Pa stwa. Priorytetowymi dziedzinami EkoFunduszu s m. in.: ochrona
ró norodno ci biologicznej, gospodarka odpadami i rekultywacja gleb zanieczyszczonych,
unieszkodliwianie odpadów komunalnych i niebezpiecznych, ograniczenie emisji gazów
powoduj cych zmiany klimatu ziemi (ochrona klimatu), ograniczenie transgranicznego
transportu dwutlenku siarki i tlenków azotu oraz eliminacja niskich ródeł ich emisji
(ochrona powietrza). Dotacje mog
zwi zanych bezpo rednio z ochron

uzyska

jedynie projekty dotycz ce inwestycji

rodowiska, (w ich fazie implementacyjnej),

a w dziedzinie przyrody równie projekty nie inwestycyjne. EkoFundusz nie dofinansowuje
bada naukowych, opracowa oraz tworzenia wszelkiego rodzaju dokumentacji.
ródłem finansowania inwestycji ekologicznych zwi zanych z ochron

rodowiska

i gospodark odpadami mog by równie kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank
Ochrony

rodowiska (BO

S.A.) z dopłatami do oprocentowania, kredyty komercyjne,

kredyty konsorcjalne, jak równie kredyty mi dzynarodowych instytucji finansowych Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju (EBOiR) i Banku wiatowego.

21
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Fundusze przedakcesyjne.
Fundusz ISPA jest instrumentem finansowym polityki przedakcesyjnej dla krajów
ubiegaj cych si o członkostwo w Unii Europejskiej. Jest on prekursorem tzw. Funduszu
Spójno ci. Podstawowym celem funduszu ISPA jest współfinansowanie projektów
inwestycyjnych z dziedziny ochrony rodowiska i transportu, w szczególno ci: zwalczanie
problemów spowodowanych zanieczyszczeniem wód i powietrza, pomocy w zakresie
utylizacji odpadów.
Inwestycje realizowane z tego funduszu musz by zgodne ze standardami i normami UE.
Podstaw prawn programu ISPA stanowi Rozporz dzenie Rady Unii Europejskiej Nr 1267
z 21 czerwca 2000r. Fundusz jest instrumentem finansowym do realizacji celów okre lonych
w dokumencie „Partnerstwo dla Członkostwa’’ oraz priorytetów wskazanych w Narodowym
Programie Przygotowania do Członkostwa w UE.
ISPA jest programem publicznym, działaj cym na podstawie ww. rozporz dzenia, z którego
o dofinansowane mog ubiega si :
-

Jednostki

sektora

publicznego

takie

jak:

przedsi biorstwa

pa stwowe

o charakterze u yteczno ci publicznej,
-

Gminy i ich zakłady bud etowe lub przedsi biorstwa komunalne b d ce spółkami prawa
handlowego, ale pozostaj ce w cało ci własno ci gmin.

Udział w dofinansowaniu projektów mo e wynie

do 75% planowanych nakładów

publicznych, w szczególnych przypadkach Komisja Europejska mo e zwi kszy
dofinansowanie do 85% kosztów projektu.
Program ten zarz dzany jest przez Komisj Europejsk , a za jego realizacj w sektorze
rodowiska w Polsce odpowiadaj Ministerstwo rodowiska oraz NFO iGW.
Projekty ubiegaj ce si o dofinansowane w ramach funduszu ISPA powinny spełni m.in.
takie kryteria jak:
-

Wielko

inwestycji musi wynosi – co najmniej 5 mln euro,

-

Wnioskodawc - beneficjantem mo e by wył cznie podmiot publiczny (samorz d
terytorialny),

-

Projekt musi spełnia standardy normy UE w zakresie ochrony rodowiska i transportu:
odno nie ochrony wody 91/271 EWG, 80/778/EWG, odno nie odpadów: 75/442/EWG,
91/689/EWG, odno nie ochrony powietrza: 96/62/WE, 89/429/EWG, 94/67/WE,

-

Przedsi wzi cia musz

by

zgodne z lokalnymi i regionalnymi programami

zrównowa onego rozwoju i ochrony rodowiska,
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-

Przedsi wzi cia musz by efektywne ekonomicznie, ich podstawowym celem jest
zapewnienie korzy ci dla społecze stwa.

