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I. Wst p
I.1. Podstawa prawna opracowania.
I.1.1. Cel, charakter i uwarunkowania programu.

Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku stanowi, e Rzeczpospolita
Polska zapewnia ochron rodowiska kieruj c si zasad zrównowa onego rozwoju.
Istot tego jest takie gospodarowanie współczesnymi zasobami rodowiska, by nie
zmniejsza mo liwo ci rozwoju nast pnym pokoleniom. W praktyce nie jest mo liwe
nienaruszanie otaczaj cej nas przyrody, je li chcemy realizowa post p gospodarczy –
musimy korzysta z wód, do atmosfery wyrzuca spaliny, zajmowa przestrze np. pod
nowe arterie komunikacyjne. Jednak nowoczesne technologie musz zmniejsza
antropopresj (skuteczniejsze oczyszczanie cieków, filtry kominowe i spalanie tylko
niezb dnych paliw, recykling odpadów, budowa mostów le nych dla zwierz t nad
wygrodzonymi autostradami itp.), aby zminimalizowa „zu ywanie” rodowiska.
Zasada zrównowa onego rozwoju nie ogranicza zatem rozwoju
gospodarczego, ale poprzez okre lone instrumenty prawno-ekonomiczne ma zmusza
wszystkich do ycia i gospodarowania z zachowaniem maksimum ochrony rodowiska.
Władze publiczne, mi dzy innymi powiaty, powinny poprzez swoj polityk
zapewni bezpiecze stwo ekologiczne i poprawia jako
ycia mieszka ców. A ka dy
obywatel ma prawo do ycia w czystym rodowisku. W naszym kraju jeszcze w
okresie akcesji do Unii Europejskiej specjalnym wyzwaniem było wdro enie unijnych
przepisów i osi gni cie standardów UE w zakresie ochrony rodowiska. Od 1 maja br.
Jest to obowi zkiem.
Efektywno działa z zakresu ochrony dziedzictwa przyrodniczego zale y
przede wszystkim od polityki i rozwi za przyj tych na szczeblu lokalnym oraz od
pozyskania zainteresowania i zrozumienia ze strony społeczno ci lokalnych. Działania
takie, aby były skuteczne, musz by prowadzone zgodnie z opracowanym uprzednio
programem, sporz dzonym na podstawie analizy sytuacji dla danego rejonu. Zadanie
takie ma spełnia wieloletni program ochrony rodowiska.
Program ochrony rodowiska na lata 2004 – 2010 dla powiatu ostrowskiego jest
dokumentem planowania strategicznego, zawieraj cym cele i kierunki polityki
ekologicznej samorz du powiatu oraz okre laj cym wynikaj ce z nich działania. Tak
uj ty Program b dzie wykorzystywany jako:
• główny instrument strategicznego zarz dzania powiatem w zakresie ochrony
rodowiska,
• podstawa tworzenia programów operacyjnych i zawierania kontraktów z innymi
jednostkami administracyjnymi i podmiotami gospodarczymi,
• przesłanka konstruowania elementów bud etu powiatu,
• płaszczyzna koordynacji i układ odniesienia dla innych podmiotów polityki
ekologicznej oraz podstawa do ubiegania si o fundusze celowe ze ródeł krajowych
i Unii Europejskiej.
Cele i działania proponowane w programie ochrony rodowiska posłu do kreowania
warunków ycia mieszka ców i poprawie stanu rodowiska przyrodniczego. Program
ochrony rodowiska przedstawia aktualny stan rodowiska, okre la hierarchi
niezb dnych działa zmierzaj cych do poprawy tego stanu, umo liwia koordynacj
decyzji administracyjnych oraz wybór decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez
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ró ne podmioty i instytucje. Sam program nie jest dokumentem stanowi cym,
ingeruj cym w uprawnienia poszczególnych jednostek administracji rz dowej i
samorz dowej oraz podmiotów u ytkuj cych rodowisko. Nale y jednak oczekiwa , e
poszczególne jego wytyczne i postanowienia b d respektowane i uwzgl dniane w
planach szczegółowych i działaniach inwestycyjnych w zakresie ochrony rodowiska.
I.1.2. Metodyka opracowania programu i jego korekta.

Jako punkt odniesienia dla Programu ochrony rodowiska przyj to mo liwie
najbardziej aktualny stan rodowiska oraz stan infrastruktury ochrony rodowiska na
dzie 30.06.2004 r.
Sposób opracowania Programu został podporz dkowany metodologii wła ciwej dla
planowania strategicznego, polegaj cej na:
1. Okre leniu diagnozy stanu rodowiska przyrodniczego w powiecie ostrowskim,
zawieraj cej charakterystyk poszczególnych komponentów rodowiska wraz z ich
ocen ;
2. Okre leniu konstruktywnych działa maj cych na celu popraw stanu
aktualnego w zakresie ochrony rodowiska poprzez przedstawienie celów
strategicznych, celów długo- i krótkoterminowych oraz kierunków działa dla
poszczególnych segmentów rodowiska;
3. Przedstawieniu uwarunkowa realizacyjnych Programu w zakresie rozwi za
prawno-instytucjonalnych, ródeł finansowania, systemu zarz dzania rodowiskiem
i Programem;
4. Okre leniu zasad monitorowania efektów wdra ania Programu.
ródłami informacji dla Programu były materiały uzyskane ze Starostwa Powiatowego
w Ostrowi Mazowieckiej, Urz dów Gmin z terenu powiatu ostrowskiego,
Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony
rodowiska w Warszawie, Urz du
Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, Komendy Powiatowej Stra y
Po arnej w Ostrowi Mazowieckiej, Nadle nictw Rudka, Sokołów Podlaski, Łom a oraz
Ostrów Mazowiecka, a tak e prace instytutów i placówek naukowo-badawczych
z zakresu ochrony rodowiska oraz gospodarki odpadami, jak równie dost pna
literatura i opracowania wykonane na zlecenie Starostwa.
Przeprowadzone badanie socjologiczne (ankietyzacja) na grupie 400 mieszka ców
powiatu wskazało pewne tendencje w ocenach i post powaniu ludzi mieszkaj cych na
tym terenie. Ujawniło to m.in. poziom wiadomo ci społecznej w zakresie zagadnie
ochrony rodowiska, w tym gospodarki odpadami.
Koncepcja Programu oparta jest o zapisy nast puj cych dokumentów:
• Prawo ochrony rodowiska z 27 kwietnia 2001 roku. Definiuje ono ogólne
wymagania
w odniesieniu do programów ochrony rodowiska opracowywanych dla potrzeb
województw, powiatów i gmin.
• Polityka ekologiczna pa stwa na lata 2003 – 2006 z uwzgl dnieniem
perspektywy na lata 2007 – 2010”. Zgodnie z zapisami tego dokumentu
Program winien definiowa :
- cele redniookresowe do 2011 roku
- zadania na lata 2004 – 2007
- monitoring realizacji Programu
- nakłady finansowe na wdro enie Programu
• Program ochrony rodowiska województwa mazowieckiego. W dokumencie tym
okre lono długoterminow polityk ochrony rodowiska dla województwa
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•

mazowieckiego, przedstawiono cele krótkoterminowe i sposób ich realizacji,
okre lono sposoby zarz dzania rodowiskiem i aspekty finansowe realizacji
programu.
Wytyczne do sporz dzania programów ochrony rodowiska na szczeblu regionalnym
i lokalnym, które podaj sposób i zakres uwzgl dniania polityki ekologicznej pa stwa
w programach ochrony rodowiska oraz wskazówki, co do zawarto ci programów.

II. Cz

ogólna

II.1. Ogólna charakterystyka powiatu
Powiat ostrowski zlokalizowany jest w północno-wschodniej cz ci województwa
mazowieckiego i pod wzgl dem powierzchni jest ósmym (na 37) powiatem tego regionu.
Od strony północnej graniczy z powiatem ostroł ckim i łom y skim (województwo
podlaskie), od południowej z powiatami w growskim i sokołowskim oraz od zachodu z
powiatem wyszkowskim i od wschodu z powiatami zambrowskim i wysokomazowieckim
województwa podlaskiego. W skład powiatu wchodzi 11 jednostek terytorialnych: miasto
Ostrów Mazowiecka, miasto i gmina Brok oraz gminy Andrzejewo, Boguty Pianki,
Małkinia Górna, Nur, Ostrów Mazowiecka, Stary Luboty , Szulborze Wielkie, W sewo
i Zar by Ko cielne.
Geograficznie powiat ostrowski poło ony jest na terenie Mi dzyrzecza
Łom y skiego ograniczonego dolinami Narwi i Bugu. Według regionalizacji fizycznogeograficznej (Kondracki, 1998) teren ten znajduje si na pograniczu dwóch obszarów:
Europy Zachodniej i Europy Wschodniej kontynentu europejskiego. Wschodnia cz
powiatu (zlewnia rzeki Brok) nale y do obszaru Europy Wschodniej (prowincja Ni u
Wschodniobałtycko-Białoruskiego – Równiny Podlasko-Białoruskie). Pozostała cz
nale y do obszaru Europy Zachodniej (Niziny rodkowopolskie). Rozgraniczenie to ma
pewien wpływ na warunki klimatyczne (hydrologiczno-meteorologiczne). Według podziału
na regiony klimatyczne Polski jest to podregion nr 41, skrajna, północna cz
regionu
mazowiecko-podlaskiego. Powszechnie znan granic klimatyczn stanowi dolina rzeki
Bug (w du ej mierze jest to jednocze nie południowa granica powiatu). W podregionie tym
czas trwania zimy to około 105 dni, lata 90 dni, liczba dni pogodnych – 55, pochmurnych –
132.
rednia roczna suma opadów w tym regionie wynosi 560 mm ( rednia krajowa 600 mm).
Najwy sze miesi czne sumy opadów przypadaj w miesi cach letnich (lipiec – liczne, silne
burze i gradobicia), cho maksimum dni z opadem notuje si tu w miesi cach listopad grudzie . Najni sze sumy opadu wyst puj w styczniu i lutym, za najmniejsza liczba dni z
opadem przypada na wiosn . Pokrywa nie na utrzymuje si przez około 85 dni w roku.
Kierunki wiatrów kształtowane s głównie przez ruch mas powietrza znad
Atlantyku i Europy Zachodniej oraz znad Europy Wschodniej i Azji. St d wynika główna
frekwencja kierunku zachodniego wiatrów (W) – ok. 19%. Dominuj one latem i jesieni .
Najmniej wiatrów wieje z północy (N) i północnego-wschodu (NE) oraz z południa (S).
Wiosn dominuj wiatry z sektora północnego (N, NW), zim za cz ste s wiatry
południowo-wschodnie i wschodnie.
rednie roczne zachmurzenie wynosi 6,6-6,8 w skali pokrycia nieba od 0 do 10. Znaczna
liczba dni pogodnych (40-50 w roku) wyst puje nad Bugiem, mimo e jest to rejon o
najwi kszym rednim zachmurzeniu.
rednia roczna temperatura powietrza wynosi 7-7,5°C i w kierunku północno-wschodnim
spada. Najbardziej reprezentatywny dla rozkładu rednich temperatur roku jest rozkład
rednich temperatur lipca. Okres wegetacyjny ( rednia temperatura powietrza ≥5°C) trwa tu
ok. 210 dni. rednia roczna liczba dni ze redni temperatur dobow poni ej 0°C wynosi
ok. 85 dni.
Pod wzgl dem fenologicznym (obserwacje tempa wegetacji ro lin) notuje si , e w rejonie
Mi dzyrzecza Łom y skiego, gdzie poło ony jest powiat ostrowski, zaranie wiosny
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(budzenie si wegetacji ze spoczynku zimowego) zaczyna si rednio około 10 kwietnia,
podczas, gdy w s siednich regionach, np. w dolinie Narwi, ma to miejsce ok. 31 marca.
Wczesna wiosna (rozwój li ci) zaczyna si tu mi dzy 10 i 15 maja. Dla porównania w
rejonie Warszawy etap ten nast puje do 30 kwietnia. W okresie tzw. pełni wiosny i
wczesnego lata ró nice regionalne malej do ok. 5 dni w ró nicy tempa wegetacji. Lato ma
najmniejsze zró nicowania, a wczesna jesie pomi dzy dolinami Bugu i Narwi zaczyna si
rednio w okresie 1-5 wrze nia.
Zało enia morfologiczne opisywanego terenu powstały w okresie zlodowacenia
rodkowopolskiego (plejstocen), po którym pozostała zdenudowana wysoczyzna o
lokalnych deniwelacjach do 10 metrów. Na linii NW-SE przez Podborze, okolice
Ostrowi i Nagoszewk przebiega dział wodny III rz du Narwi i Bugu. Okolice Ostrowi
Mazowieckiej znajduj si rednio na wysoko ci 150 m n.p.m.
Pod wzgl dem geologicznym wyró nia si tu dwie główne struktury: Wyniesienie
Mazurskie i Obni enie Podlaskie. Utwory mezozoiczne zalegaj zgodnie na utworach
starszych, za pokrywaj ce je utwory trzeciorz dowe, miejscami w wyniku intensywnej
erozji zostały całkowicie zniszczone. Powierzchnie strukturalne zapadaj w kierunku
południowo-zachodnim. Do najstarszych udokumentowanych wierceniami utworów
nale margle wapniste kredy górnej. Le ce nad nimi osady morskie oligocenu (piaski
z glaukonitem o mi szo ci do 40 m) i ródl dowe miocenu (piaski drobnoziarniste
w gliste i pyły z przewarstwieniami w gla brunatnego – ogółem do 30 m mi szo ci)
reprezentuj trzeciorz d. Fragmentarycznie wyst puj trzeciorz dowe iły pstre (pliocen)
w postaci kier w sp gu najstarszych zlodowace . Osady czwartorz dowe maj
zró nicowan mi szo : w cz ci południowo-zachodniej powiatu rz du 190-220 m, w
cz ci północno-wschodniej rz du 120-140 m. W wierceniach (np. w Grabownicy)
stwierdzono gliny zwałowe zlodowace najstarszych (Narwi). Na nich le osady
rzeczne interglacjału podlaskiego. Kolejne osady zlodowace południowopolskich
(pakiet trzech poziomów glin zwałowych zlodowace Nidy, Sanu i Wilgi oraz osadów
wodnolodowcowych i zastoiskowych) w cz ci zachodniej i południowo-zachodniej
osi gaj mi szo ci 50-90 m. W interglacjale wielkim, w wyniku akumulacji rzecznej,
na znacznych obszarach osadziły si piaski ró noziarniste i mułki ilaste (mi szo ci
rz du 10-20 m). Utwory zlodowacenia rodkowopolskiego to 4 poziomy glin
zwałowych o ł cznej mi szo ci do 40 m. Pomi dzy nimi wyst puj wodnolodowcowe
utwory piaszczysto- wirowe i mułki. Proces ust powania lodowca (stadiał
mazowiecko-podlaski) miał istotny wpływ na ukształtowanie dzisiejszej powierzchni
terenu. Gliny zwałowe zostały cz ciowo rozmyte i zredukowane przez wody
roztopowe, w zagł bieniach osadziły si mułki i iły zastoiskowe. We wschodniej i
rodkowej cz ci powiatu osadzaj si serie piaszczysto- wirowe tworz c tzw. sandry
(sandr prosienicki i sandr Puszczy Białej) o mi szo ci do 20 m. Na północnym
wschodzie, w zbiorniku utworzonym przed czołem l dolodu, osadziły si mułki
zastoiskowe, które w wyniku transgresji l dolodu uległy spi trzeniu. Wraz z piaskami i
wirami wodnolodowcowymi tworz asymetryczny próg morfologiczny wysoko ci ok.
20-30 m (tzw. „kraw d ostrowska”). Z kolei w szczelinie lodowca osadziły si piaski
drobnoziarniste i pylaste o mi szo ci do 30 m, które tworz obecnie ci g wzniesie
morenowych Czerwonego Boru. Wówczas uformowały si te główne doliny rzeczne.
W okresie zlodowacenia północnopolskiego w dolinie Bugu powstały piaski rzeczne
tarasów nadzalewowych, a na powierzchni tarasów i sandrów ukształtowały si wydmy.
Obecnie, tj. w holocenie, w dolinie Bugu wykształciły si dwa tarasy zalewowe. W
dolinach mniejszych rzek, w miejscach słabego przepływu, powstały namuły i torfy. W
rejonie Kaczkowa wyst puje rozległe torfowisko o maksymalnej mi szo ci do 2 m.
Poza klimatem wa nym czynnikiem kształtuj cym rozwój przyrody s gleby. Na
omawianym obszarze dominuj nast puj ce typy gleb:
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1. gleby brunatne (wła ciwe i wyługowane) i gleby przemyte; powstały z piasków
naglinowych i glin zwałowych lekkich,
2. gleby przemyte wytworzone ze wirów oraz piasków słabogliniastych i
gliniastych,
3. gleby bielicowe i gleby rdzawe rozwini te z piasków słabogliniastych i
gliniastych ró nej genezy.
4. gleby hydrogeniczne – mułowo-bagienne, torfowe i murszowe; ukształtowały
si lokalnie w dolinach cieków wodnych.
Poło enie tzw. gleb i ł k chronionych (klasy bonitacyjne I-IVa) przedstawiono na
zał czonej do Programu mapie. Dane pochodz z zasobów IUNG w Puławach.
Istotn cech terenu powiatu jest zalesienie. Jest to obszar Puszczy Białej, gdzie
dominuj bory sosnowe. Głównym gatunkiem lasów w tej strefie geobotanicznej
(Kraina Mazowiecka, Okr g Północnomazowiecki (Pawłowski, Szafer, 1978) jest
sosna. Towarzyszy jej d b, brzoza, olcha. Pod wzgl dem struktury siedliskowej
przewa a bór sosnowy (ponad 15 tys. ha) nad borem sosnowo-d bowym (niespełna
15 tys. ha). W mniejszo ci wyst puj d browy i lasy sosnowo-d bowe (ok. 5 tys.
ha) oraz olszyny i lasy ł gowe (do 1 tys. ha). Powiat ostrowski znajduje si w do
w skiej strefie, która jest poza zasi giem południowym i zasi giem północnym
naturalnego wyst powania wierka pospolitego (Picea excelsa).
Po zmianie granic powiatu od 1 stycznia 2004 r.1 w powiecie ostrowskim na
powierzchni ogólnej 1217,6 km2 mieszka ok. 78,5 tys. mieszka ców, co daje g sto
zaludnienia 64 osoby/km2.
Najwi kszym skupiskiem ludno ci jest miasto Ostrów Mazowiecka – licz ca 23 220
mieszka ców. Tabela 1 przedstawia szczegółowe dane na temat liczby mieszka ców.
Tabela 1. Liczba ludno ci w gminach powiatu ostrowskiego (stan na 1.01.2004 r.)

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

Gmina
Liczba ludno ci
Andrzejewo
4 753
Boguty Pianki
3 105
Brok
2 953
Małkinia Górna
12 697
Nur
3 471
Ostrów Mazowiecka miasto
23 220
Ostrów Mazowiecka gmina
13 253
Stary Luboty
4 146
Szulborze Wielkie
2 030
W sewo
4 858
Zar by Ko cielne
4 053
Ogółem
78 539
Ludno mieszkaj ca w miastach (Brok i Ostrów) stanowi 1/3 ogółu mieszka ców
powiatu. Liczba m czyzn i kobiet kształtuje si na podobnym poziomie. Struktura
wieku mieszka ców2 cechuje si ni szym udziałem roczników młodych (wiek
przedprodukcyjny, tj. 0-17 lat) – 26,1%, do wysokim udziałem ludno ci w wieku
produkcyjnym – 57,0% a w wieku poprodukcyjnym – 17,0%.
Powiat ostrowski znajduje si na drogowym szlaku komunikacyjnym WarszawaBiałystok (droga krajowa nr 8), z którym krzy uje droga nr 677 Małkinia – Łom a i
splataj si drogi: nr 60 Ostrów – Ró an, nr 50 Ostrów – Brok – Mi sk Maz. i nr 627
Ostrów Maz. – Ostroł ka.
1

Dane zaczerpni te ze Strategii Rozwoju Powiatu Ostrowskiego na lata 2004-2015
(www.bip.powiatostrowmaz.pl/public/)
2
Raport z wyników spisów powszechnych – województwo mazowieckie. WUS, Warszawa, 2003.
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Dzi ki wybudowaniu obwodnicy miasta Ostrowi Mazowieckiej na drodze nr 8
(otwarcie w grudniu 2003 r.) spodziewano si nast puj cych korzy ci:
o likwidacji dotychczasowych uci liwo ci wynikaj cych z przebiegu ruchu
tranzytowego przez centrum miasta,
o wzrostu bezpiecze stwa ruchu pieszych i pojazdów,
o poprawy układu komunikacyjnego w mie cie i regionie,
o poprawy płynno ci i komfortu jazdy,
o poprawy walorów architektonicznych miasta
o wzrostu atrakcyjno ci inwestowania na terenie miasta w zwi zku z
bezkolizyjnym dojazdem,
o rozwoju usług w zakresie obsługi ruchu komunikacyjnego,
o poprawy wra e estetycznych.
Dostrzega si jednocze nie i takie zagro enia jak:
o wył czenie niektórych gruntów rolnych i le nych z produkcji,
o zagro enie jako ci wód,
o mo liwo ska enia rodowiska w wyniku katastrof drogowych zwi zanych z
wylewem substancji chemicznych,
o pogorszenie warunków akustycznych i aerosanitarnych w s siedztwie
obwodnicy,
o ograniczenia w u ytkowaniu domów i siedlisk poło onych bezpo rednio przy
obwodnicy.
Aktualnie na zlecenie Generalnej Dyrekcji Budowy Dróg i Autostrad realizowany jest
monitoring wód podziemnych w 7 piezometrach wzdłu obwodnicy (wykonawca –
Pa stwowy Instytut Geologiczny) oraz monitoring rodowiska akustycznego
(wykonawca – Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska).
Odwrotnie do rozwoju sieci drogowej odbywa si regres sieci kolejowej. Przez powiat
przebiega wa na zelektryfikowana linia kolejowa Warszawa – Małkinia – Białystok,
jednak jednotorowa linia Ostroł ka – Ostrów Maz. – Małkinia – Siedlce straciła obecnie
na znaczeniu. Jest to wynik zmniejszenia si przewozów w PKP oraz wykluczenia z
ruchu kolejowego i ci arowego kolejowo-drogowego mostu na Bugu w Treblince.
Dzi ki wieloletniej ró norodno ci przemysłu w powiecie, głównie w Ostrowi Maz. i w
Małkini, tak e i obecnie obserwuje si dobry rozwój takich gał zi przemysłu jak
spo ywczy, meblowy i maszynowy. Najwi ksze przedsi biorstwa to Fabryka Mebli
FORTE S.A., Zakład Urz dze Radiolokacyjnych ZURAD, Fabryka Koncentratów
Spo ywczych Krüger Polska, Mazowiecka Spółdzielnia Mleczarska „Ostrowia”,
Zakład Produkcji Wełny Mineralnej ROCKWOOL Polska, Wytwórnia Zup
Błyskawicznych SAMSMAK FOODS, , P.P.H.U. MIWEX, INTERCHEMALL Sp. z
o.o., Zespół Młynów Jelonki, Olszty skie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o.
zakład Jelonki Przyborowie, ALPLA - Opakowania z Tworzyw Sztucznych, Rozlewnia
Gazu Płynnego ENERGY S.A., Hurtownia Paliw PBH Z. Nizi ski, ROLSTAL
Pawłowski i DŁUGPOL (dawny BUMAR WARY SKI).
Pod wzgl dem atrakcyjno ci turystycznej region ten od lat mo e si pochwali
letniskow miejscowo ci Brok oraz odwiedzanym przez turystów terenem byłego
obozu koncentracyjnego w Treblince (wie Treblinka nale y do gm. Małkinia Górna,
sam teren obozu wła ciwie znajduje si poza granicami gminy). Dodatkowo, jako
obszar rekreacji dla aglomeracji warszawskiej nabieraj stopniowo znaczenia takie
gminy powiatu jak W sewo, Brok, Małkinia, Nur, Zar by Ko cielne (sezonowe domki i
działki letniskowe, w dkarstwo i wypoczynek nad wod , agroturystyka, sezonowy zbiór
jagód i grzybów).
Na terenie cz ci powiatu (w gminach Nur i Zar by Ko cielne) zlokalizowane s
fragmenty Nadbu a skiego Parku Krajobrazowego, który jako jeden z najwi kszych w
kraju parków krajobrazowych stanowi cenn atrakcj turystyczn . Te fragmenty,
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obejmuj ce wysoki brzeg Bugu daj wyj tkowe na nizinach mo liwo ci obserwacji
przyrody i naturalnego krajobrazu doliny rzecznej z licznych punktów widokowych.
II.2. Ocena dotychczasowej polityki ochrony rodowiska
Ocen dotychczasowej polityki ochrony rodowiska w powiecie mo na
sformułowa na podstawie sprawozda za lata 1999 - 20023 oraz po rednio na
podstawie ankiety przeprowadzonej w ród pracowników odpowiedzialnych za ochron
w urz dach gmin i ankiety przeprowadzonej na 400-osobowej grupie mieszka ców
powiatu (0,5% ogółu mieszka ców)
Wydział Rolnictwa, Le nictwa i Ochrony rodowiska realizował zadania
okre lone w Regulaminie Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Ostrowi
Mazowieckiej, zatwierdzonym Uchwał Nr XII/83/04 Rady Powiatu z dnia 25 marca
2004 r., wynikaj ce z przepisów prawa dotycz cych rolnictwa, rybactwa ródl dowego,
ochrony rodowiska, gospodarki wodnej, ochrony przyrody, geologii i górnictwa,
gospodarki le nej i łowiectwa.
Mimo braku długofalowego planu działania urz d wła ciwie realizował swoje
statutowe zadania. Ze strony współpracuj cych referatów gminnych zdecydowana
wi kszo
opinii była pozytywna, jednak zdarzaj si uwagi na brak rodków
finansowych lub brak energicznej inicjatywy, np. w sprawie utylizacji odpadów
(Szulborze Wlk.).

III. Ocena aktualnego stanu rodowiska z odniesieniem
do poszczególnych komponentów
III.1. Stan aerosanitarny (emitory liniowe, emisja przemysłowa,
niska emisja)
Stan aerosanitarny jest kształtowany przez liniowe (rozproszone) oraz punktowe
emitory zanieczyszcze . Do ródeł liniowych rozproszonych zaliczy mo na trasy
komunikacyjne, które na terenie powiatu nie stwarzaj du ych uci liwo ci, poniewa :
• znaczna cz
dróg o wi kszym nat eniu ruchu przebiega przez tereny zalesione i o
słabej zabudowie (np. efekt wybudowania obwodnicy miasta na drodze krajowej nr 8),
• dzi ki obwodnicy na drodze krajowej nr 8 zmalała ilo skrzy owa i wyjazdów z dróg
podporz dkowanych, co sprzyja skróceniu przebywania pojazdu w ruchu,
równomiernej je dzie, mniejszemu zu yciu paliwa, okładzin hamulcowych, zmniejsza
cieranie opon,
• zmniejsza si uci liwo
rodowiskowa starych typów nap dów spalinowych (dodatki
przeciwstukowe w silnikach dwusuwowych) oraz znaczna cz
pojazdów wyposa ana
jest w katalizatory spalin,
• poprawia si stan samochodów ci arowych oraz wzrasta dbało o przepisowe
zabezpieczenie ładunków.
Z drugiej strony stopniowo wzrasta b dzie nat enie ruchu kołowego (przyrost
ilo ci pojazdów samochodowych i wzrost znaczenia transportu drogowego). Emisje spalin i
pyłów pochodz cych z liniowych ródeł zanieczyszcze nie były dot d badane na terenie
powiatu.
Emitory punktowe spalin zlokalizowane s przede wszystkim w Ostrowi Maz. i
Małkini (na terenie tej gminy zdarzaj si najcz ciej skargi mieszka ców na odory,
zadymienie, gubienie odpadów). Na terenie innych gmin wyst puj lokalne małe ródła o
niewielkiej emisji zanieczyszcze . S to głównie kotłownie centralnego ogrzewania w
obiektach u yteczno ci publicznej (urz dy, szkoły przychodnie zdrowia, małe zakłady
3

Dokumenty udost pnione przez Starostwo.
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usługowe itp.), piekarnie oraz kotłownie indywidualnych budynków mieszkalnych. Ta, tak
zwana niska emisja (zanieczyszczenia z palenisk wydostaj si z niskich kominów i nie s
dostatecznie rozpraszane na du ych obszarach, w postaci wi kszych st e mog stwarza
niekiedy uci liwo ci – opad sadzy, zapachy i odory) jest głównie wywołana spalaniem w
piecach w gla i opału mieszanego – niekiedy ł cznie z odpadami, za kominy te nie
posiadaj adnych urz dze oczyszczaj cych. Na terenie miasta, gdzie zabudowa jest
zwarta, sezonowo pojawiaj si problemy zwi zane ze spalaniem li ci i trawy. Ograniczenie
emisji zanieczyszcze do powietrza z tych ródeł mo e nast pi poprzez:
• zmian paliwa - zast powanie w gla gazem ziemnym i olejem opałowym lub innymi
paliwami przyjaznymi dla rodowiska,
• popraw izolacyjno ci budynków (mniejsze zapotrzebowanie na ciepło w okresie
grzewczym),
• działania na rzecz podniesienia wiadomo ci ekologicznej oraz sankcje wobec osób
spalaj cych wszelkie odpady w domowych piecach.
W ostatnich latach szereg obiektów z terenu powiatu zostało podł czone do sieci gazowej.
Nale y jednak stwierdzi na podstawie przeprowadzonych ankiet w urz dach gmin oraz
w ród mieszka ców, e sama rozbudowa gazyfikacji w tym rejonie nie umo liwi szybkiej
poprawy. Wynika to z faktu, e znaczna grupa mieszka ców nie jest finansowo
przygotowana na zmian pieca, instalacji grzewczej, pokrycie kosztów przył cza
gazowego, a w ko cu na koszty eksploatacyjne. St d zdarzaj si osoby, które ju maj gaz
przewodowy i nie pozbyły si starych pieców, okresowo ich u ywaj c.
Kotłownie gazowe zostały uruchomione w wyniku modernizacji Mazowieckiej
Spółdzielni Mleczarskiej w Ostrowi Maz., w Zespole Szkół CKP w Starym Lubiejewie i w
Zespole Opieki Zdrowotnej (szpitalu w Ostrowi Maz.). Główne ródła zanieczyszcze
powietrza przedstawiono w tabeli poni ej, za lokalizacj na zał czonej do Programu mapie
(numeracja na mapie wg tabeli).
Tabela 2. Najwa niejsze

ródła zanieczyszcze
powietrza na terenie powiatu
ostrowskiego (wg obowi zuj cych decyzji o dopuszczalnej emisji
zanieczyszcze do powietrza)

Nr na
mapie
1M
3M
2G
5G
2M
7M

4

2G

5M

Zakład

pył
S02
ogółem

Zakład Energetyki Cieplnej w Ostrowi
Maz., ul. Lipowa 4
Fabryka Mebli „FORTE” S.A., ul. Biała
1
Jednostka Wojskowa nr 3470 w
Komorowie
Zespół Szkół CKP w Starym Lubiejewie
Mazowiecka Spółdzielnia Mleczarska w
Ostrowi Maz, ul. Lubiejewska 67/69
Zespół Opieki Zdrowotnej, Szpital w
Ostrowi Maz.,
Wytwórnia
Zup
Błyskawicznych
SamSmak Foods Sp. z o.o., Zakład
Produkcyjny w Małkini, ul. Jana III
Sobieskiego
P.P.H.U. MIWEX, Komorowo, ul.
Kolejowa 45
Zakład Urz dze
Radiolokacyjnych
ZURAD w Ostrowi Maz., ul. Stacyjna 14
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Emisja w Mg/rok
CO
inne
NO2

101,20 202,32 39,06 25,29

-

19,76

35,57

4,79

-

54,28
0,03

72,96 24,00 60,00
0,213 0,912 0,608

-

3,16

26,35 15,23

-

7,19

4,12

0,0065 0,0022 0,045 0,0075

-

0,802

0,196 6,867 1,525

-

0,56
1,30

9,5
1,37

uwagi

w giel
w giel,
trociny
w giel
gaz
gaz,
(olej
opałowy)
gaz

w giel

4,5
0,274

1,7
0,68

Ksylen –
0,394;
Toluen –
0,420;
Alk.