Ka da inwestycja zgłaszana do dofinansowania z funduszu powinna spełnia wszystkie
normy i standardy techniczne i ekologiczne obowi zuj ce w UE, np. składowiska odpadów
b d musiały by zgodne ze standardami zawartymi w dyrektywach o składowaniu odpadów
(1999/31/WE). Najwi ksze prawdopodobie stwo otrzymania dofinansowania z tego
funduszu maj

systemy np. zbiórki odpadów, odzysku unieszkodliwiania odpadów

niebezpiecznych. Rok 2003 jest ostatnim rokiem zgłaszania projektów do realizacji
w ramach programu ISPA.
Sapard to równie program przedakcesyjny, który mo e wspiera

działania z zakresu

ochrony rodowiska (działanie 3 i 5). W działaniu 3 - "Rozwój i poprawa infrastruktury
obszarów wiejskich", obszarami wsparcia s : gospodarka odpadami, odprowadzanie
i oczyszczanie cieków, zaopatrzenie gospodarstw wiejskich w wod oraz jej uzdatnienie.
Beneficjantami rodków mog by powiaty, gminy i zwi zki gmin. Wysoko
wynie

dotacji mo e

do 50% kwalifikuj cych si kosztów przedsi wzi cia. Działanie 5 - "Programy

rolno- rodowiskowe i zalesianie", dotyczy stosowania metod rolnictwa ekologicznego,
w tym zapewnienie rolnikom dodatkowych ródeł dochodów za wykonanie usługi na rzecz
ochrony

rodowiska. Beneficjentami s : rolnicy, dzier awcy gruntów rolnych, osoby

zaanga owane w produkcj roln i le n .
Program Phare – obecnie w ramach tego programu dost pne s tylko tzw. rodki mi kkie,
m.in. na edukacj ekologiczn . Jest jeszcze mo liwe uruchomienie rodków w ramach tego
funduszu na inwestycje w zakresie ochrony rodowiska.
Fundusze strukturalne.
Po wej ciu do UE Polska mo e korzysta z Funduszy Strukturalnych na finansowanie
inwestycji w ochronie
z

Europejskiego

rodowiska. Dotyczy to mo liwo ci finansowania inwestycji

Funduszu

Rozwoju

Regionalnego

(Zintegrowanego

Programu

Operacyjnego Rozwoju Regionalnego - inwestycje w skali regionalnej i lokalnej) oraz
Funduszu Spójno ci.
Ramy przedsi wzi

inwestycyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych okre la

Narodowy Plan Rozwoju (2004-2006). Plan ten b dzie słu ył jako podstawa negocjowania
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przez Polsk Podstaw Wsparcia Wspólnoty, dokumentu okre laj cego kierunki i wysoko
wsparcia ze strony funduszy strukturalnych na realizacj zamierze rozwojowych oraz jako
podstawa interwencji z Funduszu Spójno ci.
W ramach jednego z priorytetów Narodowego Planu Rozwoju: ochrona
i zagospodarowanie przestrzenne, podstawowe

rodowiska

znaczenie b dzie miało wsparcie

inwestycyjne ukierunkowane mi dzy innymi na racjonaln gospodark odpadami. W tym
zakresie wsparcie b dzie przeznaczone przede wszystkim na rozbudow lub modernizacj
składowisk odpadów komunalnych, systemy selektywnej zbiórki, recyklingu i odzysku
odpadów komunalnych (sortownie, kompostownie), systemy zbiórki i unieszkodliwiania
odpadów niebezpiecznych. rodki finansowe, przeznaczone na rekultywacj uci liwych dla
rodowiska składowisk, w tym składowisk odpadów przemysłowych dost pne s w ramach
rodowiskowych funduszy celowych oraz z uwagi na koncentracj przestrzenn i du e
koszty takich działa , w ograniczonym zakresie tak e w ramach ZPORR. Program ten
b dzie finansowany ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF)
oraz ze

rodków krajowych. Ł cznie na program operacyjny w latach 2004-2006

przeznaczone b dzie 6 645 mln euro, a ze rodków publicznych 129 mln euro. ERDF
wspiera m.in. inwestycje infrastrukturalne w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki
odpadami (mi dzy innymi stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami
niebezpiecznymi), rekultywacji zdegradowanych terenów.
Równolegle z realizacj