Schneider Polska Sp. z o.o., ul. Stacyjna 0,145
14,

0,072 0,277 0,159

6M

4M
1G
3G

Krüger
Polska
Podstoczysko

sp. z o.o., ul.

1,15

„Prefabet” Sp. z o.o., Komorowo k/
4,7
Ostrowi Maz., ul. Ró a ska 84
Agencja Rezerw Materiałowych, Oddział
0,21
w Ostrowi Maz., (ul. Ró a ska 88)

6,10

2,30

3,3

0,7

0,5

-

olej
opałowy*

3,65

1,72

0,64

-

w giel

B.D. ART. S.C. StolarstwoBudownictwo, Zakład w Małkini
Ul. Jana III Sobieskiego

4,488

0,152

6

ROCKWOOL POLSKA
sp. z o.o. Z-d w Małkini, ul. Jana III 455,0
Sobieskiego

221,9

Zespół Szkół im. St. Staszica w Małkini,
0,52
ul. Nurska 150
Spółdzielnia Mieszkaniowa "Zacisze" w
2
Małkini, ul. Cicha 7/18
16,27
Spółdzielnia Mieszkaniowa
3
„Małkinianka” w Małkini, ul.
3,75
Przedszkolna 1A/2
*wg najnowszych danych ze Starostwa Powiatowego

olej
W glowodor
y alifatyczne opałowy
-0,008
"Ekoterm"

13,00

5

1

butylowy –
0,591;
Aceton –
0,050;
Metyloetyloketon –
0,149
Alk.butylow
y – 0,009;
etyloglikol –
0,069; ksylen
– 0,485;
octan butylu
– 0,174;

Octan etylu 1,777;
Octan butylu
– 2,070;
Ksylen –
3,265;
1,637 18,050
Toluen –
0,119;
Alkohol
butylowy 1,170
H2S - 37,26;
Fluorowodór
– 6,98;
fenol –
olej
56,80;
70,25 10588,00 formaldehyd- opałowy
42,75;
"Ekoterm"
NH3 – 317,4;
Chlorowodór
– 11,17;

4,71

4,2

1,57

21,69

5,96

5,96

5,00

1,38

1,38

-

olej
opałowy*

-

2 kotły
w giel

-

w giel

Spo ród ródeł wymienionych w w/w tabeli kotłownie Zakładu Energetyki
Cieplnej, Fabryki Mebli „FORTE” S.A. oraz Jednostki Wojskowej s wyposa one w
urz dzenia ochrony powietrza przed pyłami – baterie cyklonów o skuteczno ci rz du 8090%. Obiekty te nie maj urz dze do redukcji zanieczyszcze gazowych.
Zakładem emituj cym najwi ksze ilo ci substancji zanieczyszczaj cych powietrze jest
Zakład Produkcji Wełny Mineralnej ROCKWOOL POLSKA S.A. w Małkini. Do
powietrza z tego zakładu emitowane s pyły, SO2, NO2, CO, H2S, fenol, formaldehyd z
pieców szybowych i komór polimeryzacyjnych, pyły, fenol, formaldehyd i amoniak z
komór osadczych oraz pyły, fenol, formaldehyd i amoniak z procesu formowania i ci cia
wst gi wełny mineralnej. Z kotłowni i podgrzewaczy powietrza emitowane s typowe
zanieczyszczenia powietrza w wyniku spalania oleju opałowego typu „Ekoterm”. Linie
produkcyjne wełny mineralnej wyposa one s w cyklony od rodkowe i baterie cyklonów
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przeciwbie nych o skuteczno ci około 75% zatrzymuj ce pyły z pieców szybowych,
komory filtracyjne z wkładami z wełny mineralnej w postaci mat z komory osadczej oraz
filtry kieszeniowe ze stref schładzania i filtry workowe pulsacyjne ze strefy ci cia wst gi
wełny mineralnej. Wykonywane pomiary kontrolne emitowanych zanieczyszcze do
powietrza przez Delegatur WIO w głównych obiektach zanieczyszczaj cych powietrze
wykazuj okresowe przekroczenia emisji dopuszczalnych.
Nieco odr bny problem stanowi zbyt intensywne zapachy wydostaj ce si
okresowo z wentylacji hal produkcyjnych zakładów Krüger Polska sp. z o.o.
zlokalizowanych w Ostrowi Maz. Jak tłumaczył dyrektor ds. technicznych, jest to
wynik nieoczekiwanych awarii filtrów, które p kaj . Ich wymiana wymaga zatrzymania
całej linii produkcyjnej. Zwykle w ci gu 2-3 dni awarie s usuwane.

III.2. Zasoby wodne (wody powierzchniowe i podziemne)
III.2.1. Wody powierzchniowe

Cały teren znajduje si w dorzeczu Wisły. Jak wspomniano wcze niej przez
teren powiatu w kierunku NE-SW przebiega dział wodny III rz du pomi dzy Narwi i
Bugiem. Z północnej i północno-zachodniej cz ci powiatu wody powierzchniowe
odprowadzane s do Narwi poprzez jej lewe dopływy: Ru , Orz, Wymakracz i Kabat.
Pozostał cz
odwadniaj prawobrze ne dopływy Bugu: Brok i Pukawka. Rzeka Brok
meandruje z północnego-zachodu w silnie zarysowanej dolinie. Na wysoko ci wsi
Kaczkowo do rzeki Brok wpada rzeka Grzybówka, odwadniaj ca rejon Ostrowi Maz.
Dolina Grzybówki (zwanej dawniej Strzyg lub Strug ) na odcinku Grabownica Stara –
Kaczkowo jest zabagniona i do szeroka. Szerzej na temat hydrografii napisano w
kolejnym rozdziale „Stosunki wodne i zagro enia powodziowe”.
Na terenie powiatu znajduj si 4 punkty pomiarowe jako ci wód
powierzchniowych nale ce do sieci monitoringu WIO , z czego jeden w sieci
monitoringu regionalnego (w Zar bach Ko cielnych na rzece Brok) oraz 3 w sieci
monitoringu podstawowego (w Zamo ciu na rzece Brok, w Małkini na rzece Bug i w
Broku na rzece Bug). Tabela 3 przedstawia dane na temat jako ci wód w tych miejscach
w okresie ostatnich lat.
Tabela 3. Klasy czysto ci wód płyn cych na terenie powiatu ostrowskiego obj tych
monitorowaniem WIO
Lp. Rzeka Punkt
pomiarowokontrolny
1
Brok Zar by
Ko cielne
2
Brok Zamo cie
3
Bug
Małkinia

Km Gmina
Klasa czysto ci w Klasa czysto ci w Klasa czysto ci
biegu
2001 r.
2002 r.
w 2003 r.
rzeki
B
FCh Og
B
FCh Og
B FCh Og
27,6 Zar by
III
NON NON III NON NON III NON NON
Ko cielne
0,8
Brok
NON NON NON III NON NON III NON NON
98,0 Małkinia III
NON NON II NON NON II III
III
Górna
4
Bug
Brok
82,9 Brok
II
NON NON III NON NON II III
III
B – bakteriologiczna; FCh – fizykochemiczna; Og – ogólna; NON – nie odpowiada normom;

Rzeka Bug w latach 1981-2001 klasyfikowana jako pozaklasowa z uwagi na
st enia zawiesiny. Inne parametry (azot azotynowy, fosfor ogólny, fosforany, miano
Coli, BZT) miały w tym czasie zró nicowane wyniki. Jedyne publiczne k pielisko w
gminie Brok zlokalizowane na rzece Bug jest dopuszczane do u ytku warunkowo.
Nale y zaznaczy , e Bug pod wzgl dem sanitarnym kwalifikowany jest na granicy II i
III klasy czysto ci wód powierzchniowych (dane WIO za 2002 r.)
Rzeka Brok w latach 1981 – 2001 klasyfikowana była jako pozaklasowa z
uwagi na azot azotynowy, fosfor ogólny, fosforany oraz miano Coli. Poprawie uległy
jedynie parametry BZT i zawiesina.
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Z przedstawionej tabeli wynika, e jako wód w rzece Bug ulega poprawie,
co jest sygnałem optymistycznym. Brak poprawy jako ci w rzece Brok, to nadal skutki
wieloletnich zaniedba , szczególnie w zakresie gospodarki ciekowej. Rozszerzana
aktualnie w gminach zlewni tej rzeki akcja budowy płyt gnojowych i zbiorników na
gnojówk przyczyni si do poprawy stanu wód. Inn przyczyn znacznej ilo ci
zwi zków azotu i fosforu w wodach powierzchniowych jest ułatwiony spływ nawozów
z ł k i pól odwadnianych kanałami melioracyjnymi. Odsetek u ytków rolnych
zmeliorowanych w stosunku do ogólnej powierzchni u ytków jest znaczny, szczególnie
w gminach powi zanych z rzek Brok. Przykładowo: gmina Andrzejewo – 63% (w tym
grunty orne stanowi 92%), gmina Boguty-Pianki – 50% (w tym grunty orne to 83%).
Dalsze planowane melioracje nie poprawi tego stanu i cho przy obecnej koncepcji
gospodarki rolnej mog by potrzebne, to nale ałoby zmodyfikowa te systemy tak, by
stworzy zbiorniki zatrzymuj ce okresowo cz
wód, a tym samym i zanieczyszcze
odrolniczych. Podobn , korzystn rol mog odgrywa strefy buforowe (2-5 metrowy
pas zadarniony na granicy gruntów rolnych i zbiorników wodnych) proponowane w
tzw. programach rolno- rodowiskowych (Tabela 22).
Pozostałe odcinki głównych rzek oraz mniejsze cieki s oceniane pod
wzgl dem jako ci w sposób subiektywny (bez pomiarów fizykochemicznych) i
opisowo-dedukcyjny. Grzybówk , ciek V rz du, uznano za nie spełniaj c norm
czysto ci z uwagi na zrzut z miejskiej oczyszczalni cieków w Ostrowi Maz. i
nieczyszczonych wód opadowych z zakładu mleczarskiego MSM „Ostrowia”. Jak
wynika z informacji uzyskanych w Urz dzie Miasta wody zrzucane z oczyszczalni
komunalnej spełniaj wymagania norm. Jednak prawdopodobnie ródłem cieków w
wodach s liczne jeszcze, nielegalne lub bł dne podł czenia instalacji sanitarnych do
kanalizacji burzowej, która dopływa do Grzybówki kolektorami w rejonie oczyszczalni.
Turka, ciek IV rz du, który nie ma ju charakteru rzeki jako ciek melioracji
podstawowych, odbiera zrzuty z Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Broku,
co wg autorów Studium Uwarunkowa i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego
Gminy Brok (Turka w 81 % swej długo ci znajduje si na terenie tej gminy) wskazuje
na podwy szone zanieczyszczenie jej wód.
Tabela 4. Informacje o zrzutach cieków z terenu powiatu ostrowskiego do zlewni Bugu
L.p
.
1.

Zespół Szkół w Nur/Nur
Nurze

biologiczna

25,0

ilo cieków
oczyszczonyc
h w m3/d
10,0

2.

Szkoła
Podstawowa w
Białych
Szczepanowicac
h
Wytwórnia Wód
Gazowanych
i
Makaronów
w
Andrzejewie
Szkoła
Podstawowa w
Zar bach
Ko cielnych
„Rockwool
Polska” Sp z o.o.,
Zakład w Małkini
ZGKiM
w
Małkini
ZGKiM
w
Ostrowi Maz.

Boguty-Pianki/Białe
Szczepanowice

biologiczna

15,0

2,5

0,8

Andrzejewo/Andrzejew
o

mechaniczn
a

52,0

6,0

2,2

Brok Mały –
Brok – Bug

Zar by
Ko cielne/ biologiczna
Zar by Ko cielne

20,0

3,0

1,1

Małkinia/Małkinia

biologiczna

20,0

11,0

4,0

Małkinia/Małkinia

biologiczna

850,0

447,0

177

5068,0

1815,0

rów
melioracyjn
y – Brok –
Bug
Kanał – rów
melioracyjn
y –Bugu
starorzecze
–Bug
Grzybówka
– Brok –
Bug

49,0

13,0

3.

4.

5.
6.
7.

8.

zarz dzaj cy

gmina/miejscowo

rodzaj
oczyszczalni

przepustowo
w m3/d

Ostrów
Maz.

Maz./Ostrów bilogiczna z 8000,0
podwy sz.
Usuwaniem
biogenów
ZGKiM w Broku Brok/Brok
biologiczna 120,0
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ilo cieków
oczyszczonyc
h w dam3/rok
3,6

odbiornik
rów
melioracyjn
y – Bug
rów
melioracyjn
y – Bug

Turka – Bug

Tabela 5. Informacje o zrzutach cieków z terenu powiatu ostrowskiego do zlewni Narwi
L.p.

zarz dzaj cy

gmina/miejscowo

rodzaj
oczyszczalni

1.

Zespół Szkół CKP w Ostrów Maz./Stare biologiczna
Starym Lubiejewie Lubiejewo

240,0

ilo
cieków
oczyszczonych
3
w m /d
80,0

2.

Jednostka Wojskowa Ostrów
w Komorowie
Maz./Komorowo

500,0

435,0

biologiczna

przepustowo
w m3/d

ilo
cieków odbiornik
oczyszczonych
3
w dam /rok
29,0
rów melior. –
Wymakracz
– Narew
158,0
rów melior. –
Wymakracz
– Narew

W latach 2001-2003 realizowany był mi dzynarodowy „Projekt pilotowego
monitoringu i oceny jako ci wód w zlewni Bugu”. Uczestniczyły w nim Polska (RZGW
Warszawa) oraz Ukraina i Białoru . Obecnie ocenia si , e dzi ki realizacji tego
projektu powstanie tu monitoring odpowiadaj cy wymogom Ramowej Dyrektywy
Wodnej, stanowi cy podstawowe ródło informacji dla zarz dzania zlewni rzeki Bug.
Projekt pilotowy jest praktyczn form realizacji przez Polsk zobowi za
wynikaj cych z Konwencji EKG/ONZ o ochronie i u ytkowaniu cieków
transgranicznych i jezior mi dzynarodowych (Za , 2003).
Budowa systemów kanalizacji sanitarnej nale y do najbardziej kosztownych
inwestycji. W gminach powiatu ostrowskiego sie kanalizacyjna jest zbyt słabo
rozbudowana i nierównomierna. Wynika to tak e z rozproszenia niektórych wsi, cho
pod tym wzgl dem osadnictwo na Mazowszu ma charakter do korzystny dla budowy
wszelkiej infrastruktury. W wielu wypadkach gminy rozpatruj mo liwo usuwania
cieków poprzez niewielkie przyzagrodowe oczyszczalnie cieków. wiadomo
istnienia nieszczelnych podziemnych zbiorników asenizacyjnych (szamb) jest
powszechna, jednak niewielu sta na usuni cie starego, niesprawnego systemu i
zakupienie oczyszczalni przydomowej lub przył czenie si do odległej kanalizacji.
Tabela 6. Sytuacja skanalizowania w gminach powiatu ostrowskiego
Lp. Gmina
1. Andrzejewo

2.

Boguty Pianki

3.

Brok

4.

Małkinia
Górna

5.

Nur

6.

Ostrów
Mazowiecka
miasto

Stan istniej cy
Brak kanalizacji

Plany i problemy skanalizowania
Konieczna budowa oczyszczalni i kanalizacji, obecnie
intensywne działania w kierunku pozyskania funduszy
zewn trznych na budow gnojowników i
przydomowych oczyszczalni cieków
Brak kanalizacji
W 2004 r. rozpocz cie budowy oczyszczalni 175
m3/dob dla gminy, dla szkoły oczyszczalnia 8
m3/dob , zrzut do Kunianki, sie kanalizacyjna w
dwóch etapach, dla 74 mieszka ców nie opłacalna
kanalizacja – tam zaplanowano przyzagrodowe
oczyszczalnie
2,1 km w samym Broku cieki z nieszczelnych szamb, konieczna modernizacja
istniej cej oczyszczalni, skanalizowanie przynajmniej
miasta Brok, z rozproszonych gospodarstw odbiór
cieków beczkowozem do oczyszczalni
8,2 km sieci
cieki z nieszczelnych szamb, istniej ca oczyszczalnia
kanalizacyjnej, bloki
jest przeci ona i wymaga rozbudowy, poza Małkini
podł czone do sieci, 246 brak kanalizacji
przył czy
indywidualnych
Brak kanalizacji
Wywóz cieków z szamb do oczyszczalni w
Ciechanowcu, konieczna jest szybsza realizacja
składanych wniosków na budow gnojowników, w
planach: budowa przydomowych oczyszczalni z
rozs czaniem oczyszczonych cieków,
52,6 km
Do istniej cej kanalizacji burzowej wadliwie lub
(dane na koniec 2002 r.) specjalnie (nielegalnie) doprowadzane cieki z domów,
zmodernizowana miejska oczyszczalnia cieków
spełnia swoje zadanie, problem ze ciekami z terenu
przemysłowego
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7.

Ostrów
Mazowiecka
gmina

8.

Stary Luboty

9.

Szulborze
Wielkie

Kilkaset metrów
kanalizacji w
Komorowie oraz w
Zesp. Szkół CKP w
Lubiejewie, ponadto 7
przydomowych
oczyszczalni cieków
4 km w m. Luboty

Brak kanalizacji

10. W sewo

4,7 km

11. Zar by
Ko cielne

Brak kanalizacji

Problem przepełnionych szamb, gmina liczy na rozwój
koncepcji budowy oczyszczalni przydomowych

Cze miejscowo ci skanalizowana, cz
ma szamba,
opłaty za cieki z kanalizacji i za cieki dowo one jest
bardzo zbli ona (1,50 zł/1,20 zł); konieczna dalsza
rozbudowa kanalizacji, tak e przydatne byłyby
oczyszczalnie przydomowe
Brak kanalizacji w gminie, nieszczelne szamba, wywóz
do oczyszczalni przemysłowej FarmFood w Czy ewie;
brak koncepcji skanalizowania gminy
Narastaj cy problem cieków z szamb w
miejscowo ciach, gdzie jest ju wodoci g, zdarzaj si
nielegalne wylewiska, na 2006 r. planowana
rozbudowa kanalizacji
Pilna potrzeba budowy kanalizacji i oczyszczalni

III.2.2. Wody podziemne

Według klasyfikacji zwykłych wód podziemnych Polski badany teren nale y do regionu
mazowieckiego (fragment makroregionu północno-wschodniego). Wyst puj tu dwa
pi tra wodono ne: trzeciorz dowe i czwartorz dowe. Nie stwierdzono wód zwykłych w
utworach kredy.
U ytkowy poziom wodono ny wyst puje na gł boko ci 15-50 m, a w rejonie miasta
Ostrowi Maz. na gł boko ci 50-150 m. Potencjalna wydajno studni to 30-120 m3/h.
W pi trze czwartorz dowym wyró niono trzy u ytkowe poziomy wodono ne.
Według najnowszego opracowania hydrogeologicznego (arkusz Ostrów Maz. MhP 1:50
000) rejon Ostrowi poło ony jest w obr bie zbiornika wód podziemnych w utworach
trzeciorz dowych GZWP 215 – Subniecka Warszawska. Ze wzgl du na znaczn
odległo
od centrum niecki i dominuj ce znaczenie u ytkowe pi tra
czwartorz dowego, rozpoznanie hydrogeologiczne tej cz ci zbiornika jest słabe. Na
terenie wspomnianego arkusza nie ma zlokalizowanych otworów studziennych
eksploatuj cych wody trzeciorz dowe. W 1935 roku odwiercono na terenie jednostki
wojskowej w Komorowie studni ujmuj c wody oligoce skie, ale otwór ten został
zlikwidowany.
Według „Atlasu hydrogeologicznego Polski” pi tro trzeciorz dowe wyst puje poni ej
150 m. Wydajno potencjalna studni wynosi poni ej 30 m3/h.
Brak informacji o wodono no ci kredy. Przez analogi do innych rejonów, podejrzewa
si , e w sp kanych marglach mo e wyst powa poziom wodono ny o bardzo
ograniczonej wydajno ci.
Jak wynika z przedstawionej tabeli (Tabela 7), wszystkie uj cia zasilaj ce wodoci gi
bazuj na wodach u ytkowego pi tra czwartorz dowego.
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Charakter
wodono ca

Zasoby
zatwierdzone
[m3/h]

Gł boko
studni
[przedział gł b.
W m]

Typ uj cia

Pobór wód
[m3/d]

Sposób
u ytkowania
terenu

Czy
wyznaczono
stref
po redni ?

Lp.

Wiek uj tego
poziomu

Tabela 7. Aktualny4 stan wykorzystania wód podziemnych przez wi ksze uj cia na terenie powiatu
ostrowskiego

Q

P

240

44-46

Sp

16,19

wiejski

nie

Q
Q
Q
Q

P
P
P
P

105
156
20
229

65-70
57-59
34
57-59

Wdc
Wdc
Wdc
Wdc

400
450
60
600

wiejski
wiejski
wiejski
wiejski

nie
nie
nie
nie

Mi dzygm. Q
Zwi zek
Wod. i Kan.
j.w.
Q

P

102

56-72

Wdc

480

wiejski

nie

P

89

78-85,5

Wdc

545

wiejski

nie

Urz. Gminy

Q

P

69

33

Wdc

408

wiejski

tak

j.w.

Q

P

90

82-83

Wdc

104

wiejski

nie

ZGKiM w
Broku
ZGKiM w
Małkini
ZGKiM w
Małkini
ZGKiM w
Małkini
Urz. Gminy
Urz. Gminy
Urz. Gminy
Przeds.
Gosp.Kom.
Przeds.
Gosp.Kom.
Urz. Gminy

Q

P

125

75,7-89

Wdc

615,1

miejski

nie

Q

P

70

104-106

Wdc

485

wiejski

nie

Q

P

65

91,6-102

Wdc

850

wiejski

nie

Q

P

27

38

Wdc

153

wiejski

nie

Q
Q
Q
Q

P
P
P
P

24
52
93
75

57-58
57-59
96,5-99
103-108

Wdc
Wdc
Wdc
Wdc

266,5
696
424,2
645,2

wiejski
wiejski
wiejski
wiejski

nie
nie
nie
nie

Q

P

40

53-56,2

Wdc

338,8

wiejski

tak

Q

P

70

56,9-59

Wdc

630

wiejski

nie

Q

P

270

37-65

Wdc

6480

nie

Q
Q
Q

P
P
P

56
67
24

50-51
55,5-63,3
47-53,2

Wdc
Wdc
Wdc

415,2
1488
236,9

miejskowiejski
wiejski
wiejski
wiejski

nie
nie
nie

Q

P

45

55-60

Wdc

127

wiejski

nie

Q
Q
Q

P
P
P

60
40
28

60,5-62
Wdc
brak danych Wdc
66
Wdc

268,3
376,1
300

wiejski
wiejski
wiejski

nie
nie
nie

Q
Q
Q

P
P
P

21
45
83

60
42-43
84,5-95

165,6
686,6
1200

wiejski
wiejski
wiejski

nie
nie
nie

Gmina

Miejscowo

U ytkownik

1.

Andrzejewo

Andrzejewo

2.
3. .
4.
5.

Andrzejewo
Andrzejewo
Andrzejewo
Andrzejewo

6.

Boguty Pianki

Andrzejewo
Króle Małe
Pie ki Wlk.
Zar by
Bol dy
Boguty
urawie

Wytwórnia
wód
–
u ytk.pryw.
Urz. Gminy
Urz. Gminy
Urz. Gminy
Urz. Gminy

7.

Boguty Pianki

8.

Boguty Pianki

9.

Boguty Pianki

10.

Brok

DrewnowoGoły
Tymianki
Skóry
Zawisty
Dworaki
Brok

11.

Małkinia Górna

Ka kowo

12.

Małkinia Górna

13.

Małkinia Górna

14.
15.
16.
17.

Nur
Nur
Nur
Ostrów Maz.

Małkinia
Górna
Rostki
Wielkie
Nur
Ołowskie
Zuzela
Jasienica

18.

Ostrów Maz.

Jelonki

19.

Ostrów Maz.

20.

Ostrów Maz.

Nowa
Osuchowa
Ostrów Maz. Urz. Gminy

21.
22.
23.

Ostrów Maz.
Stary Luboty
Stary Luboty

Sielc
Urz. Gminy
Gniazdowo
Urz. Gminy
Stary
Urz. Gminy
Luboty
24.
Szulborze
Szulborze
Urz. Gminy
Wielkie
Wielkie
25.
W sewo
Bartosy
Urz. Gminy
26.
W sewo
Brzezienko
Urz, Gminy
27.
W sewo
Majdan
Urz. Gminy
Suski
28.
W sewo
Przyborowie Urz. Gminy
29.
W sewo
W sewo
Urz. Gminy
30.
Zar by
Zar by
Urz. Gminy
Ko cielne
Ko cielne
Q- czwartorz d, P – porowy, Wdc – wodoci gowe, Sp

Wdc
Wdc
Wdc

– dla przemysłu spo ywczego,

Monitoring jako ci wód podziemnych prowadzony przez Pa stwowy Instytut
Geologiczny dla potrzeb WIO wykazał w 2003 roku, e na terenie województwa
mazowieckiego (74 otwory obserwacyjno-pomiarowe) w 27 studniach zanotowano
popraw jako ci o jedn klas (5 studni z Ib do Ia; 13 studni z II do Ib; 3 studnie z III do
II; 6 studni z III do Ib), w jednej za pogorszenie jako ci o jedn klas (z Ib do II).
Generalnie wody w tym województwie (a zatem i w powiecie ostrowskim) s oceniane
jako wody o dobrej jako ci. Warto tak e ledzi , czy odnotowana poprawa jako ci wód
ma charakter stały.
4

Dane ze Starostwa w okresie realizacji zlecenia.
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Z przeprowadzonej w gminach ankietyzacji wynika, e stopie zwodoci gowania nie
jest wyrównany (Tabela 8).
Tabela 8. Stopie zwodoci gowania gmin w powiecie ostrowskim
Lp. Gmina
1.
Andrzejewo
2.

Boguty Pianki

3.

Brok

4.

Małkinia Górna

5.
6.

Nur
Ostrów Mazowiecka miasto

7.
8.

Ostrów Mazowiecka gmina
Stary Luboty

9.
10.

Szulborze Wielkie
W sewo

11.

Zar by Ko cielne

Stopie zwodoci gowania gminy i uwagi
99%, konieczna poprawa zaplecza uzdatniania wody,
inwestycje gminy rozło one na 3-4 lata
100%, woda surowa jest twarda, ale po uzdatnieniu
jako oceniana jako b. dobra
Dwa wodoci gi, stacja uzdatniania spełnia całkowicie
swoje zadanie, uj cie w Bojanach – b. dobra jako
wody
Plan wodoci gowania płd. Cz ci gminy – faza
studyjna,
95 %, uzdatnianie (Fe, Mn) spełnia swoje zadanie ,
100% (65 km sieci wodoci gowej), woda zbyt
zmineralizowana, konieczno
budowy p tli na
wodoci gu, by nie zalegały w rurach osady, które
wzburzane psuj okresowo jako wody,
90%,
Brak wodoci gu tylko w 4 wsiach (inwestycja w 2005
roku), zbytnie za elazienie, inwestycja wymiany
zło a filtracyjnego, ponad 280 tys. zł z bud etu gminy
16%, reszta uj cia indywidualne
Woda
z
wodoci gu
dobra,
w
studniach
indywidualnych wyst puje brak wody
100%, w 2003 r. zmodernizowano stacj uzdatniania

Zasilanie warstw wodono nych nast puje przez przes czanie pionowe przez utwory
słabo przepuszczalne lub bezpo rednio w strefach kontaktu hydraulicznego.
Prowadzone przez PIG badania wieku wód metod trytow (dla potrzeb MhP)
wykazały, e woda z gł boko ci 60 m przy mi szo ci izoluj cego nadkładu 40 m mo e
pochodzi z okresu sprzed 25-50 lat.
Zwierciadło wody pi tra czwartorz dowego wyst puje na rz dnych około 100-120 m
n.p.m. Opisywany dział wód powierzchniowych III rz du przebiegaj cy przez teren
powiatu ma te podobny charakter dla wód podziemnych. W kierunku na północnyzachód od lini wododziałowej baz drena u dla wód podziemnych jest Narew, za w
kierunku na południe rzeka Bug. W cz ci południowo-wschodniej zaznacza si
drenuj cy wpływ rzeki Brok.
W rejonie Ostrowi, w wyniku intensywnej eksploatacji głównego poziomu u ytkowego
przez uj cie miejskie oraz uj cia zakładowe, wyst puje lej depresji o skali 2-3 m. Linia
zasi gu leja przesun ła si w kierunku północnym w porównaniu do roku 1998 (dane
własne PIG z roku 2001), co było wywołane eksploatacj uj
Mazowieckiej
Spółdzielni Mleczarskiej.
Nale y w tym miejscu zaznaczy , e zanieczyszczenia organiczne, których obecno w
wodach podziemnych stwierdzono w rejonie nieczynnej obecnie nasycalni podkładów
(teren stacji kolejowej PKP w Ostrowi Maz.) migruj w kierunku południowym, tj. w
kierunku, gdzie zlokalizowane s uj cia dla miasta. Wspomniany rozwój leja depresji
niestety przyspiesza ten proces i ju obecnie władze miasta powinny pilnie zaj si
spraw szczegółowego zbadania problemu oraz podj ewentualne działania zaradcze.
W rejonie obwodnicy z uwagi na mo liwo wpływu zanieczyszcze komunikacyjnych,
awarii i wypadków oraz współistnienie w tym rejonie systemu uj dla miasta oraz
studni dla MSM zaprojektowano 7 piezometrów (Projekt prac..., 2000), które maj
słu y monitorowaniu I poziomu wodono nego. Do obserwacji maj by tak e
wł czone wspomniane istniej ce studnie, które ujmuj wody II poziomu. Zakres analiz
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chemicznych ma obejmowa substancje ekstrahuj ce si eterem naftowym, benzo-apiren, w glowodory ropopochodne oraz metale ci kie: Cd, Pb, Zn, Cr, Cu, Ni, Ba, As,
Co, Hg. Dotychczas (w roku 2003) wykonano i przeprowadzono badanie wst pne
(ustalenie stanu wyj ciowego) w trzech piezometrach (5 – 9 m, 6 – 16 m, 7- 15 m),
gdzie nie stwierdzono adnych zanieczyszcze z badanego zakresu.
Aktualnie (czerwiec 2004 r.) wykonane przez Pa stwowy Instytut Geologiczny
opróbowanie piezometrów wzdłu obwodnicy wykazało, e cz
z nich nie mo e by
wykorzystana do monitoringu: otwór nr 3 (na wysoko ci mleczarni) jest
prawdopodobnie niedogł biony: gł boko teoretyczna 10 m, w praktyce ma 5 m i
twarde dno, brak dostatecznej ilo ci wody do wypompowania próbki; otwór nr 4
(mi dzy fabryk mebli i stref uj dla miasta) jest zasypany, zupełnie brak mo liwo ci
pobrania próbki; otwór nr 6 (przy w le „Ró a ska”) mimo gł boko ci 16 m nie ma
wody. Zleceniodawca zast pczy, spółka Budimex-Dromex (w imieniu Generalnej
Dyrekcji Budowy Dróg i Autostrad), został poinformowany o tych niedoskonało ciach
systemu monitorowania wód w rejonie obwodnicy. Wyniki uzyskane z analiz
pobranych próbek wskazuj , e nie ma adnych zanieczyszcze z zadanego powy ej
zakresu bada .

III.3. Stosunki wodne i zagro enia powodziowe
Obszar powiatu nale cy w du ej cz ci do tzw. Mi dzyrzecza Łom y skiego jest
odwadniany do dwóch du ych zlewni: Narwi oraz Bugu.
Z terenu powiatu ostrowskiego do Narwi wpadaj jako lewe dopływy rzeki: Ru , Orz,
Kabat i Wymakracz. Cieki te nie maj istotnego wpływu na stosunki wodne w Narwi i
nie powoduj zagro enia powodziowego. Z kolei do Bugu wpadaj jego prawe
dopływy: Nurzec, Brok, Brok Mały, W groda, Grzybówka (Struga)), Turka i Tuchełka
(uj cie poza powiatem).
ródła Bugu znajduj si poza granicami Polski, w okolicach Lwowa na Wy ynie
Podolskiej. Bug płynie generalnie z południa ku północnemu-zachodowi (odcinek
graniczny), a nast pnie na zachód stanowi znaczn cz
naturalnej południowej
granicy powiatu ostrowskiego. W górnym biegu podło e rzeki stanowi głównie tereny
nieprzepuszczalne, zabagnione, rodkowa cz
to w sza dolina wyerodowana w
utworach morenowych, pozostała cz
doliny jest szersza, zbudowana przewa nie z
piasków i materiału naniesionego z dorzecza. Taki układ geograficzno-morfologiczny
powoduje okre lony re im, który charakteryzuje si przede wszystkim:
o wcze niejszymi roztopami w górnym, południowym biegu rzeki, kiedy w
odcinku rodkowym i dolnym mog wyst powa zatory lodowe i utrudniony
spływ wód,
o zasilaniem nie no-deszczowym, co daje wysokie stany wody w kwietniu z
topniej cego niegu i wysokie stany w czerwcu-lipcu w okresie maksimum
opadów deszczu. Najni sze stany wód statystycznie notuje si we wrze niu
(minimum opadów).
Bug słynie ze zmienno ci szeroko ci koryta, gwałtownych zmian gł boko ci i nurtu. Na
całej długo ci rzeka nie jest uregulowana. Tak e rzeka Brok stwarza okresowo
problemy zwi zane z cofk lub podtopieniami. Do terenów szczególnie zagro onych
nale y zaliczy :
a) w gminie Andrzejewo – podtopienia gruntów, nie został doko czony drena
doliny rzeki Brok Mały,
b) w gminie Nur – zabudowa wiejska w miejscowo ci lepowrony (1
gospodarstwo licz ce 4 osoby) – efekt cofki na Nurcu z Bugu w okresie
roztopów,
c) w gminie Małkinia Górna
- most kolejowy Warszawa – Białystok,
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-

d)

most drogowy Ostrów Maz. – Siedlce,
tereny zabudowane w miejscowo ci Klukowo Morgi, Przewóz,
Zawisty Nadbu a skie i cz
Małkini Górnej, o ł cznej
powierzchni zalewanej 650 ha (woj. 1 500 osób), - ze strony Bugu,
- woj. 10 gospodarstw w Orle i 10 gospodarstw w Niegowcu –
podtopienia od strony rzeki Brok,
w gminie Brok - zabudowa wiejska w miejscowo ciach Brok – Brzostowa,
Brok – Stare Miasto, Bojany, Kaczkowo Stare.

Na terenie powiatu ostrowskiego istniej ce obwałowania przeciwpowodziowe
wyst puj przy rzece Bug na odcinkach szczególnie zagro onych, tj. w gminie
Małkinia Górna po lewej stronie Bugu. Obwałowania wykonane s na odcinkach
(Treblinka – Kiełczew), pomi dzy mostami: kolejowym Warszawa – Białystok i
drogowym Ostrów Mazowiecka – Siedlce. Na terenie gminy Małkinia Górna
zagro enie stwarza prawa strona Bugu. Od strony zabudowa nie ma obwałowa na
odcinku 5 – 6 km, a s to tereny szczególnie nara one na powód ze wzgl du na niskie
poło enie.
Na terenie miasta i gminy Brok naturaln ochron przed powodzi
stanowi wysoka skarpa, na której zlokalizowane jest miasto Brok i cz
innych
pobliskich miejscowo ci. Podobnie (wysoki brzeg) przedstawia si sytuacja na terenie
gminy Nur, gdzie zagro enie powodziowe jest niewielkie.
Pewnym ewenementem jest wyst powanie okresowych zala i podtopie na
terenie miasta Ostrów Maz. Wyró nia si dwa takie miejsca:
• w okresie roztopów w rejonie nasypu kolejowego i przepustów zbiera si tak du o
wody, e istniej ce kanały burzowe nie mog jej odprowadzi , dochodzi do
podtapiania posesji poło onych przy uliczkach w tym rejonie miasta (ulica
Wschodnia i osiedle Wójtówka) oraz utrudnia to ruch kołowy. Dotychczas
ustawiano profilaktyczne bariery.
• w okresie intensywnych opadów atmosferycznych Grzybówka, która jest na
odcinku miasta uj ta w kanał o szeroko ci woj. 1,5 m wylewa, poniewa w rejonie
oczyszczalni wpadaj do niej 3 kolektory burzowe, ka dy o rednicy 1,5 m. Brak
niewielkich polderów powoduje, e w gminie Brok odczuwane s skutki
rozlewisk Grzybówki, tym bardziej, e prowadzi ona wody zanieczyszczone
ciekami (ten problem omówiono w osobnym rozdziale).
Niemal 65% powierzchni powiatu zajmuj u ytki rolne (78970 ha), z czego
zmeliorowano 29579 ha (w tym 19693 ha gruntów ornych i 9886 ha u ytków
zielonych). Znajduje si na tym obszarze prawie 1000 km rowów i cieków naturalnych.
System melioracji podstawowych obejmuje:
Rzeki (ogółem) – 165 890 mb, w tym uregulowane 121 754 mb,
Kanały (ogółem) – 46 734 mb, w tym uregulowane 46 734 mb,
Wały przeciwpowodziowe – 8 791 mb, które ochraniaj obszar 3 050 ha.
System melioracji szczegółowych obejmuje:
Sie drenarska na gruntach ornych – 18 277 ha,
Sie drenarska na u ytkach zielonych – 851 ha,
Odpływy drenarskie – 566 ha.
Tabela 9 przedstawia poziom melioracji w poszczególnych gminach powiatu, co
ma istotny wpływ na stosunki gruntowo-wodne.
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Tabela 9. Stan i potrzeby melioracji w gminach powiatu ostrowskiego (na 31.12.2003 r.)

Lp.

1.
2.

Gmina

U ytki
rolne
ogółem
[ha]
10 768
6 920

Andrzejewo
BogutyPianki
3. Brok
2 495
4. Małkinia
7 958
Górna
5. Nur
7 567
6. Ostrów
16 446
Mazowiecka
7. Stary
8 611
Luboty
8. Szulborze
3 412
Wielkie
9. W sewo
8 264
10. Zar by
6 529
Ko cielne
Ogółem
78 970

Obszar zmeliorowany
[ha]
Ogółem
Grunty
U ytki
orne
zielone
6 771
6 257
514
3 427
2 849
578

U ytki rolne
oczekuj ce na
melioracj
[ha]
1 586
753

493
1649

117
241

376
1 408

40
208

1163
5740

802
2 610

361
3 130

1500
100

3996

2 157

1 839

180

1291

1 124

167

483

2522
2527

1 584
1 952

938
575

125
453

29 579

19 693

9 886

5 428

Zamieszczony powy ej wykaz potrzeb dotycz cych meliorowania gruntów na
terenie powiatu wynika z potrzeb zgłoszonych przez rolników na zebraniach wiejskich
organizowanych przez samorz dy gmin i powiatu przy aktywnym udziale
Wojewódzkiego Zarz du Melioracji i Urz dze Wodnych w Ostroł ce.
Konserwacj cieków podstawowych wykonuje z bud etu pa stwowego
WZMiUW w Ostroł ce, za urz dzenia melioracyjne szczegółowe konserwowane s
przez gminne spółki wodne, spółki wodne oraz przez rolników indywidualnych z tych
wsi, które wył czyły si ze spółek wodnych.

III.4. rodowisko przyrodnicze (tereny
chronione, pomniki przyrody, lasy)

zieleni,

obszary

W 1995 r. na konferencji w Sofii została przyj ta Paneuropejska Strategia Ochrony
Ró norodno ci Biologicznej i Krajobrazowej (PEBLDS). Strategia ta ma wspomaga
realizacj postanowie konwencji o ró norodno ci biologicznej. D y ona do
zredukowania obecnych zagro e ró norodno ci biologicznej i krajobrazowej,
wprowadza ujednolicony system jej ochrony oraz zrównowa onego u ytkowania. Jej
celem jest zwi kszenie ekologicznej spójno ci Europy. Przykładem mo e by projekt
Zielonych Płuc Europy, obejmuj cy obszary na terenie Białorusi, Estonii, Litwy,
Łotwy, Polski, Rosji i Ukrainy (Kozłowski, 2001). Teren powiatu ostrowskiego wchodzi
w skład „Zielonych Płuc Polski”.
Ponadto w ramach tej strategii podj to cały szereg działa i inicjatyw: system
informacyjny CORINE, EECONET, NATURA 2000, programy rolno rodowiskowe,
obszary ekologicznie wra liwe.
Obszary chronionego krajobrazu
W roku 1998 utworzony został Nadbu a ski Park Krajobrazowy o pow. 513 ha,
obejmuj cy dolin rzeki Bug w obr bie gmin: Nur – 441 ha oraz Zar by Ko cielne – 72 ha.
Ł czna powierzchnia NPK obejmuj ca równie s siednie powiaty wynosi 139 000 ha.
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Tak e w 1998 r. utworzono obszar chronionego krajobrazu doliny rzeki Bug i Nurca o
pow. 3 692, 70 ha. W jego skład wchodzi cz
gminy Nur o pow. 771,5 ha.
Obiekty przyrody chronionej
Na terenie powiatu ostrowskiego wyst puje stosunkowo niewiele obiektów
przyrodniczo chronionych. S to:
• u ytki ekologiczne o ł cznej pow. 7,22 ha;
• pojedyncze drzewa – 24 szt;
• grupy drzew – 7 grup;
• aleje – 1 aleja.
Poni sze tabele przedstawiaj bardziej szczegółowe dane na ten temat zgromadzone
przez pracowników Starostwa Powiatowego. Lokalizacja wg numeracji z tabeli na
zał czonej do Programu mapie.
Tabela 10. Ewidencja pomników przyrody na terenie powiatu ostrowskiego
Miejscowo
Le nictwo
Obr b, Oddział
1.Ołtarze –Gołacze,
gm. Nur

Wi z
szypułkowy

2.Ołtarze –Gołacze,
gm. Nur

D b
szypułkowy

3. Ołtarze –Gołacze,
gm. Nur

D b
szypułkowy

Gatunek

4.Murawskie–Miazgi, gm. D b
Boguty –Pianki
szypułkowy
5.DrewnowoDa bogi, Wi z polny
gm. Boguty –Pianki
6. Ostrów Mazowiecka, Modrzew
ul. Lubiejewska 17
europejski
7. Zalesie (park po PGR), Jesion
gm. Ostrów Mazowiecka wyniosły
8. Zalesie (park po PGR), Jesion
gm. Ostrów Mazowiecka wyniosły
9. Zalesie,
Mazowiecka

gm.Ostrów Lipa
drobnolistna

10.Zalesie,
Mazowiecka

gm.Ostrów Lipa
drobnolistna

11.Zalesie,
Mazowiecka

gm.Ostrów Lipa
drobnolistna

12.Zalesie,
Mazowiecka

gm.Ostrów Kasztanowiec
zwyczajny

13.Zalesie,
Mazowiecka

gm.Ostrów Kasztanowiec
zwyczajny

14.Zalesie,
Mazowiecka

gm.Ostrów Topola czarna

Ilo

Data i akt powołania

2
Rozporz dzenie Wojewody Mazowieckiego
(grupa) Nr 255 z 1.10.2001r. (Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego Nr 212 poz. 3672 z
1.10.2001r)
1
Rozporz dzenie Wojewody Mazowieckiego
Nr 255 z 1.10.2001r.(Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego Nr 212 poz. 3672 z
1.10.2001r)
1
Rozp. Wojewody Mazowieckiego Nr 255 z
1.10.2001r. (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego
Nr 212 poz. 3672 z 1.10.2001r)
1
Uznano za pomnik przyrody 31.12.1983 r.
Zarz dz. Woj. Łom y skiego Nr 58/83
1
Uznano
za
pomnik
przyrody
Woj.
31.12.1985r.Zarz dzenie
Łom y skiego Nr132 Dz. Urz. Woj.
Łom y skiego Nr 7 z 31.12.1985r.
1
Orzeczenie UW w Warszawie Nr 425, ZURX-831/7/74 z 26.01.1974r. Dz. Urz. Woj.
Ostroł ckiego Nr 21 z 31.12.1990r.
1
Orzeczenie Wojewody Ostroł ckiego Nr
29/80 z 15.08.1980r. Dz.Urz. Woj.
Ostroł ckiego Nr 21.31.12.1990r.
1
Orzeczenie Wojewody Ostroł ckiego Nr
30/80 z 15.08.1980r. Dz.Urz. Woj.
Ostroł ckiego Nr 21 z 31.12.1990r.
1
Orzeczenie Wojewody Ostroł ckiego Nr
31/80 z 15.08.1980r. Dz.Urz. Woj.
Ostroł ckiego Nr 21 z 31.12.1990r.
1
Orzeczenie Wojewody Ostroł ckiego Nr
32/80 z 15.08.1980r. Dz.Urz. Woj.
Ostroł ckiego Nr 21 z 31.12.1990r.
1
Orzeczenie Wojewody Ostroł ckiego Nr
33/80 z 15.08.1980r. Dz.Urz. Woj.
Ostroł ckiego Nr 21 z 31.12.1990r.
1
Orzeczenie Wojewody Ostroł ckiego Nr
34/80 z 15.08.1980r. Dz.Urz. Woj.
Ostroł ckiego Nr 21 z 31.12.1990r.
1
Orzeczenie Wojewody Ostroł ckiego Nr
35/80 z 15.08.1980r. Dz.Urz. Woj.
Ostroł ckiego Nr 21 z 31.12.1990r.
1
Orzeczenie Wojewody Ostroł ckiego Nr
36/80 z 15.08.1980r. Dz.Urz. Woj.
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15.Le nictwo Turka,
oddział 23e
16.Le nictwo Turka,
oddział 30d
16a.Le nictwo Turka,
oddział 6
17.Trynosy
(park
PGR), gm. W sewo

po

18. Trynosy (park
PGR), gm. W sewo

po

19. Trynosy (park
PGR), gm. W sewo

po

20. Trynosy (park
PGR), gm. W sewo

po

21. Trynosy (park
PGR), gm. W sewo

po

22. Trynosy (park
PGR), gm. W sewo

po

23. Podgórze Gazdy, gm.
Małkinia
24. Brok

24a. Brok
25.
Le nictwo
Orło,
oddział 180b, gm. Brok
(wykre lony,
nie
zaznaczono na mapie)
26.Brok O . „Poddzicze”
le nictwo Orło, oddział
183i
27. Brzostowa, gm. Brok

28.Ostrów Mazowiecka,
Le nictwo
D browa,
oddział 3c
29. Zar by Ko cielne,
oddział 131c, gm. Zar by
Ko cielne
30.G siorowo, gm. Zar by
Ko cielne
31.
G siorowo,
Zar by Ko cielne

gm.

32.

gm.

Drewnowo,

Ostroł ckiego Nr 21 z 31.12.1990r.
Orzeczenie Wojewody Ostroł ckiego Nr
17/77 z 20.12.1977r. Dz.Urz. Woj.
Ostroł ckiego Nr 21 z 31.12.1990r.
Sosna
1
Orzeczenie Wojewody Ostroł ckiego Nr
pospolita
18/77 z 20.12.1977r. Dz.Urz. Woj.
Ostroł ckiego Nr 21 z 31.12.1990r.
Modrzew
1
b.d. (na podstawie informacji z Nadle nictwa
europejski
Ostrów Maz.).
1
Orzeczenie PWRN w Warszawie Nr 54 Nr
D b
szypułkowy
Lb5/75/2724/55 z 30.12.1955r. Dz. Urz.
Woj. Ostroł ckiego Nr 21 z 31.12.1990r.
D b
Orzeczenie PWRN w Warszawie Nr 176 Zn
szypułkowy
1
RLop 831/24/72 z 1.08.1972r. Dz. Urz. Woj.
Ostroł ckiego Nr 21 z 31.12.1990r.
Jesion
1
Orzeczenie Wojewody Ostroł ckiego Nr
wyniosły
41/80 z 15.08.1980r. Dz.Urz. Woj.
Ostroł ckiego Nr 21 z 31.12.1990r.
Platan
1
Orzeczenie Wojewody Ostroł ckiego Nr
42/80 z 15.08.1980r. Dz.Urz. Woj.
klonolistny
Ostroł ckiego Nr 21 z 31.12.1990r.
Kasztanowiec 1
Orzeczenie Wojewody Ostroł ckiego Nr
zwyczajny
43/80 z 15.08.1980r. Dz.Urz. Woj.
Ostroł ckiego Nr 21 z 31.12.1990r.
Lipa
6
Orzeczenie Wojewody Ostroł ckiego Nr
drobnolistna
(grupa) 44/80 z 15.08.1980r. Dz.Urz. Woj.
Ostroł ckiego Nr 21 z 31.12.1990r.
Topole białe
6
Orzeczenie PWRN w Warszawie Nr 363 Zn
(grupa) RLop 831/146/1973 z 1.08.1973r. Dz. Urz.
Woj. Ostroł ckiego Nr 21 z 31.12.1990r.
Lipa dr.-listna- 12
Orzeczenie PWRN w Warszawie Nr 180 Zn
7 sztuk, D b (grupa) RLop 831/28/72 z 1.08.1972r. Dz. Urz. Woj.
szyp.–2 sztuki,
Ostroł ckiego Nr 21 z 31.12.1990 r.
Wi z górski –2
sztuki,
Klon –1 sztuka
D b szyp.
1
Sosna
1
Orzeczenie Urz du Wojewódzkiego
w
zwyczajna
Warszawie Nr 590 Zn RLS X 831/286/74 z
20.07.1974r. Dz. Urz.Woj. Ostroł ckiego Nr
(uschła,
21 z 31.12.1990 r.
usuni ta)
D b
1
Orzeczenie Urz du Wojewódzkiego
w
szypułkowy
Warszawie Nr 591 Zn RLS X 831/288/74 z
20.12.1974r. Dz. Urz. Woj. Ostroł ckiego Nr
21 z 31.12.1990 r.
D b
1
Orzeczenie Urz du Wojewódzkiego
w
szypułkowy
Warszawie Nr 592 Zn RLS X 831/288/74 z
20.12.1974r. Dz. Urz.Woj. Ostroł ckiego Nr
21 z 31.12.1990r.
Modrzew
15
Orzeczenie PWRN w Warszawie Nr 53 Nr
(grupa) Lb-5/74/2723/55 z 30.12.1955r.Dz. Urz.
Woj. Ostroł ckiego Nr 21 z 31.12.1990r.
D b
3
Zarz dzenie Woj. Łom y skiego Nr 54/82
szypułkowy
(grupa) Dz. Urz. Woj. Łom y skiego Nr 2 z
31.12.1983r.
Topola biała
3
Zarz dzenie Woj. Łom y skiego Nr 54/82
(grupa) Dz. Urz. Woj. Łom y skiego Nr 3 z
31.12.1982 r.
Topola biała – 6 sztuk Zarz dzenie Woj. Łom y skiego Nr 54/82
4 sztuki
(grupa) Dz. Urz. Woj. Łom y skiego Nr 3 z
31.12.1982r.
Wierzba
70
Zarz dzenie Woj. Łom y skiego Nr 54/82
Lipa
drobnolistna

1

23

Boguty -Pianki

sztuk
(aleja)

Dz. Urz. Woj. Łom y skiego Nr 3 z
31.12.1982r.

Tabela 11. Ewidencja u ytków ekologicznych na terenie powiatu ostrowskiego
Gmina/Nadle nictwo
W sewo/Wyszków
Le nictwo Czary

Przedmiot
odnowy
i numer na
mapie
Bagno

Nr działkioddziału

Powierzchnia
(ha)

24/24d

0,38

213

Ostrów
Mazowiecka/ Bagno
Wyszków, Le nictwo
Jeziorko
214

255/4/255n 0,56

Ostrów
Mazowiecka/ Bagno
Wyszków, Le nictwo
Jeziorko
215

277/277c

1,41

Ostrów
Mazowiecka/ Torfowisko
Wyszków, Le nictwo
Jeziorko
216

286/286d

0,72

Ostrów
Mazowiecka/ Drzewostan
Wyszków, Le nictwo glebochronny
Jeziorko
217

-

0,50

Ostrów
Mazowiecka/ Bagno
Wyszków,
Le nictwo Wi niewo
218

630/162f

0,22

Ostrów
Mazowiecka/ Drzewostan
Wyszków,
glebochronny
Le nictwo Wi niewo
219

456/1/225bf 0,85

Ostrów
Mazowiecka/ Drzewostan
Wyszków, Le nictwo glebochronny
Jeziorko
220

279/279k

1,27

Ostrów
Mazowiecka/ Drzewostan
Wyszków, Le nictwo glebochronny
Jeziorko
221

279/279i

1,33

Data i akt powołania
Rozporz dzenie
Ostroł ckiego
Nr
3
19.08.1996r. (Dz. Urz.
Ostroł ckiego Nr. 37 poz.
30.08.1996r.)
Rozporz dzenie
Ostroł ckiego
Nr
3
19.08.1996r. (Dz. Urz.
Ostroł ckiego Nr. 37 poz.
30.08.1996r.)
Rozporz dzenie
Ostroł ckiego
Nr
3
19.08.1996r. (Dz. Urz.
Ostroł ckiego Nr. 37 poz.
30.08.1996r.)
Rozporz dzenie
Ostroł ckiego
Nr
3
19.08.1996r. (Dz. Urz.
Ostroł ckiego Nr. 37 poz.
30.08.1996r.)
Rozporz dzenie
Ostroł ckiego
Nr
3
19.08.1996r. (Dz. Urz.
Ostroł ckiego Nr. 37 poz.
30.08.1996r.)
Rozporz dzenie
Ostroł ckiego
Nr
3
19.08.1996r. (Dz. Urz.
Ostroł ckiego Nr. 37 poz.
30.08.1996r.)
Rozporz dzenie
Ostroł ckiego
Nr
3
19.08.1996r. (Dz. Urz.
Ostroł ckiego Nr. 37 poz.
30.08.1996r.)
Rozporz dzenie
Nr
3
Ostroł ckiego
19.08.1996r. (Dz. Urz.
Ostroł ckiego Nr. 37 poz.
30.08.1996r.)
Rozporz dzenie
Ostroł ckiego
Nr
3
19.08.1996r. (Dz. Urz.
Ostroł ckiego Nr. 37 poz.
30.08.1996r.)