ZPORR realizowane b d

współfinansowane z Funduszu Spójno ci.

du e projekty inwestycyjne

rodki pochodz ce z tego funduszu nie b d

przekazywane na działania wykonywane w ramach programów operacyjnych, ale b d ze
sob powi zane. Głównym celem strategii rodowiskowej Funduszu Spójno ci jest wsparcie
dla realizacji zada

inwestycyjnych władz publicznych w zakresie ochrony rodowiska,

wynikaj cych z wdra ania prawa Unii Europejskiej.
Priorytetem strategii Funduszu Spójno ci jest przede wszystkim poprawa jako ci wód
powierzchniowych, zwi kszenie dost pno ci wody do picia i poprawa jej jako ci. Ponadto
ograniczenie emisji zanieczyszcze

do powietrza, racjonalizacja gospodarki odpadami,

rekultywacja obszarów poprzemysłowych, a tak e wsparcie dla le nictwa i ochrony
przyrody. B dzie to realizowane mi dzy innymi poprzez: budow

komunalnych

oczyszczalni cieków i miejskiej kanalizacji, wsparcie gospodarki odpadami komunalnymi,
maj ce na celu stworzenie systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania
odpadów komunalnych. Na finansowanie projektów zwi zanych z realizacj

tych

priorytetów przewiduje si ł cznie sum 2000 mln euro.
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Odbiorcami pomocy z Funduszu Spójno ci b dzie przede wszystkim Narodowy Fundusz
Ochrony

rodowiska i Gospodarki Wodnej wraz z wojewódzkimi funduszami ochrony

rodowiska i gospodarki wodnej, Krajowy Zarz d Parków Narodowych Lasy Pa stwowe
i ich regionalne dyrekcje, a tak e parki narodowe oraz samorz dy.

11. Zarz dzanie programem i jego monitoring.
Po opracowaniu gminnego programu ochrony

rodowiska konieczne jest, aby osoby

odpowiedzialne za wdra anie zapisów ww. planu m. in.:
•

Czuwały nad jego realizacj ;

•

Przygotowały wnioski o rodki inwestycyjne;

•

Współpracowały z s siednimi programami i tym samym modyfikowały zaplanowane
ramowe działania w programie.

Konieczne jest, aby Program ochrony rodowiska był dostosowywany do nowo ukazuj cych
si

rozwi za

technologicznych

wynikaj cych

z

warunków

lokalnych

powiatu

nowodworskiego oraz do nowych regulacji prawnych po wej ciu Polski do UE.
Powy szy zakres prac koordynuj cych powinien by rozpocz ty po opracowaniu i przyj ciu
Programu przez Rad

Powiatu i zaopiniowaniu przez organ wykonawczy Powiatu.

Opracowanie powinno by opublikowane na stronie internetowej gminy Zakroczym, aby w
ten sposób było ogólnie dost pne, szczególnie dla radnych, sołtysów, organizacji
społecznych oraz szkół.
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12. Zał czniki tekstowe.
Zał cznik Nr 1 - Pismo z dnia 29.03.2004 r. znak: WOU-6034-1/04 Wojewódzkiego
Inspektoratu Inspekcji Ochrony Ro lin i Nasiennictwa w Warszawie w sprawie bada prób
płodów rolnych na pozostało ci rodków ochrony ro lin,
Zał cznik Nr 2 - Pismo z dnia 19.04.2004 r. znak: GDDKiA–O/WA–T.6.29/36/04
Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Oddział w Warszawie w sprawie
prowadzonych pomiarów emisji hałasu,
Zał cznik Nr 3 - Pismo z dnia 23.06.2004 r. znak: IMW – 4105/36/2004 Wojewódzkiego
Zarz du Melioracji i Urz dze Wodnych w Warszawie, Oddział w Warszawie w sprawie
rz dnych korony wałów na rzece Wi le i rzece Narwi.

13. Zał czniki graficzne.
Zał cznik Nr 1 – „Zagro enie rodowiska przyrodniczego”,
Zał cznik Nr 2 – „Obszary chronione”,
Zał cznik Nr 3 – „Dziedzictwo kulturowe”,
Zał cznik Nr 4 – Dokumentacja fotograficzna, lipiec 2004 r.
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uzyskane w 2003 roku na stanowisku pomiarowym w Nowym Dworze Mazowieckim, ul.
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