Woj.
z
Woj.
69 z
Woj.
z
Woj.
69 z
Woj.
z
Woj.
69 z
Woj.
z
Woj.
69 z
Woj.
z
Woj.
69 z
Woj.
z
Woj.
69 z
Woj.
z
Woj.
69 z
Woj.
z
Woj.
69 z
Woj.
z
Woj.
69 z

Jak wynika z ankiet przeprowadzonych w gminach do ewentualnej ochrony
przyrodniczej sugerowane s nast puj ce tereny:
Gm. Andrzejewo – dolina rzeki Brok,
Gm. Brok – le ne siedlisko ok. 100 gniazd czapli siwej (czapliniec) w okolicach Turki,
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Le nictwo
Na terenie powiatu ostrowskiego znajduje si 11 895 ha lasów nie
stanowi cych własno ci Skarbu Pa stwa, co stanowi 31,90 % powierzchni lasów
ogółem, przy redniej krajowej 17,10 %. Lesisto powiatu wynosi 29,23 % i jest
wy sza od redniej krajowej wynosz cej ok. 28,60 % i wojewódzkiej wynosz cej
ok. 22,00 %. Przy okre leniu powierzchni lasów nie stanowi cych własno ci
Skarbu Pa stwa na terenie powiatu ostrowskiego oparto si na powierzchni le nej
wynikaj cej z aktualnych uproszczonych planów urz dzania lasów oraz
powierzchni ewidencyjnej w przypadku braku tych planów.
Tabela 12. Powierzchnia lasów w gminach powiatu ostrowskiego

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

Gmina
Andrzejewo
Brok
Boguty Pianki
Małkinia Górna
m. Ostrów
Mazowiecka
gm. Ostrów
Mazowiecka
Nur
Stary Luboty
Szulborze Wielkie
W sewo
Zar by Ko cielne

Lasy ogółem Lasy pa stwowe Lasy niepa stwowe
[ha]
[ha]
[ha]
319
14
305
1252
1165
87
1389
10
1379
3917
2266
1651
423
199
224

RAZEM

10.165

8060

2105

1819
4191
3617
1730
1679
37228

237
2527
3010
538
646
25333

1582
1664
607
1192
1033
11895

Gospodark w lasach stanowi cych własno
Przedsi biorstwo Lasów Pa stwowych (Tabela 12).

Skarbu Pa stwa, prowadzi

Na podstawie zawartych porozumie , Starosta Ostrowski zgodnie z
obowi zuj cymi przepisami w tym zakresie, powierzył sprawowanie w jego imieniu
nadzoru nad lasami nie stanowi cymi własno ci Skarbu Pa stwa, nadle nictwom na
powierzchniach le nych (Tabela 13).
Gospodark w lasach nie stanowi cych własno ci Skarbu Pa stwa prowadzi si
wg uproszczonych planów urz dzania lasu, b d inwentaryzacji stanu lasu. Aktualnie
dokumenty te opracowane s na powierzchni i lata obowi zywania jak ni ej:
• 744,77 ha – 1994 - 2003 r.
• 1.561,07 ha – 1997 - 2006 r.
• 1.463,06 ha – 1998 - 2007 r.

Tabela 13. Wykaz powierzchni, siedlisk oraz uwagi dotycz ce stanu lasów i bezpiecze stwa wg
nadle nictw wła ciwych dla powiatu ostrowskiego
Nadle nictwo Powierzchnia Typy
lasów Skarbu siedliskowe
Pa stwa na
terenie
powiatu
Łom a

1000 ha

B w – 25%;
BM w – 25%;
LM w – 12%;

Powierzchnia
Typy
lasów
nie siedliskowe
nale cych do
Skarbu Pa stwa
na
terenie
powiatu
1912 ha
B w – 40%;
BM w – 30%;
LM w – 20%;
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Realnie
Sugestie
w
celu
wyst puj ce kl ski i poprawy
zagro enia
bezpiecze stwa lasu

Wyst powanie
Budowa
punktu
pierwotnego
czerpania
wody
szkodnika li ci – zgodnie z wymogami

L w – 20%,
Ol – 7%

Rudka

193,44 ha

LM w – 51%;
L w – 17%;
B w – 15%;
BM w – 12%

Ostrów Maz.

19 372 ha

B w – 43%;
6504 ha
BM w – 32%;
LM w – 13%;
pozostałe – 6%

Sokołów
Podlaski

Brak danych

Brak danych

pozostałe – 20%, zwójki zieloneczki
na pow. ok. 37 ha,
zniszczenie ok. 80%
aparatu
asymilacyjnego
B w – 65%;
Po ary (w latach
BM w – 13%;
2001-2003 spłon ło
Ol – 7%;
0,62 ha), zr by
LM w – 5%
dewastacyjne – 2,
ha,
dzikie
wysypiska
mieci
13 szt.
B w – 80%;
Uszkodzenia
BM w – 10%;
aparatu
Ol – 5%;
asymilacyjnego
Brak
przez
szkodniki
uproszcz.planów (2000 r.) –1252 ha,
urz dzania lasu
na
2004
r.
przewiduje
si
zagro enia
przez
szkodniki
li cio erne na 2875
ha
(brudnica
mniszka )oraz 1075
ha
(barczatka
sosnówka)

2961 ha

485 ha

rozporz. o ochronie ppo . na rzece Bug (2
pkt. czerpania wody)
Pełna
realizacja
zalece słu by le nej
przez
prywatnych
wła cicieli lasów,

Lepsze wykorzystanie
miejscowego
l dowiska
do
patrolowania
lotniczego
lasów,
wzrasta
problem
za miecania
lasów,
wła ciciele
lasów
prywatnych
(nie
patrolowanych przez
Stra Le n ) skar
si na wzrost ilo ci
kradzie y
drewna,
rosn straty zwierzyny
le nej spowodowane
wypadkami
samochodowymi,
zaobserwowano te
uszkodzenia
drzewostanów
od
ruchu drogowego na
odcinku ok. 10 km
(100-150 m w gł b
lasu) na trasie nr 8.

Brak danych

Ł cznie aktualn dokumentacj obj ta jest powierzchnia 3024,13 ha, co stanowi
około 25 % powierzchni le nej nie stanowi cej własno ci Skarbu Pa stwa. Pozostałe,
b d ce w posiadaniu powiatu dokumenty urz dzeniowe dla powierzchni 6691 ha,
ekspirowały w latach 1980-2003, a na powierzchni około 2180 ha brak jest
dokumentacji w tym zakresie. Nale y zwróci uwag , e lasy nie stanowi ce własno ci
Skarbu Pa stwa poło one s na terenie 275 wsi, co daje przeci tnie na jedn wie
powierzchni około 43,25 ha lasów. Utrudnia to prowadzenie w nich prawidłowej
gospodarki le nej. Dotyczy to mi dzy innymi ochrony przeciwpo arowej lasów.
Według danych ogólnopolskich (Ubysz, 2004) rednia powierzchnia jednego po aru w
lasach, wszystkich rodzajów własno ci, w roku 2003 wzrosła prawie 3-krotnie (do 1,59
ha) w stosunku do ostatnich trzech lat. Oznaczało to te zdecydowany wzrost wobec lat
1991-2002 (1,20 ha). W LP w 2003 r. osi gn ła warto 0,51 ha, najwi ksz od sze ciu
lat i wi ksz o 0,2 ha (60 %) wobec 2002 roku. W lasach niepa stwowych zwi kszyła
si (4-krotnie) z 0,68 ha w roku 2002 do 2,50 ha. Trudno ci w ochronie lasów
niepa stwowych na terenie powiatu ostrowskiego potwierdziły ankiety przeprowadzone
w nadle nictwach Łom a, Rudka, Ostrów Maz. oraz Sokołów Podlaski (tu brak
odpowiedzi na wysłan ankiet – patrz powy ej Tabela 13).

III.5. Surowce mineralne
Mi sza pokrywa czwartorz dowych osadów polodowcowych (do ponad 200 m)
powoduje, e w całym regionie wyst puj jedynie surowce typowe dla osadów
fluwioglacjalnych – kruszywa naturalne. W powiecie ostrowskim potencjalnymi
obszarami wyst powania kruszyw ( wirów, pospółek oraz piasków) s formy kemowe
oraz ozy. Opisywana wcze niej „kraw d ostrowska”, b d ca lodowcowym
spi trzeniem osadów zastoiskowych oraz piasków i wirów wodnolodowcowych, jest
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miejscem lokalnej eksploatacji kruszyw. Z kolei dwa du e sandry – sandr Puszczy
Białej oraz sandr prosienicki o mi szo ci do 20 m s tak e obszarami potencjalnego
wyst powania kruszyw. Udokumentowane tu zło a maj razem około 7 tys. ton.
Aktualne dane dotycz ce złó pochodz z bazy danych PIG.
Tabela 14. Wykaz oraz podstawowe dane o zło ach w powiecie ostrowskim

Lp.

Nazwa zło a

Kopalina

Stopie
zagosp.

Zasoby
Pow.
razem
zło a
(tys. ton)
(ha)
Gmina Andrzejewo
złó : 1
240.6
1 Prze dziecko-Jachy
KN
R
240.6
2.80
Gmina Boguty-Pianki
złó : 1
31.6
1 Szpice Chojnowo
KN
Z
31.6
0.67
Gmina Małkinia Górna
złó : 1
1358.2
1 Poniatowo
KN
E
1358.2
Gmina Ostrów Mazowiecka złó : 3
7046.4
1 Komorowo
KN
P
2179.0
8.50
2 Prosienica II
KN
P
3633.0
41.40
3 Prosienica III
KN
E
1234.5
5.57
Gmina Stary Luboty
złó : 1
b.d.
b.d.
1 Sul cin Szlachecki
KN
E
b.d.
b.d.
Gmina W sewo
złó : 2
4321.2
1 Jelonki Przyborowie
KN
E
4148.8
105.30
2 Zgorzałowo
KN
R
172.4
2.06
Gmina Zar by Ko cielne
złó : 2
338.8
1 K piste Borowe
KN
Z
0.0
0.50
2 K piste Borowe II
KN
E
149.0
3 Niemiry*
KN
E
189.8
1,99
Ogółem:
13336.9
168.79
* w inf. z najnowszej decyzji koncesyjnej z 15.06.2004 r.,
E – eksploatowane, P – rozpoznane wst pnie, R – rozpoznane szczegółowo, Z –
zaniechane, b.d. – brak danych.
Najwi ksza w regionie kopalnia kruszywa w Jelonkach Przyborowiu nale ca do
Olszty skich Kopal Surowców Mineralnych Sp. z o.o. od lat jest głównym dostawc
pospółki do celów budowlanych na rynku warszawskim. Jej du a powierzchnia
powoduje, e bardzo wa ne jest wła ciwe wykorzystanie terenów poeksploatacyjnych.
Obecnie rekultywacja obszarów wyeksploatowanych to kierunek wodny i le ny.
Warto zaznaczy , e niewielkie, nieistniej ce ju , cegielnie zlokalizowane były na
obszarach, gdzie tylko lokalnie wyst powały lepsze gatunki odwapnionych glin
zwałowych. Surowiec ten, obecnie nie jest dokumentowany i nie ma znaczenia
gospodarczego.

III.6. Odpady
Problematyka gospodarki odpadami w powiecie została specjalnie opracowana w
„Planie gospodarki odpadami dla powiatu ostrowskiego” (Lipka, Gr dek, Cyrus, 2002) i
w niniejszym rozdziale wykorzystano zawarte tam najwa niejsze informacje, dane
WIO i Starostwa oraz pewne uzupełnienia dotycz ce tzw. starych składowisk, o
których wykonawcy „Planu...” napisali niewiele.
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Powiat ostrowski zajmuje jedno z ostatnich miejsc w województwie mazowieckim pod
wzgl dem ilo ci wytwarzanych odpadów z sektora gospodarczego (25,5 tys. Mg
stanowi niespełna 0,5% odpadów przemysłowych w województwie). Wskazuje to nie
tyle na słabe uprzemysłowienie (w powiecie zarejestrowano 2285 podmiotów
gospodarczych), co raczej na stosowanie kierunków produkcji małoodpadowych i
technologii bezodpadowych. Tradycyjnie najwi ksze ilo ci odpadów w tym sektorze
wytwarza si w Małkini (15 tys. Mg, tj. około 60% odpadów przemysłowych powiatu).
Pozostała cz
prawie w cało ci powstaje na terenie miasta i gminy Ostrów Maz.
W „Planie gospodarki odpadami...” podano, e w ród odpadów przemysłowych
dominuj :
• Odpady z procesów termicznych – produkty spalania paliw energetycznych,
• Odpady z instalacji i urz dze zagospodarowania odpadów – oczyszczalnie
cieków i stacje uzdatniania wody,
• Odpady z rolnictwa i przetwórstwa ywno ci – przemysł mleczarski,
spo ywczy,
• Odpady z budów, remontów i rozbiórek obiektów budowlanych
orazinfrastruktury drogowej.
Prawie 45% odpadów przemysłowych jest poddawane odzyskowi, co jest zgodne z
zadaniami Polityki Ekologicznej Pa stwa. Natomiast głównym sposobem
unieszkodliwiania odpadów jest składowanie.
W roku 2002 na terenie powiatu wytworzono 62 Mg odpadów niebezpiecznych, co
stanowi jedynie 0,08% tego typu odpadów w województwie. Jednocze nie nie prowadzi
si unieszkodliwiania przez składowanie, za unieszkodliwianiu poza składowaniem
poddaje si prawie 55% masy tych odpadów. Udział odzysku stanowi ok. 25%. Nale y
zaznaczy , analizuj c dane z lat poprzednich5, e nast piła tu ogromna poprawa, tzn.
spadek ilo ci wytwarzanych odpadów (np. w roku 2000 powstało 2 374,1 Mg odpadów
niebezpiecznych, z czego wykorzystano 83%, za unieszkodliwiono jedynie 1,5%).
Warto przypomnie , e w przeszło ci (do lat 90-tych) funkcjonowało składowisko w
Zawistach Podle nych (gm. Małkinia Górna) przyjmuj ce odpady niebezpieczne z
produkcji płyt azbestowo-cementowych. Zdeponowano tam 85 200 Mg odpadów.
Obecnie składowisko to jest nieczynne. W gminie Małkinia Górna znajduje si tak e
149 600 Mg odpadów wełny mineralnej z produkcji Mazowieckiego Przedsi biorstwa
Materiałów Izolacji Budowlanej „IZOLACJA” w Małkini.
Charakter dzikiego wysypiska miało składowanie w latach 70-tych i 80-tych odpadów z
regeneracji i przeróbki akumulatorów ołowiowych prowadzonych w Pa stwowym
O rodku Maszynowym w Komorowie k/ Ostrowi Maz. Odpady te, bez w tpienia o
charakterze odpadów niebezpiecznych, lokowano w wyrobisku w lesie w okolicach
Starego Lubiejewa6. Miejsce to znajduje si w pobli u obecnego gminnego składowiska
odpadów, ale jest nierozpoznane i niezabezpieczone.
Na terenie powiatu nie ma tzw. mogilników, tj. składowisk przeterminowanych
rodków ochrony ro lin oraz odpadów i opakowa po rodkach ochrony ro lin. S
natomiast dwa magazyny takich przeterminowanych rodków: w Andrzejewie oraz w
Starym Lubiejewie. W „Planie...” nie podano ilo ci zmagazynowanych tam rodków.
Ilo ta wprawdzie jest nieznaczna (Andrzejewo – 2204 kg, Stare Lubiejewo – 53 litry,
26 kg, 249 opakowa bez gramatury) i nie stanowi bezpo rednio zagro enia dla
rodowiska, ale szczegółowe dane musz by uj te w programie utylizacji tych
zb dnych ju chemikaliów.
Na terenie powiatu funkcjonuje obecnie 5 składowisk odpadów komunalnych oraz
składowisko odpadów przemysłowych (odpady z Zakładu Wełny Mineralnej Rockwool
5
6

Dane ze Starostwa Powiatowego
Dane na podstawie informacji mieszka ców.
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w Małkini deponowane s na składowisku w Rostkach Wielkich w gm. Małkinia
Górna).
W raporcie WIO za 2002 r. wykazano istnienie 5 składowisk odpadów komunalnych,
za w ród osi gni ostatnich lat w zakresie poprawy gospodarowania odpadami
zaliczono:
- rozwi zanie problemu poszpitalnych odpadów niebezpiecznych w kilku placówkach
medycznych, m.in. w Ostrowi Maz.7,
- uruchomienie instalacji do recyklingu odpadów w zakładzie Rockwool Sp. z o.o. w
Małkini (wdra anie technologii bezodpadowej), co ograniczyło w znacznym stopniu
mas odpadów z produkcji wełny mineralnej, deponowanych dotychczas na
zakładowym składowisku,
- uruchomienie linii technologicznego przerobu osadów ciekowych w Mazowieckiej.
Spółdzielni Mleczarskiej „Ostrowia” w Ostrowi Maz., a uzyskany produkt, tzw.
agrocal, jest przeznaczony do rolniczego wykorzystania,
- uruchomienie ci gu przerobu osadów ciekowych m.in. w ZGKiM w Ostrowi Maz.,
co pozwala na rolnicze wykorzystania zhigenizowanych osadów.
W wyniku przeprowadzonych oblicze ilo ci wytwarzanych odpadów komunalnych
(teoretycznie w roku mo e powstawa w powiecie 18 435 Mg odpadów komunalnych),
autorzy „Planu...” wskazali na brak dokładnej inwentaryzacji odpadów w wielu
gminach (szczególnie wiejskich). Ich zdaniem odpady te trafiaj na dzikie wysypiska.
Sugeruje si , e wprowadzenie zorganizowanego systemu odbioru odpadów spowoduje
znaczny wzrost ilo ci odpadów od mieszka ców przy jednoczesnym spadku ilo ci
powstaj cych dzikich wysypisk.
Tabela 15 przedstawia wykaz składowisk w powiecie (wg „Planu gospodarki
odpadami...”) poprawiony i uzupełniony o dane pochodz ce z własnych bada PIG
(ankietyzacja, wizje lokalne w gminach)
Tabela 15. Zestawienie składowisk odpadów znajduj cych si na terenie powiatu ostrowskiego oraz
składowanie odpadów z poszczególnych gmin powiatu.

Lp. Gmina

Powierzchnia Pojemno
Uwagi
składowiska składowiska
[ha]
zapełniona/
pozostała [m3]
Andrzejewo brak
Odpady
trafiaj
na
składowisko
w
Czerwonym
Borze
(powiat Zambrów)
Boguty
3000
Zarz dzaj cy: Andrzej
Boguty Pianki 1,5
Pianki
35090
Godlewski, zam. w
Drewnowie Ziemakach
19
Brok
2,2
9600
Zarz
dzaj cy: ZGKiM
Brok,
47600
w Broku,
ul.Ludwinowo
Pl. Ko cielny
5,11
85934
Składowisko odpadów
Zawisty
Małkinia
109066
przemysłowych
Podle ne
Górna
Rockwool Polska Sp.z
o.o.

7

Lokalizacja
składowiska

Obecnie spalarnia została zamkni ta z powodu braku mo liwo ci dotrzymania norm emisji.
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Rostki
Wielkie

10

69500
30500

Nur

brak

-

-

Ostrów
Mazowiecka
(miasto
i
gmina)
Stary
Luboty
Szulborze
Wielkie

Stare
Lubiejewo

3,9

604430
10390

Luboty
Włóki
brak

0,91

2520
7080
-

Składowisko odpadów
komunalnych,
zarz dzaj cy: ZGKiM w
Małkini Górnej
Odpady
trafiaj
na
składowisko w gminie
Małkinia Górna
Zarz dzaj cy: ZGKiM
w Ostrowi Maz.

Zarz dzaj cy:
Urz d
Gminy Stary Luboty
W wywiadzie Urz d
Gminy nie wskazuje,
gdzie trafiaj odpady.
Prawdop. znaczna cz
jest nielegalnie spalana
przez wytwórców, cz
trafia
na
dzikie
składowiska (np. w m.
Mianówek)
W sewo
1,26
10000
Zarz dzaj cy:
Usługi
Brzezienko
33861
Rolnicze i Komunalne,
Ro ciszewskie
W sewo ul. Lipowa 2
Zar by
brak
Odpady
trafiaj
na
Ko cielne
składowisko
w
Czerwonym
Borze
(powiat Zambrów)
Na zał czonej do Programu mapie przedstawiono lokalizacj wymienionych w tabeli
obiektów składowania odpadów oraz dodano lokalizacj ostatnio zamkni tego i
przeznaczonego do rekultywacji grzebowiska padłych zwierz t w Skłodach rednich.
Plan gospodarki odpadami w województwie mazowieckim przewiduje, i ze wzgl dów
ekonomicznych do 2012 r. powinny funkcjonowa jedynie składowiska posiadaj ce
rozwi zania na skal regionaln . W danych tego planu przewiduje si , e w powiecie
ostrowskim zadania te winno spełnia składowisko odpadów zlokalizowane w Starym
Lubiejewie. Zakłada si , e pozostałe składowiska po roku 2012 powinny zosta
zamkni te lub przekształcone w stacje przeładunkowe lub inne obiekty zwi zane z
gospodark odpadami. Trzeba przyzna , e w „Planie...” autorzy przedstawili
zestawienie elementów koniecznych do wykonania przez eksploatatorów składowisk
zapewniaj cych funkcjonowanie składowisk w zgodzie z obowi zuj cymi przepisami.
Na terenie powiatu funkcjonowała spalarnia odpadów medycznych dla szpitala w
Ostrowi Maz. Jednak na skutek niespełniania wymogów emisji zanieczyszcze do
atmosfery została zamkni ta w kwietniu 2004 r. i obecnie odpady medyczne s
odbierane na podstawie odr bnej umowy przez firm Eko-ABC z Bełchatowa.
W miejscowo ci Skłody rednie (gm. Zar by Ko cielne) funkcjonowało od lat 70-tych
regionalne grzebowisko zwierz t (zbiornica padłych zwierz t). Do lutego 2003 roku
zakopano tam 148 sztuk trzody, 119 sztuk bydła oraz 30 koni. Obecnie obiekt
zamkni to. Firm wywo c obecnie odpady z terenu gminy Zar by Ko . jest firma
Struga S.A. z siedzib w Jezuickiej Strudze 3, gm. Rojewo, woj. kujawsko-pomorskie.
Inne gminy obsługuje firma ELKUR s.c. z Nowego Krasnosielca.
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W niektórych gminach powiatu w bardzo dobrym stopniu funkcjonuje ju segregacja
odpadów u ródła (system workowy), np. Brok, Nur i gmina Ostrów Mazowiecka. Jest
to m.in. wynik współpracy gmin z firm Greenway z Białegostoku. W Broku
funkcjonuje Gminne Centrum Odzysku Surowców, dok d 4 razy w tygodniu przywozi
si nieodpłatnie zebrane i posegregowane przez mieszka ców odpady. W Bogutach
Piankach wprowadzono własny system segregacji odpadów zwi zany z lokalnym
składowiskiem. Systemem segregacji do worków obj to ju 70 % gminy, a od 2005
roku planuje si 100% terenu. W gminie W sewo nie ma segregacji, wszystko w
kontenerach trafia na lokalne składowisko, gdzie ewentualnie pracownik prowadz cy
składowisko oddziela złom metalowy. Podobnie w Andrzejewie, Szulborzu Wielkim,
Starym Lubotyniu i w Małkini Górnej idea segregacja odpadów jest dopiero w fazie
koncepcji (prowadzone s rozmowy z firmami, które mogłyby si tym zaj ). W innych
gminach, np. Zar by Ko cielne wprowadzenie systemu segregacji jest dopiero
planowane, obecnie specjalne firma segreguje mieszane odpady z kontenerów.
Gminy oraz nadle nictwa zwracaj uwag na nawracaj ce problemy za miecania lasów,
przydro nych rowów oraz lokalnych wyrobisk. Te dzikie wysypiska stanowi
zagro enie dla czysto ci rodowiska, zdrowia ludzi i zwierz t ( w tym szczególnie dziko
yj cych), ale tak e zniech caj przejezdnych i mieszka ców do wypoczynku na łonie
przyrody.
Tabela 16. Problemy dzikich wysypisk w gminach powiatu ostrowskiego

Lp. Gmina
1. Andrzejewo

Problem dzikich wysypisk
Likwidowano dzikie wysypiska, zdarzaj si
sporadycznie
2. Boguty Pianki
Przy drogach wojewódzkich odpady podrzucane s
stale, co dwa lata zachodzi konieczno
likwidowania dwóch wysypisk
3. Brok
Zjawisko nagminne, szczególnie przy szosie przez
lasy w kierunku Por by (odpady wyrzucaj
wyje d aj cy z domków letnicy?)
4. Małkinia Górna
Twierdzi si , e wła ciciele domków letniskowych
wyrzucaj worki z odpadami do rowów i lasów
5. Nur
Zdarza si sporadycznie, sprawcami s głównie
przejezdni
6. Ostrów Mazowiecka Problem istnieje, ale to przypadki sporadyczne
miasto
7. Ostrów Mazowiecka S
problemy, wła ciciele zanieczyszczonych
gmina
nieruchomo ci otrzymuj decyzje oczyszczenia
terenu na swój koszt
8. Stary Luboty
Odpady podrzucane głównie przy trasie przelotowej
Ostrów- Łom a, w innych miejscach gminy
znaczna poprawa od czasu ustawienia we wsiach
kontenerów na odpady
9. Szulborze Wielkie
Sporadyczne przypadki
10. W sewo
Proceder nagminny
11. Zar by Ko cielne
Przypadki pojedyncze, rzadkie zjawisko

III.7. Hałas (drogowy, kolejowy, przemysłowy, komunalny)
Post puj cy w ostatnich latach gwałtowny rozwój komunikacji, istniej ce
uprzemysłowienie oraz zmiany urbanizacyjne s przyczyn tworzenia si hałasu. Hałas
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jest to d wi k, który niezale nie od jego parametrów fizycznych (nat enie,
cz stotliwo , czas trwania) mo na okre li w konkretnym przypadku jako
przeszkadzaj cy, uci liwy lub szkodliwy.
Odczucie hałasu, co w czasie i przestrzeni nazywamy klimatem akustycznym,
jest spraw subiektywn , zale n od wra liwo ci i odporno ci jednostki. Jednak w celu
zobiektywizowania stosuje si pomiary, które mo na porównywa do gotowych
standardów przyporz dkowanych do ró nych stref bytowania ludzi.
Niekorzystny klimat akustyczny powoduje szybsze zm czenie, wzmaga
dra liwo i podatno na choroby, mo e powodowa osłabienie lub utrat słuchu.
Wyró nia si trzy główne rodzaje hałasu, według ródła powstawania:
o hałas komunikacyjny pochodz cy od rodków transportu drogowego,
kolejowego i lotniczego,
o hałas przemysłowy powodowany przez urz dzenia i maszyny w obiektach
przemysłowych i usługowych,
o hałas komunalny wyst puj cy w budynkach mieszkalnych, szczególnie
wielorodzinnych i w obiektach u yteczno ci publicznej.
III.7.1. Hałas komunikacyjny
Komunikacja drogowa nale y do powszechnych i najbardziej uci liwych ródeł
hałasu. rodki transportu s ruchomymi ródłami hałasu decyduj cymi o parametrach klimatu
akustycznego przede wszystkim na terenach zurbanizowanych. Poziomy d wi ku rodków
komunikacji drogowej wynosz 75-90 dB, za dopuszczalne nat enia hałasu w rodowisku w
otoczeniu budynków mieszkalnych wynosz 67 dB w porze nocnej i 75 dB w porze dziennej.
Z uwagi na wzrastaj c liczb pojazdów i zwi kszaj ce si nat enie ruchu mo na
przyj , e na terenie powiatu utrzymywa si b dzie tendencja wzrostowa nat enia hałasu
zwi zanego z ruchem kołowym na drogach. Istotn przyczyn wzrostu uci liwo ci jest
równie zła jako nawierzchni dróg. Wybudowanie wokół Ostrowi Maz. (otwarcie w grudniu
2003 r.) obwodnicy o dobrej jako ci nawierzchni na tranzytowej drodze nr 8 WarszawaBiałystok z bezkolizyjnymi skrzy owaniami spowodowało:
- istotny spadek liczby pojazdów poruszaj cych si przez główne ulice miasta,
- zmniejszyło drgania i hałas w s siedztwie odcinków, na których poło ono nowe, lepsze
nawierzchnie.

Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska w Warszawie (Laboratorium Delegatury
w Ciechanowie, Grupa Analityczna w Ostroł ce) otrzymał zlecenie z Dyrekcji
Generalnej Budowy Dróg i Autostrad Oddział w Warszawie wykonania pomiarów
hałasu komunikacyjnego na obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej.
Z raportów WIO nr 132/2004, 133/2004, 134/2004, 135/2004 i 136/2004 wynika, e w
czasie pomiarów (czerwiec 2004 r.) dokonywanych w przy samej obwodnicy w
miejscach zlokalizowanych w odległo ciach 40-70 m od linii zabudowy do wys. 6 m
nie stwierdzono nat e hałasu, które skutkowałyby stałym przekroczeniem norm
hałasu w terenach stale zamieszkanych. Szczegółowe wyniki zestawiono w tabeli
poni ej, gdzie podano równowa ny poziom d wi ku A obliczony dla normatywnego
czasu odniesienia. Szczegółowe dane WIO pokazuj , e w pomiarach notowano
warto ci maksymalne (do ponad 93 decybeli), jak i warto ci minimalne (rz du 20 dB).
Sezon pomiarowy przypadł jednocze nie przed tradycyjnym okresem nat onych
podró y (wyjazdy i powroty z wakacji), co dotyczy głównie pojazdów lekkich.
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Tabela 17. Syntetyczne wyniki pomiarów hałasu i ruchu na obwodnicy Ostrowi Maz. (pomiary
WIO , czerwiec 2004 r.)
Nat enie
Ilo pojazdów
hałasu [dB]
na dob
Dzie
Odległo
Punkt
i data
od
pomiaru
w
w
pomiaru zabudowy
lekkich ci kich
dzie nocy
I
II
III
IV
V

wt.- r.,
1-2.06.
cz.-pt.,
3-4.06.
wt.- r.,
8-9.06.
pn.-wt.,
14-15.06
cz.-pt.,
17-18.06

40 m

71,8

68,9

8629

60 m

71,5

68,6

8470

50 m

69,1

66,8

9071

70 m

69,8

58,7

8255

40 m

65,7

58,3

6242

5305
(38,1%)
5211
(38,0%)
6229
(40,7%)
6680
(44,7%)
4671
(42,8%)

Nat

enie ruchu

w dzie
w nocy
pojazdy
pojazdy
lekkie ci kie lekkie ci kie
7422
3805
1207
1500
(33,9%)
(55,4%)
7288
3764
1182
1447
(34,1%)
(55,0%)
7784
4544
1287
1685
(36,0%)
(56,7%)
7132
4996
1123
1684
(41,2%)
(60,0%)
5292
3620
950
1051
(40,6%)
(52,5%)

Jak wynika z pomiarów (Tabela 17), w badanym okresie przeje d ało rednio ok. 12
800 pojazdów na dob . Z tego w porze nocnej (kiedy normy s ostrzejsze) zwykle
przewa ał ruch ci arówek tranzytowych, które s zdecydowanie gło niejsze ni
pojazdy lekkie. W przedstawionych Staro cie wynikach przesłanego przez GDDKiA
raportu brak niestety fachowej interpretacji wyników w odniesieniu do terenu
zabudowy mieszkaniowej. W tym celu konieczne byłoby powi zanie wyników
pomiarów z przewa aj cymi kierunkami wiatrów, szorstko ci terenu itp.
Z informacji zebranych w ród mieszka ców Ostrowi oraz obserwacji własnych wynika
jednak, e w samym mie cie odczuwa si pewien nadmierny ruch tranzytowy (TIR). W
gminie Brok kilkakrotnie wyst powano do dyrekcji dróg publicznych z wnioskami o
budow ronda w mie cie na drodze nr 50, co poprawiłoby bezpiecze stwo oraz
zmniejszyło pr dko (szczególnie tranzytowych ci arówek) i hałas. Niestety, poza
przytoczonymi wynikami pomiarów na obwodnicy Ostrowi brak jest innych danych
dotycz cych klimatu akustycznego na terenie powiatu.

Stopniowa redukcja przewozów na linii kolejowej Ostroł ka – Małkinia powoduje, e
hałas kolejowy na odcinku tej linii w powiecie ostrowskim ma małe znaczenie, a poprzez
usytuowanie kolei w terenach o słabej g sto ci zabudowy nie jest uci liwy dla okolicznych
mieszka ców. Podobnie zmniejszyła si uci liwo hałasu z terenu stacji PKP w Ostrowi,
gdzie nie dokonuje si ju cz stego formowania składów i przetaczania, za mniejsze
obci enie jednotorowej linii nie wymaga te oczekiwania na terenie stacji pracuj cych
lokomotyw na zwolnienie toru. Jak wynika z ostatnich publikowanych informacji (Kacpura
2004), linia kolejowa Ostroł ka-Ostrów-Małkinia zostanie przywrócona dla ruchu
pasa erskiego, a niebawem na odcinku przedłu onym, tj. do Warszawy, mo e pojawi si
szybki tramwaj szynowy. Poprawiłoby to znacznie skomunikowanie Ostrowi z Warszaw , a
pojazdy szynowe tego typu s nowoczesne i nie s zwykle uci liwe akustycznie.
Nieco inaczej przedstawia si sytuacja na odcinku trasy kolejowej Warszawa –
Białystok biegn cej przez Małkini . Tutaj dwutorowa kolej jest zelektryfikowana i
charakteryzuje si znacznym nat eniem ruchu towarowego i pasa erskiego. Wyniki ankiety
prowadzonej w urz dach gmin wykazały, e w Małkini istnieje negatywna opinia na temat
zarówno uci liwego hałasu z terenów PKP (np. stale pracuj ce silniki stoj cych lokomotyw),
jak i z terenów firmy Rockwool.
Odr bnym, ale te i marginalnym zagadnieniem jest kwestia wpływu na rodowisko
l dowiska dla samolotów prowadz cych zwiadowcze loty przeciwpo arowe znajduj cego si w
Gr dach k/Komorowa, gm. Ostrów Mazowiecka, a nale cego do Nadle nictwa Ostrów Maz.
Nadle nictwo przed kilku laty zleciło i otrzymało pełn dokumentacj oceny oddziaływania na
rodowisko tego obiektu, za wnioski tam zawarte wskazuj , e nie ma zagro enia hałasem dla
okolicznych miejscowo ci. Warto te doda , e prowadzony jest tam okresowo monitoring wód
podziemnych w piezometrach zlokalizowanych wokół l dowiska. Aktualnie nat enie ruchu
lotniczego jest niewielkie, za pas startowy długo ci 900 m pozwala na obsług jedynie lekkich
samolotów, które nie powoduj znacznego hałasu.
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III.7.2. Hałas przemysłowy
Hałas przemysłowy stanowi zagro enie o charakterze lokalnym, wyst puj ce głównie
na terenach s siaduj cych z zakładami produkcyjnymi. Jest on uci liwy dla ludzi pracuj cych
lub mieszkaj cych głównie w budynkach zlokalizowanych w pobli u takich obiektów. Poziom
hałasu przemysłowego jest indywidualny dla ka dego terenu przemysłowego (zespołu
obiektów) i zale y od parku maszynowego, zastosowanej izolacji hal produkcyjnych, a tak e
prowadzonych procesów technologicznych oraz sposobu zagospodarowania i funkcji
urbanistycznej s siaduj cych z nim terenów.
Głównymi ródłami hałasu przemysłowego wyst puj cymi na obszarze powiatu s
tereny przemysłowe w obr bie miasta Ostrowi, Małkini oraz miejsca intensywnej eksploatacji
kruszyw, np. wirownia Jelonki Przyborowie. Obiekty te i tereny nie stwarzały dot d
nadmiernych uci liwo ci z uwagi na technologi oraz znaczne oddalenie od terenów
mieszkaniowych – nie s te obj te systemem monitorowania hałasu WIO . Kilka lat temu
problem sprawiał młyn przy ul. Lubiejewskiej. Młyn ten obecnie ju nie funkcjonuje.
Oprócz wymienionych ródeł hałasu na terenie powiatu spotykamy równie inne
obiekty emituj ce hałas do rodowiska. Na terenie miasta za najbardziej uci liwe uwa a si
sezonowe zakłady usługowe typu dyskoteki. Równie zakłady przemysłowe i warsztaty
usługowe s ródłami hałasu o ograniczonym zasi gu oddziaływania, wpływaj one na warunki
klimatu akustycznego, jednak e wpływ ten ma charakter lokalny. Do zakładów takich nale
najcz ciej: warsztaty mechaniki pojazdowej, blacharskie, lusarskie, stolarskie, kamieniarskie,
markety handlowe. Takie stacjonarne ródła hałasu mog jednak powodowa uci liwo ci dla
osób zamieszkuj cych w ich najbli szym s siedztwie.
Przyczyn wyst powania niekorzystnego oddziaływania hałasu przemysłowego s
cz sto bł dne decyzje lokalizacyjne oraz brak stosownych decyzji niezb dnych do rozpocz cia
okre lonej działalno ci gospodarczej.
III.7.3. Hałas osiedlowy i mieszkaniowy
Szacuje si , e w skali kraju a 25% mieszka ców jest nara ona na ponadnormatywny
hałas w mieszkaniach wyst puj cy w wyniku stosowania materiałów i konstrukcji
budowlanych, które w niedostatecznym stopniu tłumi drgania i fale akustyczne. Istotna jest te
wła ciwa architektura osiedli (np. dobór materiałów elewacyjnych, kształt elewacji, odległo ci
pomi dzy budynkami, dobrze zaprojektowana i utrzymana ziele ). Hałas wewn trz osiedlowy
spowodowany jest przez pojazdy – samochody na parkingach, dostawy do sklepów, wywóz
odpadów. Do tych hałasów doł cza si niejednokrotnie bardzo uci liwy hałas wewn trz
budynku, spowodowany wadliwym funkcjonowaniem instalacji wodno-kanalizacyjnej,
centralnego ogrzewania, wind, hydroforów, zsypów, drzwi na klatkach schodowych. Wiele
budynków mieszkalnych posiada zagospodarowane kondygnacje parteru jako sklepy, zakłady
usługowe itp. Tu, szczególnie w nocy, gdy milkn inne ródła hałasu dla mieszka ców mog
by uci liwe drgania i d wi ki generowane przez pracuj ce stale agregaty chłodnicze,
wentylatory itp. Według polskiej normy poziom hałasu pochodz cy od instalacji i urz dze
budynku mo e wynosi w ci gu dnia 30-40 dB, noc 25-30 dB.
W wyniku analizy zagadnie klimatu akustycznego mo na przedstawi nast puj ce
wnioski:
- głównym ródłem hałasu na terenie powiatu ostrowskiego jest komunikacja drogowa;
wybudowanie obwodnicy miasta wraz ze zjazdami w istotnym stopniu odci yło główne
ulice Ostrowi jednak ruch kołowy przez powiat b dzie si nasilał. St d wa ne jest, by w
procesie planowania przestrzennego nie zbli a si z zabudow mieszkaniow zanadto do
tras przelotowych, a w miejscach, gdzie taki konflikt mo e si pojawi lub ju wyst puje,
konieczne jest wykonanie specjalnych barier (wały ziemne, ciany prefabrykowane)
d wi kochronnych.
- hałas osiedlowy i mieszkaniowy oraz hałas przemysłowy s zagro eniami o charakterze
lokalnym.

III.8. Promieniowanie elektromagnetyczne
Promieniowanie elektromagnetyczne jest bardzo rozległe i obejmuje ró ne długo ci fal,
pocz wszy od fal radiowych przez fale promieni podczerwonych, zakres widzialny i fale
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promieni nadfioletowych, a do bardzo krótkich fal promieni rentgenowskich i promieni
gamma. Z całego spektrum promieniowania elektromagnetycznego w sposób istotny oddziałuj
na organizmy tylko te fale, które s pochłaniane przez atomy, cz steczki i struktury
komórkowe. Z uwagi na sposób oddziaływania promieniowania na materi widmo
promieniowania elektromagnetycznego mo na podzieli na promieniowanie jonizuj ce i
niejonizuj ce:
- promieniowanie jonizuj ce, wyst puje w wyniku u ytkowania zarówno wzbogaconych, jak
i naturalnych substancji promieniotwórczych w energetyce j drowej, ochronie zdrowia,
przemy le, badaniach naukowych,
- promieniowanie niejonizuj ce wyst puje wokół linii energetycznych wysokiego napi cia,
radiostacji, pracuj cych silników elektrycznych oraz instalacji przemysłowych, urz dze
ł czno ci, domowego sprz tu elektrycznego, elektronicznego itp.
Nadmierne dawki promieniowania działaj szkodliwie na wszystkie organizmy ywe,
dlatego te ochrona przed szkodliwym promieniowaniem jest jednym z wa nych zada ochrony
rodowiska.
III.8.1. Promieniowanie jonizuj ce
W przyrodzie wyst puje prawie 80 radioizotopów i ok. 20 pierwiastków
promieniotwórczych. Do najbardziej znanych nale izotopy uranu i toru, a tak e potasu, w gla
i wodoru. Intensywno
promieniowania wywołana naturalnymi pierwiastkami
promieniotwórczymi jest ró na w ró nych miejscach naszego globu. Na terenach o budowie
geologicznej z mi sz
pokryw
czwartorz dow
nie stwierdza si
anomalii
promieniotwórczych pochodzenia naturalnego. Teren powiatu ostrowskiego nale y wła nie do
takich obszarów.
Radionuklidy pochodzenia sztucznego przedostały si do rodowiska w wyniku prób z
broni j drow lub zostały uwolnione z obiektów j drowych i składowisk paliwa w trakcie
ich normalnej eksploatacji lub w stanach awaryjnych (np. katastrofa elektrowni j drowej
w Czarnobylu). S równie wytwarzane przez ró nego rodzaju urz dzenia stosowane np.
w diagnostyce medycznej, przemy le czy badaniach naukowych. Na terenie miasta Ostrowi
ródłem promieniowania jonizuj cego s aparaty do RTG zlokalizowane na terenie szpitala oraz
w gabinetach prywatnych, np. stomatologicznych.
III.8.2. Promieniowanie niejonizuj ce
Głównymi ródłami promieniowania niejonizuj cego w rodowisku s :
• stacje radiowe i telewizyjne,
• elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napi cia, stacje transformatorowe,
• stacje przeka nikowe telefonii komórkowej,
• zespoły sieci i urz dze elektrycznych w gospodarstwie domowym (np. kuchenki
mikrofalowe)
• urz dzenia radiolokacyjne i radionawigacyjne.
Oddziaływanie promieniowania niejonizuj cego na rodowisko stale wzrasta,
co zwi zane jest z post pem cywilizacyjnym. Wpływ na wzrost promieniowania ma przede
wszystkim rozwój telefonii komórkowej, powstawanie coraz wi kszej liczby stacji nadawczych
radiowych
i telewizyjnych oraz stacji bazowych telefonii komórkowej, itp., pokrywaj cych coraz g stsz
sieci
obszary du ych skupisk ludno ci. Przedstawiony
rozwój
ródeł pól
elektromagnetycznych powoduje zarówno ogólny wzrost poziomu tła promieniowania
elektromagnetycznego w rodowisku, jak te zwi kszenie liczby i powierzchni obszarów o
podwy szonym poziomie nat enia promieniowania.
Na terenie powiatu ostrowskiego ródłami promieniowania elektromagnetycznego s
głównie stacje bazowe telefonii komórkowej. Instalacje te emituj
niejonizuj ce
promieniowanie elektromagnetyczne, generowane przez anteny stacji w czasie jej pracy, a ich
moc promieniowana izotropowo jest ró na w zale no ci od wielko ci stacji bazowej (cz sto
równie powy ej 100 W). Cz stotliwo emitowania pól elektromagnetycznych waha si w
granicach od 30 kHz do 300 GHz.

35

Nale y nadmieni , e wszystkie stacje telefonii komórkowej posiadaj wymagane
certyfikaty i zezwolenia dotycz ce zarówno mocy przeka ników jak i ich ustawienia
(wysoko , kierunek). W przypadku stacji bazowych telefonii komórkowej pola
elektromagnetyczne s wypromieniowywane na bardzo du ych wysoko ciach, w miejscach
niedost pnych dla ludzi.
We wrze niu 2004 roku opracowano raport o oddziaływaniu na rodowisko
projektowanej stacji ł czno ci satelitarnej zlokalizowanej w Komorowie na terenie jednostki
wojskowej. Obiekt ten został ju uruchomiony, za raport stwierdza m.in., e pole
promieniowania elektromagnetycznego o warto ciach ponadnormatywnych pochodz ce od
anteny ł czno ci satelitarnej le y w wolnej przestrzeni ponad budynkami lub w terenie bez
zabudowy mieszkalnej oraz jest obszarem niedost pnym dla ludzi. Jednoznacznie stwierdzono,
e obiekt w Komorowie nie b dzie stanowi zagro enia dla rodowiska w fazie budowy,
eksploatacji oraz ewentualnej likwidacji.
Ponadto ródłem pól elektromagnetycznych s linie energetyczne i urz dzenia
elektroenergetyczne. Wyniki pomiarów wykonywane w innych rejonach kraju dla sieci 110 kV
wykazały jednak, e nat enia tych pól były poni ej normy dopuszczalnej oraz nie przekraczały
granic własno ci terenu.
Pozostałe obiekty emituj ce promieniowanie elektromagnetyczne na terenie powiatu
ostrowskiego to:
Fabryka ZURAD produkuj ca i testuj ca radary m.in. do wyposa ania statków.
Tabela 18. Wykaz stacji i nadajników telefonii komórkowej na terenie powiatu ostrowskiego
Lp. Obiekt
1
Anteny PTK GSM na kominie fabryki mebli
Forte S.A.
2
Anteny PTK GSM na kominie kotłowni
Rockwool w Małkini Górnej
3
Stacja bazowa telefonii komórkowej „Ostrów
Maz.”,
4

Anteny Polkomtel na kominie ciepłowni

5

Stacja bazowa Centertel

6

Anteny Centertel na budynku

7

Maszt Centertel

8

Maszt Centertel

9

Maszt Centertel

10

Maszt Centertel

11
12

Maszt Centertel - ERA
Maszt Centertel

13

Maszt GSM

14

Anteny Centertel na wie y ko cioła

15

Maszt Centertel

16

Maszt Centertel

17

Maszt GSM
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Adres
Ostrów Maz., ul. Biała 1

Nr sprawy wg dok.
8/97

Małkinia, u. Jana III
Sobieskiego
maszt przy szosie do
Zambrowa, teren nadajn.
TV
Ostrów Maz., ul. Lipowa
4
Brok, ul. Ostrowska, dz.
1200/5
Ostrów Maz., pl.Ks.Anny
Mazowieckiej 6, dz.
1724
Szulborze Wielkie, dz.
260,261,262
Boguty Pianki, ul. Jana
Pawła II 45
Ostrów Maz., dz.3255/3
ul. Partyzantów 3,
wier e,
gm.
Andrzejewo, dz. 150
Nur, dz. 317/1
Zastawie, gm. W sewo,
dz. 168/3
Zastawie, gm. W sewo,
dz. 275/1
Ostrów
Maz.,
ul.
Pasterska 2, dz. 2335
Ostrów
Maz.,
ul.
Olszynowa
16,
dz.
3195/3
Stara Ruskoł ka, gm.
Andrzejewo, dz. 264
wier e - D browa, gm.
Andrzejewo, dz. 97/1,
98/1

12/97
5/94
16/97
20/01, 14/02, 18/02
10/02
15/02
16/02
17/02
7/02
3/01, 20/02
6/00
2/00, 4/01
3/00
9/01
24/01
15/01

18

Maszt Centertel

19

Maszt telefonii komórkowej

Ka kowo, gm. Małkinia 8/01
Górna, dz. 1504
Nowa Osuchowa, ul. Wg danych WIO
Le na 7, gm. Ostrów
Maz.

Na zał czonej do Programu mapie przedstawiono lokalizacj wymienionych w tabeli
masztów. Dane te uzupełniono o jeden obiekt z miejscowo ci Nowa Osuchowa na podstawie
najnowszej informacji z Mazowieckiego WIO 8. Numeracja symbolami na mapie jest spójna z
numeracj urz dow spraw prowadzonych w Starostwie w Ostrowi Mazowieckiej.

III.9. Tereny przemysłowe oraz ródła powa nych awarii
Jak wspomniano, na terenie powiatu głównymi o rodkami, gdzie skupione s zakłady
przemysłowe s Ostrów Mazowiecka oraz Małkinia. Istniej cy tu od dawna przemysł
przechodzi gruntown metamorfoz , b d to ze wzgl du na zmiany w technologii, b d z racji
wzrostu wymogów ochrony rodowiska. Niektóre, wyeksploatowane i nierentowne
przedsi biorstwa s likwidowane, np. Zakład Regeneracji Podkładów PKP w Ostrowi Maz. Na
tych terenach działaj najcz ciej nowe podmioty gospodarcze. Ale s tak e nowe tereny,
dawniej uprawne, a obecnie przeznaczane pod przemysł, np. w Ostrowi przy ul. Lubiejewskiej –
zakłady przetwórstwa tworzyw sztucznych ALPLA.
Prawo ochrony rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. wprowadza w miejsce nazwy
dotychczas stosowanej „nadzwyczajne zagro enie rodowiska” problematyk pod nazw
„powa ne awarie” wraz z odpowiednimi regulacjami. Definicje powa nej awarii i powa nej
awarii przemysłowej okre la odpowiednio art. 23 i 24 w/w ustawy:
powa na awaria - to zdarzenie, w szczególno ci emisja, po ar lub eksplozja powstała
w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których wyst puje jedna
lub wi cej niebezpiecznych substancji, prowadz ce do natychmiastowego powstania zagro enia
ycia lub zdrowia ludzi lub rodowiska lub powstania takiego zagro enia z opó nieniem.
Na terenie powiatu ostrowskiego ródłami powa nych awarii s głównie tereny
przemysłowe (magazynowanie substancji niebezpiecznych, procesy technologiczne). Jednak w
trakcie przewozu ładunków niebezpiecznych, np. paliw cysternami samochodowymi lub
kolejowymi mo e doj
do zdarze o znamionach powa nej awarii. Ogólnie ródłami
powa nych awarii mog by :
• transport materiałów i substancji niebezpiecznych (toksycznych, łatwopalnych,
wybuchowych) głównie na drogach krajowych, wojewódzkich oraz szlakach
kolejowych, a tak e ruroci gami, powoduj c m. in. zagro enie zanieczyszczenia gleb,
wód powierzchniowych i podziemnych oraz zagro enie po arowe na terenach le nych,
• urz dzenia techniczne (instalacje) w zakładach magazynuj cych lub stosuj cych
w procesie produkcji toksyczne rodki przemysłowe (chlor, produkty ropopochodne),
• magazynowanie materiałów i substancji niebezpiecznych,
Problemy transportu substancji niebezpiecznych zwi zane s z nieprzewidywalno ci zdarze
na drodze. W tej sytuacji istotne znaczenie ma wła ciwe oznakowanie dróg, zminimalizowanie
ilo ci miejsc niebezpiecznych (skrzy owania bezkolizyjne, przejazdy kolejowe z zaporami), a
przede wszystkim wyznaczenie i oznakowanie dróg, gdzie dopuszczony jest transport takich
ładunków.
W powiecie ostrowskim, dzi ki wybudowaniu obwodnicy miasta na drodze krajowe nr 8
znacznie zmalało zagro enie. Jednak, jak wynika ze statystyk Komendy Powiatowej
Pa stwowej Stra y Po arnej w roku 2003 zanotowano 156 wypadków drogowych
wynikaj cych z niezachowania zasad bezpiecze stwa ruchu rodków transportu, co stanowi
wzrost o 5 % w porównaniu do roku 2002. Nie zanotowano w tym powa niejszych awarii
cystern itp. Ostatnie takie wydarzenie miały miejsce w Nieskórzu (gm. Ostrów Mazowiecka)
w roku 2000, gdzie doszło do zanieczyszczenia gruntu substancjami ropopochodnymi na
8

Dane WIO , który obecnie zarz dza danymi na temat ródeł promieniowania niejonizuj cego na terenie
podległych powiatów s niestety mało wiarygodne: w bazie znajduje si jedynie 10 obiektów.
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skutek wypadku autocysterny firmy TOMEX s.c. z Ciechanowca oraz na ul. Duboisa w
Ostrowi Maz. w roku 2003. Obecnie oba miejsca zostały ju zrekultywowane.
Za niedopatrzenie nale y uzna fakt, e stra po arna w Ostrowi Maz. nie posiada
informacji o rozkładzie dopuszczalnych dróg transportu substancji niebezpiecznych.
Ponadto na terenie gmin znajduje si 21 stacji paliw (Tabela 20), gdzie teoretycznie
mo e doj do po arów, wypadków, wycieków itp. zdarze .
Nale y pami ta o stacjach paliw, które znajdowały si na terenach przemysłowych i
obecnie cz
(w byłych PGR i SKR) z nich została zlikwidowana. Cz
funkcjonuje
nadal (stacja paliw przy Oddziale Terenowym PKS Ostrów Maz., ul. Lubiejewska 118).
Niestety, najcz ciej infrastruktura podziemna (w tym zbiorniki ze szlamami
olejowymi) pozostały i na skutek jednopłaszczowej budowy, braku konserwacji oraz
korozji mogły stopniowo ulec rozszczelnieniu. Grozi to ska eniem wód podziemnych
produktami ropopochodnymi.
Tabela 19. Zakłady i tereny, których instalacje i działalno mog spowodowa powa n awari w
rozumieniu ustawy Prawo ochrony rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r.

1
2
3

Gazoci g Jamał-Europa
gaz pod ci nieniem 55 atm.
Rockwool Polska, Zakład w Małkini
ywice fenolowo-formaldehydowe
Mazowiecka Spółdzielnia Mleczarska zbiorniki z kwasami i sod , uwaga: instalacja
„Ostrowia”
chłodnicza wykorzystuj ca ciekły amoniak
została zlikwidowana (zbiorniki pozostały)
4 PBH Z.Nizi ski w Wyszkowie, 57 zbiorników le cych9, poj. ogółem 3205 m3,
Hurtownia Paliw w Małkini
terminal rozładunkowo-załadunkowy cystern
5 Krüger Polska Sp. z o.o. w Ostrowi kwas solny
Maz.
6 J.S. Energy S.A. rozlewnia gazu 3200 m3 propan-butanu
płynnego w Małkini
7 PPHU MIWEX w Komorowie
ciekły azot i freon
8 Zakład
Gospodarki
Produktów obecnie brak danych, działalno wstrzymana
Naftowych CPN nr 8 w Ostrowi Maz.
9 ZGKiM Oddział Wodoci gów i podchloryn sodu
Kanalizacji w Ostrowi Maz.
10 Jednostka Wojsk Chemicznych w zmagazynowane stare bojowe rodki chemiczne
Komorowie
Tabela 20. Zestawienie ilo ci stacji paliw w powiecie ostrowskim wg gmin

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

Gmina
Andrzejewo
Boguty Pianki
Brok (m. i gm.)
Małkinia Górna
Nur
Ostrów Maz. (miasto)
Ostrów Maz. (gmina)
Stary Luboty
Szulborze Wielkie
W sewo
Zar by Ko cielne

Liczba
stacji
paliw

Etylina
(pojemno

Olej nap dowy
zbiorników w tonach)

1
1
1
3
1
3
6
2
0
2
1

20
50
20
25
22,5
190
670
0
0
128,6
20

40
20
40
45
34
100
250
30
0
58,2
40

21

1146,1

657,2

9

W „Planie gospodarki odpadami...” podano mylnie 46 zbiorników. Niniejsze dane na podstawie
informacji z powiatowego Biura Zarz dzania Kryzysowego, Ochrony Ludno ci i Spraw Obronnych.
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W tym rozdziale warto omówi tak e problematyk po arów lasów oraz wypalania ł k i
rowów. Zjawiska te nie mieszcz si w definicji „powa nej awarii”, ale równie s
przyczyn strat gospodarczych, rodowiskowych i mog bezpo rednio zagrozi
ludziom. Wprawdzie porównuj c lata 2002 – 2003 odnotowano spadek po arów w
lasach (z 53 do 42), to jednocze nie znacz co wzrosła liczba po arów (ze 102 do 134)
w sektorze upraw i rolnictwa, gdzie zalicza si tak e ł ki.
Wg informacji KPPSP w Ostrowi problem zabezpieczenia p-po . w lasach polega
głównie na braku aktualnego planu urz dzania lasów (brak danych, kto jest
wła cicielem lasu, kto u ytkuje), co utrudnia wydawanie stosownych decyzji i nakazów.
Na terenie Lasów Pa stwowych ten stan oceniono jako dobry, jednak na terenie lasów
prywatnych jest katastrofalny (brak zabiegów piel gnacyjnych, le cy posusz, brak
pasów przeciwpo arowych). Na podobne problemy wskazywały nadle nictwa w
przeprowadzonej dla potrzeb „Programu...” ankiecie (Tabela 13).

III.10. Tereny, na których stwierdzono przekroczenia
standardów
rodowiska lub niekorzystne przekształcenie
terenu
Na wi kszo ci terenów wykorzystywanych przez przemysł mo na napotka
zanieczyszczenia gleby oraz wód podziemnych wynikaj ce z prowadzonej dawniej
działalno ci. S to tzw. stare lokalizacje przemysłowe i tzw. stare składowiska.
Teren byłego Zakładu Regeneracji Podkładów PKP (Nasycalnia) w Ostrowi Maz.
Stosowana tu od lat 60-tych do 90-tych technologia nasycania drewnianych podkładów
kreozotem spowodowała zanieczyszczenie wód podziemnych. Plama zanieczyszcze
przemie ciła si znacznie poza teren byłego zakładu i wraz z kierunkiem przepływu
wód zwi zki organiczne migruj od strony północno-zachodniej. Po badaniach
hydrogeologicznych, w 2001 roku przyj to plan rekultywacji terenu oraz projekt
monitoringu dla rekultywowanego terenu. W 2002 r. wydano decyzj uzgadniaj c
projekt prac rekultywacyjnych dla tego terenu. Konieczny jest dokładniejszy monitoring
tych zanieczyszcze z powodu istnienia na kierunku przepływu wód podziemnych
wielootworowego uj cia wód dla miasta Ostrowi Maz..
Teren zakładów Rockwool Polska S.A. (dawniej Zakłady Wyrobów AzbestowoCementowych „Izolacja”) w Małkini.
Obecna technologia wytwarzania wełny mineralnej nie przewiduje stosowania azbestu
(szkodliwe włókna tego minerału przemieszczaj c si jako pył w atmosferze stwarzały
zagro enie dla dróg oddechowych człowieka). Na terenie przemysłowym w trakcie
rekultywacji po działalno ci ZWAC zdeponowano w trzech sektorach znaczne ilo ci
odpadów poprodukcyjnych oraz materiału z wyburze i przeróbek. Bezpo rednio z
działalno ci tego zakładu zwi zane jest, obecnie ju zaziemione, stare składowisko w
wyrobisku po wirowym w Zawistach Podle nych. Trzeba jasno powiedzie , e
ówczesny sposób eksploatacji tego „dzikiego” wysypiska był niewła ciwy z punktu
widzenia dzisiejszej technologii i wymogów ochrony rodowiska. Odpady azbestono ne
s zatem potencjalnie zagro eniem dla ludzi, je eli dojdzie kiedykolwiek do prac
ziemnych na tych terenach. Mo na zatem uzna , e s to tereny o przekroczonych
standardach rodowiska, aczkolwiek podejmowanie obecnie dodatkowych działa
zabezpieczaj cych jest bezpodstawne.
Problemem s natomiast liczne drogi gruntowe w gminach Małkinia Górna,
Andrzejewo i Zar by Ko cielne, które przez wiele lat działania ZWAC gospodarczym
sposobem „utwardzano” odpadami płyt eternitowych. Pomimo działa gmin w celu
pokrycia wielu z tych dróg nawierzchni z kruszywa naturalnego, nie było mo liwe w
praktyce zlikwidowanie wszystkich ognisk pylenia włókien azbestu (szczególnie w
porze suchej i wietrznej) z rozgniecionych odpadów azbestono nych na drogach.
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Olszty skie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o., Zakład Jelonki
Przyborowie.
Jest to najwi kszy (105 ha) na terenie powiatu obszar odkrywkowej eksploatacji
kruszywa naturalnego. Nieuniknione w taki przypadkach jest niekorzystne
przekształcenie terenu. Przekształcenie to, zale nie od tempa i metody eksploatacji,
mo e trwa kilka-kilkana cie lat. Obecnie w planach ruchu zakładu górniczego
wymagana jest obecno
dokumentu okre laj cego termin, metod i kierunek
rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych. Wydaje si , e tworzenie lokalnych
zbiorników wodnych i le no-wodny kierunek rekultywacji jest wła ciwym
rozwi zaniem, jednak nale y stwierdzi , e opuszczone wyrobiska sprzyjaj zjawiskom
nielegalnego gromadzenia odpadów. W roku 2001 na wniosek Wydziału RLO
Starostwa Powiatowego, a w drodze decyzji wójta gminy W sewo, doprowadzono do
likwidacji dzikiego wysypiska odpadów niebezpiecznych porzuconych przez
nieznanego sprawc na terenie wyrobiska po wydobytym wirze w miejscowo ci
Przyborowie, gm. W sewo.
Badania geochemiczne gleb dla oceny antropopresji
Dodatkowym istotnym z punktu widzenia badania stanu rodowiska elementem
jest kontrola geochemiczna gleb. Badania takie wykonuje Pa stwowy Instytut
Geologiczny w Warszawie.
W trakcie realizacji „Atlasu geochemicznego Polski 1:2 500 000” (Lis,
Pasieczna 1995) przez Pa stwowy Instytut Geologiczny, wykonano analizy chemiczne
28 próbek gleb z obszaru powiatu ostrowskiego.
Próbki gleb pobierano za pomoc sondy r cznej z wierzchniej warstwy (0,0-0,2
m) z g sto ci około 1 próbka/25 km2. Przedmiotem zainteresowania była nie całkowita
zawarto
pierwiastków, lecz ta ich cz , której ródłem s zanieczyszczenia
antropogeniczne, a wi c słabo zwi zana i łatwo ługowalna. Odczyn gleb w rodowisku
wodnym oznaczono według normy stosowanej w gleboznawstwie (Karmasz, Kami ska,
1987). Wszystkie oznaczenia wykonano w laboratorium Pa stwowego Instytutu
Geologicznego w Warszawie. Kontrol jako ci gwarantowały analizy wielokrotne tych
samych próbek umieszczanych losowo w seriach analitycznych oraz stosowanie
materiałów referencyjnych.
Tabela 21 zawiera wyniki sumaryczne bada geochemicznych, za na zał czonej
do Programu mapie pokazano lokalizacj punktów pobrania próbek gleb oraz wskazano
te miejsca, gdzie nast piło przekroczenie norm (przy symbolu punktu dodano symbol
pierwiastka, który spowodował przekroczenie norm) Dla oceny zanieczyszczenia gleb
zastosowano warto ci dopuszczalne st e okre lone w Zał czniku do Rozporz dzenia
Ministra rodowiska dnia 9 wrze nia 2002 r. w sprawie standardów gleby oraz
standardów jako ci ziemi (Dz. U. Nr 165 z dnia 4 pa dziernika 2002 r., poz. 1359).
Zestawiono te
dla porównania warto ci dopuszczalne pierwiastków dla
poszczególnych grup zanieczyszcze oraz zakresy ich zawarto ci i przeci tne st enia
w glebach powiatu (median ). W celu łatwiejszej interpretacji zestawiono je z
przeci tnymi koncentracjami tych pierwiastków (medianami) w glebach terenów
niezabudowanych Polski (najmniej zanieczyszczonych).
Klasyfikacja pobranych próbek gleb w oparciu o w/w Rozporz dzenie wykazała,
e oznaczone ilo ci metali w zdecydowanej wi kszo ci próbek s ni sze od
dopuszczalnych warto ci st e dla grupy A. W dwóch przypadkach, w oparciu o
zawarto arsenu (23 mg/kg As – próbka 1) i baru (242 mg/kg Ba – próbka 12) próbki
gleb zaklasyfikowano do grupy C, a jedn próbk ze wzgl du na zawarto cynku (111
mg/kg – próbka 11) zaliczono do grupy B. Wyró niaj ca si podwy szon zawarto ci
arsenu próbka nr 1 została pobrana w dolinie strumienia Orz w miejscowo ci
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Gniazdowo. Próbka nr 12, o podwy szonej koncentracji baru, została pobrana w
miejscowo ci Ł townica na lewym brzegu strumienia Grochy-Ł townica, a próbka nr
11 – w miejscowo ci Ugniewo, tu przy drodze prowadz cej do Ostrowi Mazowieckiej.
Przy sumarycznej klasyfikacji stosuje si zasad zaliczenia gleby do danej
grupy, gdy zawarto przynajmniej jednego pierwiastka przewy sza doln granic
warto ci dopuszczalnej w tej grupie. Sumaryczna klasyfikacja wskazuje, e 89%
badanych gleb z obszaru powiatu nale y do grupy A (standard obszaru poddanego
ochronie), 4% do grupy B, a 7% do grupy C. Przeci tna zawarto oznaczonych
pierwiastków w glebach powierzchniowych powiatu ostrowskiego jest bardzo zbli ona
do ich przeci tnej zawarto ci w glebach z obszarów niezabudowanych Polski.
Gleby z omawianego obszaru wykazuj zró nicowany odczyn. W ród badanych
próbek gleby kwa ne (<6,7) stanowi 68,0% a gleby oboj tne (6,7-7,4) - 32,0%. Gleby
o odczynie oboj tnym wyst puj w pasie ci gn cym si przez rodek obszaru powiatu z
północnego zachodu na południowy wschód.
Tabela 21. Zawarto

Metale

As
Ba
Cr
Zn
Cd
Co
Cu
Ni
Pb
Hg
Ilo

Arsen
Bar
Chrom
Cynk
Kadm
Kobalt
Mied
Nikiel
Ołów
Rt

pierwiastków w glebach powiatu ostrowskiego (w mg/kg)

Warto ci
dopuszczalne st e w glebie lub
ziemi
(Rozporz dzenie Ministra
rodowiska
z dnia 9 wrze nia 2002 r.)
Grupa A1) Grupa B 2)

20
200
50
100
1
20
30
35
50
0,5

Gł boko
0-0,3
20
200
150
300
4
20
150
100
100
2

Grupa C 3)
(m ppt)
0-2
60
1000
500
1000
15
200
600
300
600
30

Gleby
o
przekroczonych
dopuszczalnych
warto ciach
st e dla grupy
C

Zakresy zawarto ci
w glebach powiatu
ostrowskiego

Warto
przeci tnych
(median)
w glebach
powiatu
ostrowskiego

N = 28

N = 28

Warto
przeci tnych
(median) w
glebach
obszarów
niezabudow
anych Polski
4)

N=6522
Frakcja ziarnowa <1 mm, mineralizacja HCl (1:4)
Gł boko 0,0-0,2 m ppt
<5 – 23
<5
<5
4 – 242
22
27
<1 – 8
3
4
10 – 111
27
29
<0,5 – 0,7
<0,5
<0,5
<1 – 4
1
2
<1 – 9
3
4
<1 – 7
2
3
3 – 22
8
12
<0,05 – 0,13
0,06
<0,05

1)

grupa A

badanych próbek gleb z powiatu ostrowskiego w poszczególnych a) nieruchomo ci gruntowe wchodz ce w skład obszaru
poddanego ochronie na podstawie przepisów ustawy
grupach zanieczyszcze

As Arsen
27
0
1
0
Ba Bar
27
0
1
0
Cr Chrom
28
0
0
0
Zn Cynk
27
1
0
0
Cd Kadm
28
0
0
0
Co Kobalt
28
0
0
0
Cu Mied
28
0
0
0
Ni Nikiel
28
0
0
0
Pb Ołów
28
0
0
0
Hg Rt
28
0
0
0
Sumaryczna klasyfikacja badanych gleb z powiatu ostrowskiego
do poszczególnych grup zanieczyszcze (ilo próbek)
25
1
2
0
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Prawo wodne,
b) obszary poddane ochronie na podstawie przepisów o
ochronie przyrody; je eli utrzymanie aktualnego
poziomu zanieczyszczenia gruntów nie stwarza
zagro enia dla zdrowia ludzi lub rodowiska – dla
obszarów tych st enia zachowuj standardy wynikaj ce
ze stanu faktycznego,
2)
grupa B - grunty zaliczone do u ytków rolnych z
wył czeniem gruntów pod stawami i gruntów pod
rowami, grunty le ne oraz zadrzewione i zakrzewione,
nieu ytki, a tak e grunty zabudowane i zurbanizowane z
wył czeniem terenów przemysłowych, u ytków
kopalnych oraz terenów komunikacyjnych,
3)
grupa C - tereny przemysłowe, u ytki kopalne, tereny
komunikacyjne,
4)
Lis, Pasieczna, 1995 – Atlas geochemiczny Polski 1: 2
500 000
N – ilo próbek

IV. Rozwój powiatu a ochrona rodowiska
Przedstawiona w Strategii Rozwoju Powiatu Ostrowskiego (Uchwała...) misja
Powiatu ostrowskiego podaje, e:
Powiat ostrowski to region z rozwini tym rolnictwem i
przedsi biorczo ci , oferuj cy atrakcyjne warunki
ycia w przyjaznym
rodowisku.
Pod poj ciem przyjaznego rodowiska rozumie si najcz ciej mo liwie
zbli one do naturalnych warunki otoczenia przyrodniczego, w tym czyste powietrze,
wody powierzchniowe i podziemne, nieska on gleb , bogactwo ro lin i zwierz t
(bioró norodno ) oraz wiat nieo ywiony. W praktyce skutki działalno ci ludzkiej
odczuwalne s w ka dym z wymienionych elementów. Jest to nieuniknione, poniewa
dotychczasowy rozwój gospodarczy zakładał korzystanie z dóbr natury przy
jednoczesnym lekcewa eniu skutków wydalania do rodowiska gazów, pyłów,
odpadów, cieków, degradowania powierzchni ziemi i krajobrazu. Obecnie koncepcja
zakładaj ca dalszy rozwój powiatu opiera si na zasadach ekorozwoju, tj. uwzgl dnia
tempo i mo liwo ci samoodnowy natury oraz tam, gdzie doszło do zniszcze w
rodowsku, jego rewitalizacj , o ile jest to mo liwe w maksymalnym stopniu. Zatem
sama definicja (misja) powiatu zakłada konieczno ochrony rodowiska oraz popraw
jego jako ci tak, by było ono przyjazne dla mieszka ców tego regionu.

IV.1. Tendencje rozwojowe i główne dziedziny rozwoju
Na lata 2004-2015, wg Strategii Rozwoju Powiatu, przewidziano cztery główne cele
strategiczne:
1. Trwały rozwój lokalnego rynku pracy w sferze produkcji i usług komercyjnych,
pobudzanie i wspieranie aktywno ci gospodarczej, rozwój infrastruktury technicznej
sprzyjaj cej rozwojowi przedsi biorczo ci w powiecie;
2. Działalno na rzecz poprawy efektywno ci i konkurencyjno ci rolnictwa, rozwoju
przetwórstwa rolno-spo ywczego oraz wielofunkcyjnego rozwoju terenów wiejskich;
3. Zdrowe i m dre społecze stwo, a tym samym stała poprawa poziomu jako ci
wiadczonych usług społecznych w sferze edukacji, sportu, opieki medycznej, pomocy
socjalnej, stanu bezpiecze stwa i porz dku publicznego oraz wzrostu jako ci
funkcjonowania urz dów;
4. Zachowanie cennych zasobów i walorów rodowiska przyrodniczego, osi gni cie
europejskich standardów jego stanu oraz rozwój turystyki i bazy okołoturystycznej.
Jak wida , wymienione tendencje rozwojowe oparte s w pewnym stopniu na ochronie
rodowiska. Wspieraj co oddziaływa b d tak e wzrost poziomu edukacji
( wiadomo i rozs dek mieszka ców) oraz poprawa konkurencyjno ci rolnictwa (np.
produkcja zdrowej ywno ci na terenach ekologicznie czystych).

V. Poprawa jako ci rodowiska
Kompleksowo
zagadnie ochrony rodowiska na terenie powiatu wymusiła
wyznaczenie celów strategicznych, długo- i krótkoterminowych, a tak e przyj cie zada
z zakresu wielu sektorów ochrony rodowiska. Spo ród nich dokonano wyboru
najistotniejszych zagadnie , których rozwi zanie przyczyni si w najbli szej
przyszło ci do poprawy stanu rodowiska na terenie powiatu ostrowskiego.
Wyboru priorytetów ekologicznych dokonano w oparciu o diagnoz stanu
poszczególnych komponentów rodowiska na terenie powiatu, uwarunkowania
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zewn trzne (obowi zuj ce akty prawne) i wewn trzne, a tak e inne wymagania w
zakresie jako ci rodowiska.
Wybór priorytetowych przedsi wzi ekologicznych na terenie powiatu ostrowskiego
na lata 2004-2008 przeprowadzono przy zastosowaniu nast puj cych kryteriów
organizacyjnych i rodowiskowych:
Kryteria o charakterze organizacyjnym
- wymiar przedsi wzi cia (ponadlokalny i publiczny),
- zaawansowanie przedsi wzi cia w realizacji,
- konieczno realizacji przedsi wzi cia ze wzgl dów prawnych,
- zabezpieczenia rodków na realizacj lub mo liwo
uzyskania dodatkowych
zewn trznych rodków finansowych (z Unii Europejskiej z innych ródeł
zagranicznych lub krajowych),
- efektywno ekonomiczna przedsi wzi cia,
- znaczenie przedsi wzi cia w skali regionalnej,
- spełnianie wymogów zrównowa onego rozwoju - zgodno przedsi wzi cia dla
rozwoju gospodarczego powiatu.
Kryteria o charakterze rodowiskowym
- mo liwo likwidacji lub ograniczenia najpowa niejszych zagro e dla rodowiska
i zdrowia ludzi,
- zgodno z celami ekologicznymi i zasadniczymi kierunkami zada wynikaj cych ze
Strategii rozwoju powiatu ostrowskiego,
- zgodno
z celami i priorytetami ekologicznymi okre lonymi w „Polityce
ekologicznej pa stwa na lata 2003-2006 z uwzgl dnieniem perspektyw na lata 20072010”,
- zgodno
z mi dzynarodowymi zobowi zaniami Polski w zakresie ochrony
rodowiska,
- skala dysproporcji pomi dzy aktualnym i prognozowanym stanem rodowiska a
stanem wymaganym przez prawo,
- skala efektywno ci ekologicznej przedsi wzi cia (efekt planowany, tempo jego
osi gni cia),
- wieloaspektowo
efektów
ekonomicznych
przedsi wzi cia
(mo liwo
jednoczesnego osi gni cia poprawy stanu rodowiska w zakresie kilku elementów
rodowiska),
- w odniesieniu do gospodarki odpadami istotnym kryterium była zgodno
proponowanych zada z wymogami kształtowania nowoczesnej gospodarki odpadami
poprzez priorytetowe traktowanie tworzenia systemów, działa w zakresie zbiórki
i transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Kieruj c si podanymi powy ej kryteriami, wyznaczono nast puj ce cele i zadania
priorytetowe dla powiatu ostrowskiego z zakresu ochrony rodowiska:
•
•
•
•
•
•
•

Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi;
Poprawa jako ci wód powierzchniowych;
Poprawa stosunków gruntowo-wodnych;
Ochrona przed hałasem komunikacyjnym;
Przeciwdziałanie zagro eniom rodowiska z tytułu powa nych awarii i kl sk
ywiołowych;
Poprawa jako ci powietrza;
Edukacja ekologiczna mieszka ców.
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V.1. Okre lenie krótkoterminowych celów i kierunków działania
na lata 2004-2008 (cele zasadniczo i jako ciowo zgodne z
celami sformułowanymi w II Polityce Ekologicznej)
V.1.1. Zasoby wodne i jako

wód (powierzchniowych i podziemnych)

Nadrz dnym celem jest d enie do poprawy jako ci wód powierzchniowych oraz
ochrona jako ci i ilo ci wód podziemnych wraz z racjonalizacj ich wykorzystania.
Jako cele krótko- i długoterminowe10 (2004-2010) stawia si :
• Ochrona przeciwpowodziowa;
• Poprawa stosunków wodnych w powiecie;
• Zapewnienie mieszka com powiatu dost pu do wody pitnej o odpowiedniej
jako ci i niezb dnej ilo ci;
• D enie do osi gni cia wła ciwych standardów wód powierzchniowych pod
wzgl dem jako ciowym;
• Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony rodowiska w zakresie
gospodarki wodnej.
Strategia osi gni cia tych celów jest nast puj ca:
Długofalowym celem polityki ekologicznej Polski w zakresie gospodarki
wodnej jest osi gni cie dobrego stanu ekologicznego wód, tak pod wzgl dem
jako ciowym jak i ilo ciowym oraz dotrzymywanie normatywnych wymaga dla
cieków i innych zanieczyszcze odprowadzanych do rodowiska wodnego. Działania z
tego zakresu wynikaj z zobowi za akcesyjnych Polski. Sektor ochrony jako ci wód
zwi zany z gospodark wodno- ciekow jest najbardziej rozwini tym elementem
polityki rodowiskowej w Unii Europejskiej, st d te wdra anie postanowie
poszczególnych dyrektyw i rozporz dze (uj tych w Prawie wodnym i Prawie ochrony
rodowiska) jest najwi kszym wyzwaniem (tak e finansowym) dla władz
samorz dowych (w tym powiatu).
Dla powiatu najistotniejsze b dzie spełnienie wymaga dyrektyw dotycz cych:
• oczyszczania cieków komunalnych – Dyrektywa 91/271/EWG;
• ochrony wód przed zanieczyszczeniami – Dyrektywa 91/676/EWG (tzw.
azotanowa, okres dostosowawczy do 2008 r.);
• standardów jako ci wód – Dyrektywa 75/440/EWG (jako
wód
powierzchniowych b d cych ródłem wody pitnej), Dyrektywa 76/160/EWG
(normy dla wód przeznaczonych do celów rekreacyjnych), Dyrektywa
78/659/EWG (jako wód niezb dna dla ryb), Dyrektywa 98/83/EC (jako wód
do picia).
Analiza aktualnego stanu rodowiska powiatu wykazała, e priorytetowym
zadaniem w zakresie ochrony
rodowiska b dzie poprawa jako ci wód
powierzchniowych oraz rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego. Zanieczyszczenie
wód Bugu ma w du ej mierze charakter allochtoniczny, dlatego dla osi gni cia tego
celu konieczne b dzie kontynuowanie współpracy regionalnej z jednostkami
poło onymi na obszarze zlewni. Nieco inaczej jest w zlewniach mniejszych rzek
(Grzybówka, Wymakracz, Brok, Tuchełka, Turka i inne), do których cz sto
odprowadzane s wody ciekowe z terenu powiatu.
W działaniach długoterminowych trzeba zwróci szczególn uwag na dalsz
popraw gospodarki wodno- ciekowej, ze szczególnym naciskiem na uporz dkowanie
systemu oczyszczania i odprowadzania cieków, w tym tak e cieków opadowych z

10

Z uwagi na cykl inwestycyjny w tym sektorze nie jest racjonalne wydzielanie okresów 2004-2008 i
2008-2010.
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terenów zurbanizowanych i przemysłowych oraz likwidacj nielegalnych wylotów
cieków (ten problem wyst puje w Ostrowi Maz.).
Do roku 2015 w powiatach i gminach zgodnie z dyrektywami unijnymi
przewiduje w odniesieniu do gospodarki wodnej całkowit likwidacj zrzutu cieków
nieoczyszczonych, ochron wód podziemnych, a szczególnie głównych zbiorników
tych wód oraz współprac z s siadami w celu ograniczenia zanieczyszcze
doprowadzanych do wspólnych cieków wodnych.
Wynegocjowane przez Polsk okresy przej ciowe z zakresie gospodarki wodnociekowej w zakresie dyrektywy Rady 91/271/EEC i prawa wodnego zakładaj , e do
roku 2010 aglomeracje o liczbie mieszka ców powy ej 15 000 wyposa one b d w
sieci kanalizacyjne zako czone oczyszczalniami cieków. Aglomeracje o liczbie
mieszka ców od 2 000 do 15 000 powinny by wyposa one w sie kanalizacyjn do
roku 2015 – obowi zywa to b dzie wszystkie gminy powiatu.
Musi by zwi kszona skuteczno
ochrony wód podziemnych przed
zanieczyszczeniem poprzez ograniczenie przenikania ich z powierzchni terenu oraz
ochron miejsc szczególnie wra liwych (ustanawianie stref ochronnych, likwidacja
nieczynnych uj
wody, szczególnie nieeksploatowanych studni kopanych,
ograniczenie zanieczyszcze obszarowych z terenów przemysłowych, zurbanizowanych
i rolniczych). Zadania te musz by uwzgl dniane w planach zagospodarowania
przestrzennego.
Podstawowym instrumentem sterowania przez powiat gospodark wodnociekow b d wydawane przez Starostwo pozwolenia wodno-prawne. Nale y
podkre li , e realizacja zamierze w zakresie gospodarki wodno- ciekowej
uzale niona b dzie w du ej mierze od pozyskania funduszy na ten cel, ze ródeł
krajowych oraz Unii Europejskiej.
Przewiduje si nast puj ce efekty działa :

- zmniejszenie strat wody oraz zapewnienie dostawy wody do picia,
- zdecydowana poprawa jako ci wód powierzchniowych i podziemnych,
- zmniejszenie ładunku zanieczyszcze pochodz cych ze ródeł powierzchniowych,
- zwi kszenie ilo ci cieków oczyszczanych,
- efektywniejsze wykorzystanie zasobów wód podziemnych,
- poprawa stanu zdrowia mieszka ców powiatu,
- przywrócenie równowagi w bilansie wód.
Planowane działania s nast puj ce i dotycz :
1. Doko czenie wodoci gowania powiatu (gminy Małkinia Górna, Ostrów Maz.,
Stary Luboty , Szulborze Wielkie, W sewo).
2. Dalsza budowa kanalizacji oraz alternatywnie budowa nowoczesnych systemów
oczyszczania cieków, w tym oczyszczalni przydomowych (przyzagrodowych).
3. Przeprowadzenia kompleksowych bada w celu oceny stopnia zagro enia
zespołowego uj cia komunalnego dla Ostrowi Maz. ze strony zanieczyszcze
migruj cych z terenu przemysłowego (dawna nasycalnia, mleczarnia, baza PKS,
tereny składowe itp.).
4. Prawidłowej likwidacji nieczynnych ju studni kopanych w miejscowo ciach,
do których doprowadzono wodoci g.
5. Programu odtworzenia naturalnych stawów wiejskich (inwentaryzacja, ustalenie
stosunków własno ciowych, ocena tempa odtwarzania si pierwotnego
zwierciadła płytkich wód podziemnych po wprowadzeniu wodoci gu, usuni cie
zatopionych odpadów i szlamów) – co przyniesie wiele korzy ci, np. poprawa
mikroklimatu i rozbudowa bioró norodno ci, poprawa stosunków wodnych,
dodatkowy zbiornik wody przeciwpo arowej, miejsce rekreacji mieszka ców

45

(w dkowanie), poprawa estetyki i atrakcyjno ci, wzbogacenie wizerunku
miejscowo ci.
6. Projekt i ewentualna realizacja budowy polderów burzowych dla rzeki
Grzybówki.
7. Projekt i budowa polderów powodziowych dla rzeki Brok.
8. Całkowite wyeliminowanie zrzutu
cieków nie oczyszczonych oraz
nielegalnych przył czy ciekowych do kanalizacji burzowej.
V.1.2. Jako

powietrza

Jako cele krótkoterminowe do roku 2008 nale y przyj :
• Ograniczanie wielko ci emisji zanieczyszcze komunikacyjnych;
• Ograniczenie emisji ze ródeł komunalnych, szczególnie niskiej emisji;
• Ograniczenie emisji ze ródeł przemysłowych;
• Rozwój monitoringu jako ci powietrza.
Docelowo za najwa niejsze jest poprawienie jako ci powietrza atmosferycznego na
terenie powiatu ostrowskiego i spełnianie norm ograniczaj cych emisj zanieczyszcze .
Ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jako ci, w szczególno ci
przez utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poni ej dopuszczalnych dla nich
poziomów lub co najmniej na tych poziomach oraz zmniejszanie poziomów substancji
w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie s one dotrzymane.
Najefektywniejsz metod ochrony rodowiska jest racjonalizacja wytwarzania i
u ytkowania ciepła w wyniku bezpo redniego ograniczenia zu ycia paliwa lub zmiany
jego charakteru.
W działaniach na rzecz ograniczenia zanieczyszcze powietrza emitowanych przez
gospodark ciepln wyró ni mo na dwa kierunki działa :
- energooszcz dno poprzez termoizolacyjne modernizacje budynków mieszkalnych,
publicznych i innych.
W pierwszej kolejno ci zadaniami tymi obj nale y bloki mieszkalne zbudowane w
Ostrowi Maz. i w Małkini. Nie bez znaczenia b dzie dokonana przy tej okazji poprawa
estetyki tych budynków dzi ki wymianie okien i drzwi oraz zmianie elewacji. Powiat
współfinansuje termoizolacje szkół ponadgimnazjalnych ze rodków PFO iGW.
- modernizacja systemów ogrzewania – szczególnie małych kotłowni oraz
indywidualnych palenisk domowych.
Zadanie to b dzie realizowane głównie przez wła cicieli budynków, tak e dla
podwy szenia komfortu i uzyskania odczuwalnych oszcz dno ci finansowych. Trzeba
pami ta jednak, e w gospodarce cieplnej du e znaczenie maj uwarunkowania
rynkowe. Jak napisano wcze niej, w diagnozie stanu aktualnego, rozwój gazyfikacji
gmin jest problematyczny z uwagi na wysokie koszt budowy przył czy indywidualnych
oraz pó niejszej eksploatacji.
Znaczn popraw mo na uzyska w wyniku prowadzenia edukacji ekologicznej
mieszka ców, na temat szkodliwo ci spalania odpadów w paleniskach domowych,
co obecnie jest cz st praktyk . Wskazuj na to cho by wyniki przeprowadzonej
ankietyzacji w ród mieszka ców powiatu. Poprawa gospodarowania odpadami i
wydzielenie strumienia odpadów nadaj cych si do recyklingu z pewno ci mo e
zmniejszy ilo przypadków spalania takich odpadów np. z tworzyw sztucznych, w
paleniskach domowych.
Nawet w przypadku zakładów energetyki cieplnej mo na rozwa y wykorzystanie
biomasy wytwarzanej w le nictwie (np. skup posuszu z lasów prywatnych – zmniejszy
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to jednocze nie zagro enie po arowe w lasach) lub w rolnictwie (słoma). Na terenach
okresowo zalewanych w dolinie Bugu i Broku, mo na rozwa y mo liwo ci
wprowadzenia wieloletniej uprawy wierzby energetycznej. Poniesione nakłady na
zało enie plantacji zwracaj si niestety dopiero po 5-6 latach, jednak w kontek cie
wieloletniego programu ochrony rodowiska dla powiatu ju teraz nale ałoby pomy le
o działaniach wspieraj cych dla lokalnych plantatorów
W pó niejszym okresie nale y zwróci uwag na mo liwo wykorzystania czystych
ródeł energii oraz ródeł odnawialnych. Do ródeł energetycznych o charakterze
odnawialnym nale y np. biomasa ro linna. ródłem biomasy wykorzystywanej dla
celów energetycznych mog by odpady tartaczne oraz drewno odpadowe z wyr bu i
czyszczenia lasów. Perspektywicznie dodatkowym ródłem biomasy mog by uprawy
energetyczne wierzby krzewiastej prowadzone na nieu ytkach i terenach
niezagospodarowanych, wilgotnych czy zalewowych oraz słoma pszeniczna.
Emisja zanieczyszcze ze ródeł komunikacyjnych od czasu wybudowania obwodnicy
na drodze krajowej nr 8 nie stanowi znacznego problemu, tym bardziej, e znaczna
cze dróg o du ym nat eniu ruchu przebiega przez tereny zalesione i o dobrym
rozpraszaniu zanieczyszcze gazowych. Wiele działa poprawiaj cych stan powietrza
jest niezale nych od władz gminnych i powiatowych (stan techniczny samochodów,
jako benzyny, płynno i organizacja jazdy, stan techniczny dróg tranzytowych).
ródłem zanieczyszczenia powietrza jest tak e działalno gospodarcza, szczególnie
przemysł. W celu ograniczenia emisji przemysłowej podejmowane powinny by
działania przez samych sprawców zanieczyszcze , m.in. zainstalowanie urz dze
ochronnych, wdro enie nowych technologii.
V.1.3. Gospodarowanie odpadami

Wg raportu WIO za 2002 r. zaplanowano:
• likwidacj magazynów przeterminowanych rodków ochrony ro lin (na terenie
powiatu znajduj si dwa takie magazyny: w Andrzejewie oraz w Starym
Lubiejewie),
• zmian struktury gospodarki odpadami poprzez zwi kszenie wykorzystania
odpadów jako surowców wtórnych i ograniczenie składowania,
• budow zakładów do kompleksowego zagospodarowania odpadów w celu
minimalizacji składowania,
• rekultywacj nieczynnych, przepełnionych składowisk odpadów komunalnych,
• zamkni cie i rekultywacj składowisk, których nie mo na dostosowa do
wymogów prawa, lub ich odpowiedni modernizacj .
V.1.4. Zmiany klimatu

W zakresie zmian klimatu, a dokładniej w zapobieganiu niekorzystnym zmianom
klimatu na lata 2004 –2008 mo na wyró ni dwie grupy celów:
globalne:
• wdro enie zbiórki odpadów wielkogabarytowych i odzysk odpadów
niebezpiecznych z takich wyeksploatowanych urz dze jak lodówki, agregaty
chłodnicze itp., w których jako czynnik chłodz cy wykorzystywano freon,
• dotrzymywaniu obowi zuj cych norm emisji z kominów, co sprzyja likwidacji
efektu cieplarnianego,
oraz lokalne:
• zwi kszanie szorstko ci powierzchni w sensie eolicznym, tzn. na przykład
tworzenie nasadze drzew, szpalerów, k p ródpolnych itp. na kierunkach
ograniczaj cych pr dko wiatrów (zmniejszy to wysuszanie, erozj gleby) –
działania te jednak musz by elementem architektury krajobrazu,
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•
•

zwi kszanie retencji wód poprzez budow i odbudow lokalnych zbiorników
wodnych (stawów wiejskich, stawów mły skich na małych ciekach), co
spowoduje lokalne łagodzenie zmian temperatury i lepszy mikroklimat,
zwi kszanie zalesie , co poprawi transpiracj pary wodnej do atmosfery.

V.1.5. Hałas

W polityce ekologicznej pa stwa na lata 2003-2006, z uwzgl dnieniem perspektywy na
lata 2007-2010 przewidziano m.in. limit sporz dzania do 2010 roku map akustycznych
dla wszystkich aglomeracji powy ej 100 tys. mieszka ców. Najwi kszy o rodek
miejski powiatu, Ostrów Mazowiecka, liczy obecnie 23,3 tys. mieszka ców. Nie ma
zatem takiego obowi zku.
Główne cele na lata 2004-2008 i kierunki działa powinny by nast puj ce:
• Prowadzenie polityki przestrzennej pozwalaj cej na zró nicowanie
lokalizacji obiektów w zale no ci od jego uci liwo ci hałasowej,
• Ograniczenie nara enia ludno ci powiatu na ponadnormatywny hałas.
Przewidywane efekty s nast puj ce:
• zmniejszenie skali obiektywnego nara enia mieszka ców powiatu na hałas,
• spełnienie obowi zuj cych standardów w zakresie poziomu hałasu,
• poprawa jako ci ycia mieszka ców poprzez zmniejszenie subiektywnie
odczuwalnej uci liwo ci hałasowej.
W przeprowadzonym badaniu ankietowym ponad 55 % badanych mieszka ców
powiatu odpowiedziało, e nie odczuwaj adnego uci liwego hałasu, 38 % oceniło, e
nie zwraca na hałas, bo jest to kwestia przyzwyczajenia. Jedynie 7% respondentów
skar y si na hałas (głównie komunikacyjny). W tej najmniejszej grupie s osoby
mieszkaj ce w gminach Ostrów Maz., Brok oraz Małkinia, co oznacza, e w tych trzech
w złach komunikacyjnych nale y poło y wi kszy nacisk na dalsze poprawianie
klimatu akustycznego.
W zwi zku z tym korzystne s nast puj ce przedsi wzi cia:
• kontrola i ewentualny monitoring hałasu przy w le kolejowym w Małkini,
• zastosowanie barier ro linnych (krzewy zimozielone) lub barier
prefabrykowanych wzdłu linii kolejowej i w zła kolejowego w Małkini na
odcinkach s siaduj cych z zabudow mieszkaniow ,
• wykonanie barier d wi kochronnych w Ostrowi Maz. i Broku na odcinkach
wskazanych przez pomiary akustyczne jako strefy podwy szonego hałasu,
• budowa ronda w m. Brok na drodze nr 50 Ostrów Maz. – Mi sk Maz., co zmusi
kierowców, szczególnie samochodów ci arowych (TIR), do zmniejszenia
pr dko ci jazdy,
• poprawa oznakowania na drodze krajowej nr 8 oraz nr 50 w rejonie obwodnicy
Ostrowi Maz. w celu zmniejszenia przypadkowego, bł dnego kierowania si
ci arówek tranzytowych przez miasto (obecnie wielu kierowców od Warszawy
lub Mi ska jedzie kieruj c si na drogowskazy „Ostrów Maz.” i wje d a do
miasta ul. Brokowsk zamiast jecha obwodnic .
• przeprojektowanie strefy ul. Warszawskiej przyległej do obwodnicy tak, by
pojazdy tranzytowe w celu zatankowania, naprawy, postoju (nocleg itp.) nie
wje d ały ul. Brokowsk lecz wje d ały i wyje d ały ul. Warszawsk (odcinek
ul. Warszawskiej od ul. Brokowskiej do stacji benzynowej mo na zamkn dla
ruchu ci arowego),
• stałe poprawianie jako ci nawierzchni ulic w miejscowo ciach (znaczna cze
wibracji i hałasu pochodzi z przejazdu pojazdów po dziurawej nawierzchni)
• eliminowanie z ruchu pojazdów, które emituj ponadnormatywny hałas.
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V.1.6. Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizuj ce

W latach 2004-2008 nale y spełni nast puj ce cele oraz podj nast puj ce działania:
• Monitoring promieniowania niejonizuj cego na terenie powiatu.
• Utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagro e dla rodowiska i
mieszka ców ze strony promieniowania elektromagnetycznego
• Ochrona mieszka ców powiatu przed oddziaływaniem nadmiernego
promieniowania elektromagnetycznego
Zasady ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym i sposób jego kontroli
podaje rozporz dzenie Ministra rodowiska z dnia 30 pa dziernika 2003 roku.
Zagadnienia te uwzgl dnione zostały równie w przepisach sanitarnych, prawie
zagospodarowania przestrzennego, przepisach bezpiecze stwa i higieny pracy oraz w
prawie budowlanym.
W rozporz dzeniu okre lono w nim m.in.:
- dopuszczalne poziomy elektromagnetycznego promieniowania niejonizuj cego
w rodowisku,
- metody sprawdzania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w
rodowisku,
- metody wyznaczania dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, je eli
w rodowisku wyst puj pola elektromagnetyczne z ró nych zakresów cz stotliwo ci.
Dla terenów przeznaczonych pod zabudow mieszkaniow wyznaczono warto
składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego 50 Hz w wysoko ci 1 kV/m. Dla
pozostałych terenów, na których przebywanie ludno ci jest dozwolone bez ogranicze ,
ustalono wysoko składowej elektrycznej pola elektromagnetycznego o cz stotliwo ci
50 Hz w wysoko ci 10 kV/m, a magnetycznej 60 kV/m.
Zagro enie promieniowaniem niejonizuj cym mo e by
stosunkowo łatwo
wyeliminowane lub ograniczone, pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej separacji
przestrzennej człowieka od pól przekraczaj cych okre lone warto ci graniczne.
Pomiary kontrolne pól elektromagnetycznych prowadzi b dzie Wojewódzka Stacja
Sanitarno – Epidemiologiczna oraz WIO . Wojewoda prowadzi b dzie ponadto rejestr
zawieraj cy informacje o terenach, na których przekroczony został dopuszczalny
poziom pól elektromagnetycznych w rodowisku. Prawo ochrony rodowiska
wprowadziło
obowi zek
posiadania
pozwolenia
na
emitowanie
pól
elektromagnetycznych dla:
- linii i stacji elektromagnetycznych o napi ciu znamionowym 110 kV lub wy szym,
- instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych, których równowa na moc
promieniowania izotropowa jest równa 15 W lub wy sza, emituj cych pola
elektromagnetyczne o cz stotliwo ci od 0,03 MHz do 300 000 MHz.
Z uwagi na obecny brak w powiecie odpowiedniej aparatury pomiarowej do
wykonywania bada promieniowania niejonizuj cego, w przyszło ci proponuje si
skupi na działaniach zmierzaj cych do zapobiegania powstawaniu ródeł emisji
promieniowania na terenach g stej zabudowy mieszkaniowej.
Z drugiej strony, nale y unika lokalizacji nowych budynków mieszkalnych w bliskim
s siedztwie linii elektroenergetycznych lub stacji transformatorowych wysokiego
napi cia.
Celem strategicznym w zakresie problematyki promieniowania niejonizuj cego jest:
ochrona rodowiska i mieszka ców powiatu przed negatywnym oddziaływaniem
promieniowania elektromagnetycznego.
V.1.7. Bezpiecze stwo chemiczne i biologiczne oraz nadzwyczajne zagro enia rodowiska
i zapobieganie awariom przemysłowym

Cel strategiczny to:
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Minimalizacja ryzyka zagro e chemicznych oraz biologicznych, a tak e
zapobieganie powa nym awariom oraz eliminacja, ewentualnie minimalizacja
skutków tych awarii i nadzwyczajnych zagro e
rodowiska w razie ich
wyst pienia.
Cele krótkookresowe to:
• Wzmocnienie stabilnej sytuacji bezpiecze stwa chemicznego i biologicznego;
• Zapobieganie powa nym awariom;
• Likwidacja i kontrola ewentualnych ródeł zagro enia chemicznego i
biologicznego;
• Minimalizacja skutków sytuacji awaryjnych (Centra Powiadamiania, Centra
Dowodzenia, Powiatowe Sztaby Antykryzysowe);
• Zwi kszenie wiadomo ci społecznej dotycz cej zasad post powania i
zapobiegania w przypadku wyst pienia powa nej awarii, lub kl sk
ywiołowych.
Zgodnie z zasad obowi zuj c w wielu krajach europejskich, na ka dym
szczeblu działania pa stwa powinien znajdowa si o rodek koordynacyjny w zakresie
ratownictwa i ochrony ludno ci. Na terenie powiatu ostrowskiego funkcjonuje Biuro
Zarz dzania Kryzysowego, Ochrony Ludno ci i Spraw Obronnych:
Do jego zada nale y:
- koordynowanie i zarz dzanie siłami i rodkami ratowniczymi powiatu,
- współpraca i koordynacja działa podejmowanych przez wszystkie słu by,
- dost p wszystkich słu b do zintegrowanego systemu ł czno ci,
- szybki dost p do utworzonych wspólnie baz danych i zewn trznych zasobów
informacyjnych istniej cych na terenie powiatu,
- mo liwo wykorzystania baz danych, systemów i programów wojewódzkich
i krajowych poszczególnych słu b,
- stałe szkolenie i utrzymywanie w gotowo ci podległych struktur (np. realizacja
okresowych symulowanych wicze w zakresie reagowania kryzysowego, jak
„Wi zowna 2004” z 29 czerwca 2004 r.).
W zakresie bezpiecze stwa chemicznego i biologicznego nale y rozró ni działania
dwojakiego rodzaju:
• Stopniow , planow likwidacj ródeł zagro enia chemicznego i biologicznego
(tu głównie likwidacja starych, niebezpiecznych zwi zków chemicznych –
magazyny przeterminowanych rodków ochrony ro lin w Andrzejewie i w
Starym Lubiejewie oraz w dalszej perspektywie likwidacja zb dnych bojowych
rodków chemicznych z JW w Komorowie, a tak e kontrola poprawno ci
rekultywacji i monitoring zlikwidowanego Grzebowiska Padłych Zwierz t w
Skłodach rednich, gmina Zar by Ko cielne),
• Okresow kontrol przestrzegania przepisów BHP i p-po . w zakładach
przemysłowych dysponuj cych niebezpiecznymi (eksplozywnymi, r cymi,
truj cymi, itp.) substancjami chemicznymi (Tabela 19) oraz kontrol przewozu
ładunków niebezpiecznych (stan techniczny autocystern, dopuszczalne drogi
przewozu), a tak e kontrol poprawno ci przechowywania, zabezpieczania i
transportu na terenie powiatu odpadów medycznych i weterynaryjnych.
Ochrona przed powodzi jest zadaniem organów administracji rz dowej i
samorz dowej. Dyrektor Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej w Warszawie jest
organem wła ciwym w sprawie gospodarowania wodami w regionie wodnym, w
zakresie okre lonym w ustawie Prawo wodne. Zadania zwi zane z ochron
przeciwpowodziow przedstawiono równie w rozdziale: Jako wód i stosunki wodne.
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Przewidywane efekty działa :
- wzrost bezpiecze stwa rodowiskowego,
- zmniejszenie strat wymiernych i niewymiernych (ekonomicznych, materialnych i
społecznych) w wyniku wyst pienia powa nych awarii przemysłowych i
transportowych,
- minimalizacja ryzyka wyst powania powa nych awarii oraz nadzwyczajnych
zagro e dla rodowiska poprzez zwi kszony poziom prewencji,
- wzrost wiadomo ci społecznej,
- ograniczenie ryzyka wyst pienia zagro e spowodowanych bł dem ludzi lub ich
nie wiadomym działaniem, ewentualnie aktem terroru,
- zlikwidowanie cz ci przyczyn powoduj cych zdarzenia nadzwyczajne i powa ne
awarie,
- zwi kszenie mo liwo ci przeciwdziałania skutkom wydarze nadzwyczajnych.
V.1.8. Rewitalizacja obszarów poprzez adaptacj do nowych potrzeb (zwłaszcza terenów
przemysłowych)

Na terenie powiatu ostrowskiego spo ród trzech wymienionych obszarów
zdegradowanych przez przemysł jedynie obszar byłego Zakładu Regeneracji
Podkładów PKP (Nasycalni) w Ostrowi Maz. wymaga rekultywacji, a wła ciwie
sanacji. Wła ciciel, tj. PKP, został zobowi zany do dokonania stosownego zbadania
terenu oraz zapobieganiu przemieszczania si zanieczyszcze . Jednocze nie w szeregu
wynaj tych innym podmiotom gospodarczym pomieszczeniach prowadzona jest
działalno gospodarcza, która nie ogranicza ewentualnych zabiegów rekultywacyjnych
oraz nie powoduje zwi kszenia ryzyka dla rodowiska. Pozostałe dwa maj nast puj ce
przeznaczenie:
Teren zakładów Rockwool Polska S.A. (dawniej Zakłady Wyrobów AzbestowoCementowych „Izolacja”) w Małkini został przystosowany do celów przemysłowych
i nadal prowadzona jest tam produkcja materiałów izolacyjnych. Wszelkie prace
inwestycyjne zwi zane z pracami ziemnymi wymagaj wnikliwego sprawdzenia i
zaopiniowania projektu budowlanego przez Wydział Rolnictwa, Le nictwa i Ochrony
rodowiska Starostwa Powiatowego.
Olszty skie Kopalnie Surowców Mineralnych Sp. z o.o., Zakład Jelonki
Przyborowie - teren odkrywek po wyeksploatowaniu jest rekultywowany zgodnie z
zatwierdzonym planem ruchu zakładu. Po rekultywacji (lub w trakcie sukcesywnie
realizowanej rekultywacji) w kierunku wodno-le nym słu by powiatowe powinny
kontrolowa poprawno , jako i terminowo zabiegów rewitalizacji rodowiska.
V.1.9. Ró norodno

biologiczna i krajobrazowa

Docelowo, zgodnie z II Polityk Ekologiczn Pa stwa zakłada si , e najwa niejsze w
tym zakresie jest utrzymanie i rozwój walorów przyrodniczych powiatu. Do celów za
krótkoterminowych na lata 2004-2008 nale y zaliczy :
• Ochron czynn i biern obszarów oraz obiektów chronionych i przyrodniczo
cennych
• Rozwój systemów zieleni osiedlowej i miejskiej
• Ochron , rozwój i racjonalne wykorzystanie zasobów le nych
• Promocj obszarów chronionych i innych walorów przyrodniczych
• U ytkowanie zasobów le nych i zieleni miejskiej w sposób zgodny z zasadami
ochrony przyrody, bioró norodno ci i krajobrazu.
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Ilo prawnie obj tych ochron obiektów przyrodniczo cennych (tabele...) nie jest zbyt
du a, nie b dzie ich te przybywa w znacz cym tempie. Dlatego nale y skupi si na
ochronie i ewentualnym wyeksponowaniu istniej cych zasobów oraz stwarza warunki
do zwi kszania ró norodno ci biologicznej w powiecie.
Unijny program NATURA 2000 zakłada m.in. stworzenie sieci cennych przyrodniczo
obszarów oraz korytarzy ekologicznych ł cz cych wa ne elementy tej sieci. Obszar
Puszczy Białej, który w znacznej cz ci le y na terenie powiatu ostrowskiego, nale y
do sieci NATURA 2000. Tak e do tego systemu nale y dolina Bugu. Cz
południowa
powiatu (przyległa do Bugu) zawiera stref zaliczan do korytarza ekologicznego
ł cz cego Puszcz Biał z Puszcz Białowiesk . Krajobrazowo jest to obszar o
wyj tkowych walorach, co zostało ju docenione poprzez ustanowienie tu parku
krajobrazowego.
Tak e opisany w rozdziale „Gleby u ytkowane rolniczo” program rolno rodowiskowy
ma na celu odnow naturalnych krajobrazów charakterystycznych dla danego regionu
oraz wzbogacenie bioró norodno ci w zgodzie z panuj cymi lokalnie warunkami
przyrodniczymi.
Odnowie krajobrazu i stworzeniu nowych biotopów mo e słu y tak e zaproponowany
w „Programie....” w cz ci „Zasoby wodne i jako wód” program odtworzenia
naturalnych stawów wiejskich.
V.1.10. Lesisto

i obszary chronione

Lasy spełniaj bardzo istotne funkcje, przede wszystkim rol przyrodnicz ,
ekonomiczn i społeczn . Zwi kszenie lesisto ci kraju uzasadnione jest przede
wszystkim potrzeb wi kszego wykorzystania funkcji lasów w:
• retencjonowaniu i łagodzeniu powodziowych stanów przepływu wód
powierzchniowych i gruntowych,
• przeciwdziałaniu degradacji i erozji gleb oraz stepowieniu krajobrazu,
• wi zaniu CO2 oraz gazów i pyłów przemysłowych z powietrza
• korzystnej modyfikacji warunków hydrologicznych i topoklimatycznych na
terenach rolniczych,
• zachowaniu zasobów genowych flory i fauny oraz przywracaniu ró norodno ci
biologicznej i naturalno ci krajobrazu,
• tworzeniu mo liwo ci wypoczynku dla ludno ci oraz poprawy warunków ycia
na terenach zurbanizowanych.
Jednym z najwa niejszych zada z zakresu gospodarki lasami jest zwi kszenie
lesisto ci kraju. Konsekwentna realizacja celów tej polityki powinna by prowadzona
na poszczególnych szczeblach administracji pa stwowej, tak e na szczeblu
powiatowym i gminnym. Głównym celem jest zwi kszenie lesisto ci kraju do 30% w
roku 2020 i 33% po roku 2050.
powiatu
Pomimo wysokiego wska nika lesisto ci powiatu ostrowskiego (lesisto
wynosi 29,23% i jest wy sza od redniej krajowej wynosz cej ok. 28,60% i
wojewódzkiej wynosz cej ok. 22,00%), istotnym problemem jest znaczne rozdrobnienie i
rozproszenie kompleksów le nych, zwłaszcza le cych na terenach prywatnych.
Przykładowo przeci tna wielko prywatnego gospodarstwa le nego w Polsce nie
przekracza 1 ha. Gospodarstwo tej wielko ci cz sto stanowi kilka oddzielnych działek.
Znacznie utrudnia to działania profilaktyczno-ochronne oraz ochron lasów (przed
po arami, kradzie ami drewna, za miecaniem itp.).
Efekty działa :
- zwi kszenie atrakcyjno ci turystycznej i rekreacyjnej powiatu,
- zaspokojenie wypoczynkowo-rekreacyjnych potrzeb mieszka ców,
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- zwi kszenie zasobów i produktywno ci oraz trwało ci i bezpiecze stwa ekosystemów
le nych.
W Unii Europejskiej wprowadzono poj cie obszarów o wra liwym rodowisku
(Environmentally Sensitive Areas) (Rozp. Rady 797/85). Obszary przyrodniczo
wra liwe (OPW) wyznaczane s na terenach rolnych (bez lasów). Jako baz
informacyjn przyjmuje si bank danych CORINE land cover. Wyznaczeniem tych
obszarów zajmuje si Centrum Informacji o rodowisku UNEP/GRID w Warszawie.
Pierwsza wersja obszarów OPW była konsultowana ze specjalnie powołanymi
wojewódzkimi zespołami roboczymi.
Wyznaczanie obszarów przyrodniczo wra liwych ma na celu:
– ochron półnaturalnych siedlisk ł k i pastwisk zagro onych degradacj w wyniku
zaniechania u ytkowania b d jego intensyfikacji,
– zachowanie drobnopowierzchniowej struktury krajobrazu rolniczego – mozaiki
siedlisk o wysokich walorach przyrodniczych i kulturowych,
– zachowanie tradycyjnych form gospodarowania rolniczego, gwarantuj cych
zachowanie cennych siedlisk.
Obszary OPW wyznaczane s w siatce 10x10 km. Pierwszy etap wyznaczania OPW
zostanie zako czony w 2004 r. Przewiduje si , e obszary te obejm około 6 mln ha,
czyli ok. 20% powierzchni kraju. Oprócz obszarów przyrodniczo wra liwych zostały
te wyznaczone strefy priorytetowe. Formalne uwzgl dnienie OPW przewidywane jest
po roku 2007.
Jest to ogromne zamierzenie, które b dzie miało wielkie znaczenie dla powstrzymania
utraty ró norodno ci biologicznej.
V.1.11. Zasoby kopalin

Na terenie powiatu ostrowskiego kwestia zasobów naturalnych nie jest powa nym
problemem z powodu stosunkowo małej ilo ci eksploatowanych złó oraz niewielkich
perspektyw. Istotne s jedynie, eksploatowane głównie na sandrach, kruszywa
naturalne. Mimo to w „Programie...” konieczne jest wyznaczenie celu strategicznego,
jakim jest racjonalizacja i ochrona zasobów złó nie eksploatowanych, zahamowanie
nielegalnego wydobycia kopalin oraz rekultywacja terenów poeksploatacyjnych.
Jako cele krótkoterminowe i kierunki działa w latach 2004-2008 nale y wskaza :
• skuteczne egzekwowanie zasad i norm prawnych, zgodnie z Prawem
geologicznym i górniczym,
• maksymalne wykorzystanie zasobów kopalin w granicach udokumentowania
• rekultywacja terenów poeksploatacyjnych zgodnie z zatwierdzonym planem
ruchu górniczego,
• rekultywacja lub rewitalizacja terenów dawnych wyrobisk i niedopuszczanie do
ich dalszego nielegalnego wykorzystania (np. „dzikiego” wydobycia,
niekontrolowanego składowania odpadów),
• ochrona złó nie eksploatowanych poprzez uwzgl dnienie ich w planach
zagospodarowania przestrzennego,
• poszukiwanie substytutów kopalin naturalnych.
Zasady korzystania z kopalin uregulowane s przepisami ustawy Prawo geologiczne i
górnicze z dnia 4 lutego 1994 roku (z pó niejszymi zmianami). Ustawa ujmuje
zagadnienia zwi zane z własno ci kopalin, u ytkowaniem oraz koncesjonowaniem.
Ponadto, uj ta jest równie ochrona rodowiska, w tym złó kopalin i wód
podziemnych, w zwi zku z wykonywaniem prac geologicznych i wydobywaniem
kopalin.
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Za kształtowanie polityki ochrony złó i kopalin oraz gospodarowanie tymi zasobami
odpowiedzialni s Minister rodowiska, wojewodowie, starostowie i urz dy górnicze.
Obecnie, najistotniejszym zadaniem w przypadku złó eksploatowanych jest
maksymalne wykorzystanie kopalin w granicach udokumentowania, a nast pnie zgodna
z zasadami ochrony rodowiska rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych w celu
przywrócenia wła ciwej warto ci terenu.
U ytkownik zło a ma obowi zek jego rekultywacji w ci gu 5 lat od zako czenia
działalno ci wydobywczej. Rol organów administracji publicznej jest okre lenie
warunków prowadzenia takiej działalno ci, jej zako czenia i rozliczenia. Tam, gdzie
jest to mo liwe, preferowa si b dzie wodno-le ny kierunek rekultywacji z
przeznaczaniem na cele rekreacyjne. Nale y podj
cisł współprac z u ytkownikami
zło a w celu takiego prowadzenia eksploatacji, aby docelowo uzyska od razu
atrakcyjny teren (akwen) rekreacyjny. W przypadku, gdy nie jest mo liwe wskazanie
przedsi biorcy, który wydobywał zło e, b d jego nast pcy prawnego, obowi zek
rekultywacji ci y na bud ecie pa stwa i działaj cym w jego imieniu ministrze
wła ciwym do spraw Skarbu Pa stwa.
V.1.12. Gleby u ytkowane rolniczo

W II Polityce Ekologicznej przewidziano nast puj ce cele i kierunki działa
krótkoterminowych:
• Zagospodarowanie gleb w sposób adekwatny do ich klasy bonitacyjnej i
zanieczyszczenia
• Uaktualnianie informacji o jako ci oraz o zanieczyszczeniu gleb i gruntów
• Zmniejszenie areału terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych
• Prowadzenie monitoringu jako ci gleby i ziemi
Na cele nierolnicze i niele ne mo na przeznacza przede wszystkim grunty oznaczone
w ewidencji gruntów jako nieu ytki, a w razie ich braku – inne grunty o najni szej
przydatno ci rolniczej. Przeznaczenia gruntów rolnych i le nych na cele nierolnicze i
niele ne mo na dokona jedynie w planach zagospodarowania przestrzennego.
Szczegółowej ochronie podlegaj u ytki rolne o wysokiej bonitacji, tzn. klas I-III,
wytworzone z gleb pochodzenia mineralnego oraz u ytki rolne klas IV-VI – je li
zostały wytworzone z gleb pochodzenia organicznego oraz lasy. W tych przypadkach
zagospodarowanie gruntów na cele nierolnicze i niele ne ł czy si z uzyskaniem zgody
na wył czenie ich z produkcji rolniczej i le nej. Inwestorzy w znacznej mierze
wykorzystuj grunty najmniej przydatne dla rolnictwa, dla swych zamierze
inwestycyjnych.
Rolnictwo pełni du rol w rozwoju powiatu, dlatego, w zwi zku z konieczno ci
przystosowania rolnictwa do wymaga integracji europejskiej, powinny zosta
wprowadzone Zasady Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych, integrowana produkcja i
obowi zek atestacji sprz tu ochrony ro lin oraz kontrola stosowanych nawozów i
rodków ochrony ro lin.
W zwi zku z upraw na terenie powiatu warzyw i owoców w ogródkach działkowych
i przydomowych, istotne jest prowadzenie działa edukacyjno-informacyjnych na temat
poziomu zanieczyszczenia gleb i konieczno ci stosowania odpowiednich upraw i
nawozów. Pewne typy ro lin kumuluj metale ci kie, w zwi zku z tym nie zaleca si
ich uprawy w celach konsumpcyjnych. W terenach miejskich nale y propagowa
rekreacyjno-wypoczynkowe funkcje takich ogrodów. Upraw na glebach nara onych na
zanieczyszczenie nale y zaniecha szczególnie w pobli u tras komunikacyjnych.
Istotnym zadaniem do realizacji w zakresie ochrony gleb jest racjonalizacja ich
nawo enia mineralnego. Szczegółowe zasady stosowania dopuszczalnych ilo ci
nawozów azotowych okre lone zostały w dyrektywie Unii Europejskiej o dopuszczalnej
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ilo ci azotanów w glebie pochodzenia rolniczego oraz w Dyrektywie o zastosowaniu
osadów ciekowych w rolnictwie.
Zadaniem, które nale y zrealizowa w powiecie jest stworzenie map glebowych
terenów uprawianych rolniczo, które pomog w ustalaniu dawek nawozowych dla
poszczególnych ro lin oraz umo liwi dobór odpowiednich ro lin uprawnych. Wa nym
zadaniem jest okresowy (np. co 5 lat) monitoring jako ci gleb, zwłaszcza w rejonach
zakładów uci liwych dla rodowiska, ruchliwych tras komunikacyjnych, aby
wykluczy zanieczyszczenie metalami ci kimi i rodkami ochrony ro lin. Informacje o
jako ci gleb i stopniu zanieczyszczenia powinny znale si na jednej mapie.
Na terenie powiatu do zada zaliczonych jako priorytetowe w zakresie ochrony ziemi
i gleb zaliczono równie zadania z innych działów gospodarki rodowiskowej, z
gospodarki wodno- ciekowej, odpadowej, z ochrony powietrza i edukacji ekologicznej.
W celu monitoringu gleb na starostów nało ony został obowi zek prowadzenia
okresowych bada jako ci gleby i ziemi (art. 109 ust. 2 Prawa Ochrony rodowiska).
Zadaniem starosty jest równie prowadzenie rejestru zawieraj cego informacje
o terenach, na których stwierdzono przekroczenia standardów jako ci gleby lub ziemi,
z wyszczególnieniem obszarów, na których obowi zek rekultywacji obci a starost
(Art. 110 PO ). Rejestr taki musi by corocznie aktualizowany.
Głównymi czynnikami wywołuj cymi w ostatnich dziesi cioleciach degradacj
walorów przyrodniczych rolniczej przestrzeni produkcyjnej były (Chmielewski,
W gorek, 2003):
• wprowadzanie wielkopowierzchniowych upraw monokulturowych zwi zane z
funkcjonowaniem PGR-ów, co skutkowało likwidacj miedz, zadrzewie , k p
ródpolnych, oczek wodnych i podmokło ci,
• wielkoskalowe odwodnienie bagien i ł k poł czone z niszczeniem szaty
naturalnej flory oraz regulowanie koryt cieków (głównie w latach 1955-1980),
• zmniejszanie retencji wodnej dolin i przyspieszanie tempa odpływu wód
powierzchniowych, poł czone z pogł bianiem koryt oraz wycinaniem
ro linno ci nadrzecznej, nasilone głównie w latach 60. i 70. XX w., ale
kontynuowane do dzi ,
• chemizacja rolnictwa, forsowana głównie w latach 1970-1990,
• wprowadzanie obcych biogeograficznie odmian ro lin i zwierz t (ko cowa
dekada XX w.)
• degradacja bioró norodno ci i rolniczej przestrzeni produkcyjnej poprzez
ekspansj rozproszonej zabudowy i towarzysz c jej budow dróg dojazdowych
i ogrodze (szczególnie w rolniczych strefach podmiejskich o atrakcyjnych
warunkach osadniczych),
Na terenie powiatu znaczna cz
gleb nale y do klas bonitacyjnych II – IVa. S w ród
nich tak e ł ki chronione, które mog spełnia swoje zadanie jako ł ki, a nie powinny
by zagospodarowywane do innych celów. Ł ki takie zwi zane s głównie z dolinami
rzecznymi (Bug, Brok, Wymakracz, Turka), za gleby dobrej jako ci wytworzyły si na
podło u gruntów gliniastych, st d na pozostałych obszarach, gdzie w podło u znajduj
si piaski wodnolodowcowe (sandr Puszczy Białej, sandr prosienicki) dominuje
gospodarka le na (bory sosnowe) z powodu niskiej yzno ci gleb. Przestrzenny rozkład
gleb i ł k chronionych umieszczono na zał czonej do Programu mapie.
Jak wynika z ró nych do wiadcze ubiegłych dziesi cioleci, intensyfikacja rolnictwa na
glebach o niskiej i redniej jako ci nie przynosi spodziewanych korzy ci, a mo e
spowodowa
zmniejszenie
bioró norodno ci
(zmechanizowane
uprawy
monokulturowe) i powodowa szkody w rodowisku (wypłukiwanie nawozów, wzrost
st e azotanów w wodach, efekty rozpadu rodków ochrony ro lin). St d obecnie
kładzie si nacisk tak na przywrócenie bioró norodno ci (tak e w uprawie i hodowli),
jak i na ograniczenie wpływu rolnictwa na rodowisko.
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Odłogowanie gruntów rolnych, przytaczane niekiedy jako proces sprzyjaj cy
bioró norodno ci, jest w istocie zagro eniem, poniewa grunty te s opanowywane
przez uci liwe chwasty, uniemo liwiaj ce rozwój innych ro lin i stanowi ce baz
rozwoju szkodników dla s siednich upraw. Ró norodno ci biologicznej sprzyja w
istocie ekstensywna gospodarka rolna, zwłaszcza w formie ko no-pastwiskowej.
Natomiast tereny porolne obj te akcj zalesiania s zagospodarowywane prze Lasy
Pa stwowe zgodnie z zasadami bioró norodno ci.
Ograniczanie wpływu rolnictwa na rodowisko jest wa nym elementem polityki Unii
Europejskiej. Działania rolno- rodowiskowe zapisano ju w reformie Wspólnej Polityki
Rolnej z roku 1992. Kolejna reforma WPR z 1999 r., tzw. Agenda 2000, wł czyła
działania rolno- rodowiskowe do planowania rozwoju obszarów wiejskich.
Powiat ostrowski poło ony jest w obszarze strefy priorytetowej (SP) dla tzw. Obszarów
Przyrodniczo Wra liwych Krajowego Programu Rolno- rodowiskowego. Oznacza to,
e istnieje mo liwo otrzymywania znacz cych kwot dotacji do ka dego hektara, je li
gospodarstwo rolne spełni okre lone warunki (Tabela 22).
Europejski Fundusz Gwarancji i Orientacji Rolnej (EAGGF) przechodzi z
subsydiowania intensywnego rolnictwa w kierunku płatno ci rolno- rodowiskowych
(Liro, 2001). T drog ma by zachowana ochrona „kapitału naturalnego”
(ró norodno biologiczna, mozaikowa struktura krajobrazu, elementy kultury ludowej)
przez kolejne pokolenia u ytkowników przestrzeni rolniczej.
Programy rolno- rodowiskowe s wdra ane w Unii Europejskiej od 1993 r., a
obecnie na mocy dwóch rozporz dze Rady: o rozwoju obszarów wiejskich (WE
1257/1999) oraz o wprowadzaniu szczegółowych zasad wdro eniowych (WE
1750/1999). Programy rolno- rodowiskowe składaj si z siedmiu głównych pakietów.
Tabela 22. Programy rolno- rodowiskowe i poziomy wsparcia finansowego

Pakiet

Realizacja

Rolnictwo
zrównowa one
Rolnictwo
ekologiczne
Utrzymanie ł k
ekstensywnych

Ograniczenie
nawo enia,
odpowiednie
nast pstwo ro lin
Stosowanie metod rolnictwa ekologicznego
zgodnie z ustaw o rolnictwie ekologicznym
Przywrócenie lub kontynuacja wykaszania traw
w terminie od 1 lipca na ł kach jednoko nych.
Ochrona gatunkowa ptaków i bezkr gowców
Przywrócenie lub zachowanie ekstensywnych
wypasów na półnaturalnych pastwiskach

Utrzymanie
pastwisk
ekstensywnych
Ochrona gleb i Stosowanie mi dzyplonów w celu zwi kszenia
wód
udziału gleb z okryw ro linn w okresie
jesienno-zimowym
Strefy
Tworzenie 2–5-metrowych pasów zadarnionych
buforowe
na granicy gruntów rolnych ze zbiornikami wód
lub terenami intensywnie u ytkowanymi
rolniczo
Ochrona
Utrzymanie hodowli ras bydła, koni i owiec
rodzimych ras zagro onych wygini ciem
zwierz t
gospodarskich
ródło: Kowalczyk, 2004

Wsparcie finansowe ma obejmowa :
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Zasi g
wdra ania
Strefy
priorytetowe
Cały kraj

Poziom
wsparcia
PLN/ha/rok
160
260–1800

Strefy
priorytetowe

400–1030

jw.

230–560

jw.

330–570

jw.

16–64/
100 mb

Cały kraj

310–1300

– sposoby u ytkowania gruntów rolnych zgodne z ochron i przywracaniem warto ci
rodowiska przyrodniczego i struktury krajobrazu, zasobów naturalnych, gleby i
ró norodno ci zasobów genetycznych;
– ekstensyfikacj działalno ci rolniczej i zachowanie ekstensywnej gospodarki
pastwiskowej;
– ochron wszystkich walorów przyrodniczych terenów rolnych, które s zagro one;
– utrzymanie krajobrazów i historycznych cech obszarów rolniczych;
– tworzenie planów ochrony rodowiska w działalno ci rolniczej.
Programy rolno- rodowiskowe maj by realizowane w wybranych strefach
(programy strefowe) lub te b d obejmowa cały kraj (programy horyzontalne)
(Kowalczyk, 2004).
Krajowy program rolno- rodowiskowy (KPR) obejmuje:
– obszary przyrodniczo wra liwe (OPW) – tereny najcenniejsze przyrodniczo w skali
całego kraju (w woj. podkarpackim, warmi sko-mazurskim, podlaskim, lubuskim), w
przyszło ci b d rozszerzane;
– obszary priorytetowe – tereny cenne przyrodniczo i krajobrazowo, b d te wa ne
z punktu widzenia ochrony wód i gleb, wyznaczone przez wojewódzkie zespoły
robocze.
W pierwszej kolejno ci z programu b d mogli skorzysta rolnicy zamieszkuj cy
wymienione obszary. W nast pnych latach program b dzie znacznie rozszerzony.
Rolnik przyst puj c do programu musi stosowa Zasady Dobrej Praktyki Rolniczej w
całym gospodarstwie. Celem programów jest udzielenie wsparcia tym rolnikom, którzy
dobrowolnie zobowi
si do ekstensywnej produkcji rolnej i specjalnych zabiegów
maj cych na celu popraw
rodowiska przyrodniczego i zachowanie zasobów
kulturowych obszarów wiejskich. Płatno ci maj rekompensowa utracone dochody
oraz poniesione dodatkowe koszty.
Programy rolno- rodowiskowe s ju stosowane na szerok skal w Unii
Europejskiej. W roku 2000 obejmowały one ju co siódme gospodarstwo rolne (ok.
20% u ytków rolnych Pi tnastki). W Polsce krajowy program rolno- rodowiskowy
(KPR) b dzie si składał z dwóch schematów:
– I ochrony ró norodno ci biologicznej na obszarach rolnych (SRB);
– II ochrony rodowiska przyrodniczego i struktury krajobrazów wiejskich (SOK).
W Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi został opracowany program rolnorodowiskowy na lata 2004–2006, który ma obj około 1 mln ha (ok. 5% u ytków
rolnych). Przewidywane dopłaty w ramach tego programu maj wynosi rednio ok.
120 euro rocznie do 1 ha.

V.2. Okre lenie długoterminowych celów i kierunków działania
do 2010 r. uwzgl dniaj cych limity krajowe uj te w II
Polityce Ekologicznej w zakresie „racjonalne u ytkowanie
zasobów naturalnych i poprawa jako ci rodowiska”
W zwi zku z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i konieczno ci
ograniczenia wprowadzania zanieczyszcze do rodowiska ustalone zostały limity
krajowe (do osi gni cia do 2010 roku), przedstawione w II Polityce ekologicznej
pa stwa. Limity te nie zostały zmienione w Polityce ekologicznej pa stwa na lata 2003
– 2006 z uwzgl dnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010. W skali kraju s one
nast puj ce:
- zmniejszenie wodochłonno ci produkcji o 50% w stosunku do stanu w 1990 r.
(w przeliczeniu na PKB i warto sprzedan w przemy le),
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- ograniczenie materiałochłonno ci produkcji o 50% w stosunku do 1990 r. 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 r. i o 25% w stosunku do
2000 r. (w przeliczeniu na jednostk produkcji, warto produkcji lub PKB),
- dwukrotne zwi kszenie udziału odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych
w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z 1990
r.,
- odzyskanie i powtórne wykorzystanie co najmniej 50% papieru i szkła z odpadów
komunalnych,
- pełna likwidacja zrzutów cieków nieoczyszczonych z miast i zakładów
przemysłowych,
- zmniejszenie ładunku zanieczyszcze odprowadzanych do wód powierzchniowych,
w stosunku do stanu z 1990 r., 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 z 1990 r.
Z uwagi na brak podstaw planistycznych nie mo na obecnie dokona podziału limitów
krajowych na regionalne. Dlatego te , dla powiatu ostrowskiego zało ono realizacj
polityki długoterminowej, sprzyjaj cej osi gni ciu wymienionych w limitach
krajowych działa i ograniczania emisji zanieczyszcze , natomiast szczegółowe
wytyczne przyj to jedynie dla gospodarki odpadami, zgodnie ze sporz dzonym Planem
gospodarki odpadami.
V.2.1. Zmniejszenie materiałochłonno ci

Jednostki samorz dowe poprzez wydawanie odpowiednich decyzji i pozwole oraz
popularyzacj nowoczesnych metod zmniejszania antropopresji mog w sposób istotny
wpłyn na osi gni cie celów długoterminowych. S to:
• Ograniczenie do roku 2010 materiałochłonno ci produkcji 50% w stosunku do
roku 1990,
• Wycofanie z produkcji i u ytkowania, b d ograniczenie u ytkowania substancji
i materiałów niebezpiecznych (reglamentowanych przez dyrektywy UE i
przepisy prawa mi dzynarodowego) (dotyczy substancji zawieraj cych metale
ci kie, trwałe zanieczyszczenia organiczne oraz substancje niszcz ce warstw
ozonow ).
Aby to osi gn
konieczne jest spełnienie warunków okre lonych w rozdziale
dotycz cym kierunków działania na lata 2004-2008, a w szczególno ci doprowadzi
stopniowo do:
• Oszcz dnej gospodarki materiałami i surowcami w zakładach produkcyjnych;
• Zwi kszenia stopnia recyklingu i odzysku materiałowego oraz energetycznego
w zakładach produkcyjnych;
• Zapobiegania i minimalizacji zanieczyszcze , uci liwo ci i zagro e u ródła.
Działania takie przynios nast puj ce efekty:
- zmniejszenie nakładów jednostkowych na produkcj przemysłow ,
- zmniejszenie ogólnych kosztów ochrony rodowiska oraz w zakładach,
- zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,
- zmniejszenie zu ycia surowców naturalnych i innych materiałów,
- zmniejszenie ilo ci wytwarzanych odpadów.
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V.2.2. Zmniejszenie energochłonno ci

Cel długoterminowy to zmniejszenie zu ycia energii w przeliczeniu na jednostk
krajowego produktu o 25% w roku 2010 w porównaniu z rokiem 2000 i o 50% w
porównaniu z rokiem 1990.
Cel ten wynika bezpo rednio z zało e Polityki Ekologicznej Pa stwa. Osi gni cie go
uwarunkowane jest dalszym urealnieniem cen energii, m.in. poprzez wliczenie w jej
cen jednostkow kosztów rodowiskowych (opłaty produktowe od paliw,
zró nicowane w zale no ci od uci liwo ci danego paliwa dla rodowiska).
Ograniczenie ogólnego zu ycia energii (tak e zmniejszenie produkcji energii)
przyniesie efekty w postaci zmniejszenia zu ycia surowców energetycznych, a tak e
zmniejszenia emisji zanieczyszcze do rodowiska.
Zmniejszenie zu ycia energii powinno by rozpatrywane jednostkowo, gdy przy
zakładanym wzro cie gospodarczym i rozwoju powiatu nieunikniony jest bezwzgl dny
wzrost zu ycia energii.
Zmniejszenie zu ycia energii, zwłaszcza w sektorze komunalnym, zwi zane b dzie
z nieuniknionym wzrostem cen tej energii. Podstawowe znaczenie b d mie równie
działania w zakresie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki (wprowadzanie
energooszcz dnych technologii) oraz wzrost wiadomo ci społecze stwa.
Wymienione działania b d realizowane przez podmioty gospodarcze, a tak e
wytwórców energii; władze samorz dowe maj ograniczony wpływ na realizacj
zało onych celów. Niemniej, istotne jest prowadzanie działa edukacyjnych i
informowanie o dost pnych mo liwo ciach w zakresie ograniczania zu ycia energii.
Do tego czasu konieczne s nast puj ce kierunki działania:
• restrukturyzacja gospodarki w kierunku ograniczania produkcji energochłonnej,
• wprowadzanie energooszcz dnych technologii i urz dze w przemy le,
energetyce i gospodarce komunalnej,
• zmniejszenie strat energii, zwłaszcza cieplnej, w systemach przesyłowych oraz
obiektach mieszkalnych, usługowych i przemysłowych,
• poprawa
parametrów
energetycznych
budynków,
szczególnie
nowobudowanych,
• racjonalizacja zu ycia i oszcz dzania energii przez społecze stwo powiatu,
• stymulowanie i wspieranie przedsi wzi
w zakresie zmniejszania zu ycia
energii.
V.2.3. Poprawa jako ci powietrza

Główne cele i kierunki działa to, podobnie jak do roku 2008, tak i do 2010:
• ograniczanie wielko ci emisji zanieczyszcze komunikacyjnych,
• ograniczenie emisji ze ródeł komunalnych, szczególnie niskiej emisji,
• ograniczenie emisji ze ródeł przemysłowych,
• rozwój monitoringu jako ci powietrza,
• zwi kszenie udziału ródeł odnawialnych w produkcji energii do
•

3,1%
w roku 2005, 3,65 w roku 2006 i systematyczny wzrost do 7,5% w roku 2010,
zwi kszenie do roku 2010 wykorzystania energii z regionalnych ródeł odnawialnych
o 100% w stosunku do roku 2000.

Dwa ostatnie punkty wi
si bezpo rednio z programem wykorzystania odnawialnych
ródeł energii. Warunki klimatyczne w regionie nie sprzyjaj instalowaniu tu siłowni
wiatrowych oraz baterii słonecznych. Tak e restauracja lokalnych jazów zwi zanych z
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dawnymi młynami wodnymi i przebudowa ich jako miejsca produkcji energii ma małe
znaczenie (natomiast jest to korzystne dla bilansu wodnego oraz rozwija baz
turystyczn i zwi ksza atrakcyjno
rekreacyjno-turystyczn gmin). Warunki
geotermalne w tym miejscu kraju tak e nie s sprzyjaj ce. W tej sytuacji ródłem
energii odnawialnej mog by :
• biomasa (słoma oraz posusz i odpady z gospodarki le nej),
• gaz wysypiskowy (na nowych kwaterach wysypiska komunalnego nale ałoby
przewidzie instalacj do odzysku gazu i spalania go w generatorze pr du, co
ograniczy tak e misj metanu z wysypiska do atmosfery)
Efekty zastosowanych działa mog by nast puj ce:
• ograniczenie emisji zanieczyszcze powietrza powstaj cych podczas spalania
paliw tradycyjnych,
• poprawa stanu zdrowotnego mieszka ców powiatu, poprawa jako ci ycia,
• poprawa stanu fauny i flory na terenie powiatu,
• zmniejszenie strat materialnych spowodowanych zanieczyszczeniami powietrza,
• zmniejszenie zu ycia nieodnawialnych zasobów surowców energetycznych,
• stymulacja rozwoju nowoczesnych technologii,
• stworzenie nowych miejsc pracy,
• zyskanie wizerunku powiatu wspieraj cego działania innowacyjne.
V.2.4. Regulacja stosunków gruntowo-wodnych

Do 31.12.2003 r. wykonano i odebrano nast puj ce zadania inwestycyjne w zakresie
regulacji stosunków gruntowo-wodnych:
1. „Podbiel Wielki”, gmina Stary Luboty , modernizacja wykonana w latach
2000-2002, powierzchnia zmeliorowana rowami 114,35 ha,
2. „Andrzejewo”, zadanie I, etapy A i B wykonane w latach 2000-2001,
powierzchnia zmeliorowana rowami – 0,32 ha, zmeliorowana drenowaniem –
111,25 ha,
3. „Jasienica – Chmielewo”, wie Chmielewo, gmina Zar by Ko cielne, etap II
w 2003 r., zmeliorowano drenowaniem 101 ha,
4. „Jasienica – Chmielewo”, wie Jasienica, gmina Ostrów Maz., etap III w roku
2002, zmeliorowano drenowaniem 68 ha,
5. „Załuski Lipniewo”, etap I w latach 2002-2003, zmeliorowano drenowaniem
77,86 ha.
W toku, z perspektyw zako czenia w kolejnych latach, s nast puj ce zadania
inwestycyjne:
1. „Jasienica – Chmielewo”: Jasienica-Parcele (zadanie IIIa), gmina Andrzejewo,
drenowanie 43 ha,
2. „Jasienica – Chmielewo”: Chmielewo (zadanie IV), gmina Zar by Ko cielne,
drenowanie 49 ha,
3. „Andrzejewo I”: wycinek Załuski-Lipniewo, etap II – 104 ha drenowania,
4. „Andrzejewo I”: Ruskoł ka Nowa, etap II – 96,71 ha drenowania.
Jak wcze niej wspomniano, potrzeby drenowania, a zatem i zaplanowane inwestycje
zwi zane s ze zgłaszanymi przez rolników potrzebami. Te z kolei wynikaj z
aktualnych (wieloletnich) uwarunkowa
pogodowych oraz z koncepcji
gospodarowania. Trzeba zatem zaznaczy , e przeanalizowanie i przyj cie do realizacji
(np. cz ciowe) programów rolno- rodowiskowych zwi zanych z dotacjami Unii
Europejskiej oznacza b dzie rezygnacj z cz ci zaplanowanych melioracji. Powinno
to dotyczy głównie planowanych melioracji na u ytkach zielonych, które w my l
programów rolno- rodowiskowych mogłyby by przekształcone w ekstensywne ł ki
jednoko ne.
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V.2.5. Racjonalna gospodarka wodna (zmniejszenie wodochłonno ci)

Zasady racjonalnej gospodarki wodnej w perspektywie do roku 2010 z uwagi na
zło ony charakter inwestycji tym zakresie przedstawiono wspólnie dla okresu krótko- i
długoterminowego 2004-2010 i opisano w rozdziale „Zasoby wodne i jako wód”.
V.2.6. Ochrona gleb i powierzchni ziemi (w tym sposób zamykania instalacji, w
szczególno ci składowisk odpadów i spalarni odpadów, które nie spełniaj wymaga
ochrony rodowiska, a których modernizacja nie jest mo liwa z przyczyn technicznych lub
jest nieuzasadniona z przyczyn ekonomicznych, wynikaj cych z wojewódzkiego planu
gospodarki odpadami)

Przewiduje si nast puj ce cele długoterminowe w zakresie polityki ochrony gleb i
powierzchni ziemi:
• zmniejszenie degradacji chemicznej i fizycznej gleb oraz gruntów,
• ograniczenie przeznaczania gruntów na cele nierolnicze i niele ne – ochrona
ilo ciowa,
• wzrost wiadomo ci społecze stwa, głównie osób uprawiaj cych ziemi , w
zakresie zasad jej ochrony.
Stopie degradacji gleb (chemicznej i fizycznej) na terenie powiatu jest znikomy. Jest to
efekt niewielkiego uprzemysłowienia rejonu oraz stosunkowo du ego rozdrobnienia
gospodarstw, co uniemo liwiało stosowanie intensywnej, wielkoobszarowej uprawy
monokulturowej, silnej chemizacji oraz stosowania nawozów sztucznych.
Gleby zaj te pod działalno przemysłow , szczególnie tam, gdzie doszło ju do ich
zanieczyszczenia musz by wykorzystywane pod działalno , a wszelkie prace
inwestycyjne powinny podlega kontroli zarówno urz du wła ciwego ds. budowlanych
jak i ds. ochrony rodowiska. Ma to na celu ograniczenie wywozu poza teren
zanieczyszczony gruntów, które w innych miejscach stałyby si ogniskiem
zanieczyszczenia. Wskazane w powiecie ostrowskim tereny zanieczyszczone nie
zajmuj znacznych terenów, jednak nale y odpowiednio:
• kontrolowa ewentualne plany inwestycyjne na terenie po Zakładzie
Regeneracji Podkładów PKP w Ostrowi Maz.,
• kontrolowa terminowo i sposób prowadzenia rekultywacji poeksploatacyjnej
na terenie kopalni Jelonki Przyborowie,
• kontrolowa sposób wykorzystania terenu przemysłowego w Małkini (wraz ze
starym zasypanym składowiskiem odpadów przemysłowych w Zawistach), by
nie dochodziło tam do niewła ciwych prac ziemnych.
W stosunku do terenów i obiektów składowania i unieszkodliwiania odpadów spraw
zasadnicz jest sposób dopuszczonej czasowo eksploatacji oraz zamykania składowisk
odpadów (spalarnia odpadów medycznych przy szpitalu w Ostrowi nie otrzymała
pozwolenia na dalsz emisj spalin decyzj Wojewody Mazowieckiego z powodu braku
mo liwo ci dotrzymania norm).
Dla bezpiecze stwa geochemicznego gleb s siaduj cych z istniej cymi w powiecie
składowiskami istotne jest utrzymywanie wokół składowisk pasa zalesionego ze
wszystkimi pi trami lasu. Same za składowiska w czasie eksploatacji nale y
zabezpieczy przed rozwiewaniem odpadów, aerozoli itp. (siatki, przesypki). Sposób
zamykania tych instalacji, zako czony utworzeniem organicznej warstwy glebowej na
wierzchowinie składowiska jest obecnie jedynym i wła ciwym sposobem
zabezpieczenia okolicznych gleb przed ska eniami. Konieczna jest jednak prawidłowa
konstrukcja wierzchowiny (nachylenia stoków, drena , rowy opaskowe) oraz okresowa
kontrola stanu, by nie dochodziło do osuni , rozmywania i wywiewania pyłów w
trakcie osiadania odpadów.
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Nale y podkre li , e rozwi zanie polegaj ce na pozostawieniu w powiecie jednego
składowiska odpadów (Stare Lubiejewo), nie jest dla szeregu gmin, szczególnie
oddalonych od Ostrowi, w obecnej chwili łatwe do zaakceptowania ze wzgl du na du e
koszty transportu odpadów. Jednak sytuacja musi si stopniowo zmienia wraz z
zaplanowanym wzrostem odzysku surowców wtórnych i zmniejszaniem si masy
odpadów, które ostatecznie musz by przewo one i deponowane na składowiskach.
Autor opracowania uwa a, e o ile składowisko w Starym Lubiejewie ulokowane jest
korzystnie z punktu widzenia logistycznego (blisko Ostrowi – najwi kszego o rodka
miejsko-przemysłowego, dogodny dojazd), o tyle z punktu widzenia geologicznego i
hydrogeologicznego obiekt ten nie posiada wystarczaj cych uwarunkowa naturalnych.
Mo liwo ci wykorzystania polityki rolnej (programy rolno rodowiskowe) w stosunku
do gleb u ytkowanych rolniczo przedstawiono w rozdziale „Gleby u ytkowane
rolniczo”. Zawarte tam warianty zmiany gospodarowania na terenach, gdzie warto
wzbogaca bioró norodno maj charakter długofalowy, wieloletni. Jest to tak e
kwestia mentalnego przestawienia si rolników indywidualnych na nowy sposób
my lenia. Jak zauwa a si (Kozłowski 2004), ju obecnie nale y my le o kształceniu
kadr instruktorów, którzy b d kompetentnie wspomaga wła cicieli gospodarstw
rolnych w rozwa aniu takich decyzji.
V.2.7. Racjonalna eksploatacja lasów

Gospodarka le na prowadzona przez nadle nictwa na terenach lasów b d cych
własno ci Skarbu Pa stwa jest realizowana zgodnie z długofalowymi planami
urz dzania lasu. Problem stanowi tereny lasów prywatnych, których powierzchnia
stanowi prawie 1/3 ogólnej powierzchni lasów w powiecie ostrowskim. Jak wynika z
ankietyzacji nadle nictw oraz informacji Komendy Powiatowej Pa stwowej Stra y
Po arnej w Ostrowi Maz. w lasach tych konieczne jest:
• wykonanie uproszczonych planów urz dzania lasu lub inwentaryzacji stanu lasu
dla powierzchni dot d nie obj tych takimi dokumentami,
• aktualizacja planów i inwentaryzacji dla powierzchni pozostałych, których okres
wa no ci mija w latach 2006-2007,
• szersze wykorzystanie patrolowania lotniczego lasów w celu wykrywania
ognisk po arów, dzikich wysypisk odpadów, chorobowych uszkodze
drzewostanów le nych.
V.2.8. Ochrona bioró norodno ci i wzbogacenie walorów przyrodniczych, rozwój terenów
zielonych i rekreacyjnych, zalesienia

Jak wspomniano wcze niej, celem strategicznym w tym zakresie jest utrzymanie i
rozwój walorów przyrodniczych powiatu. Do roku 2010 proponuje si nast puj ce cele
długookresowe:
• utworzenie ekologicznego systemu obszarów chronionych i przyrodniczo
cennych powiatu,
• podniesienie wiadomo ci ekologicznej społeczno ci powiatu,
• d enie do optymalnego wykorzystania walorów przyrodniczo-kulturowych
powiatu.
Inne elementy programu przewiduj kierunki działania i cele, które jednocze nie
spełniaj kilka funkcji. Nale do nich:
a) restauracja stawów we wsiach powiatu (podniesienie bioró norodno ci oraz
walorów przyrodniczych),
b) restauracja parku i stawu miejskiego w Ostrowi Maz. (rozwój terenów zielonych i
rekreacyjnych),
c) realizacja projektu cie ek i tras turystyczno-rowerowych po ziemi ostrowskiej,
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V.2.9. Ograniczenie nadmiernej emisji hałasu do rodowiska

Docelowo przewidziano ograniczanie uci liwo ci akustycznych na obszarze powiatu.
Aby temu sprosta do roku 2010 konieczne b dzie:
• utrzymanie aktualnego poziomu hałasu w obszarach, gdzie sytuacja akustyczna
jest korzystna,
• ograniczanie hałasu na terenach, gdzie jego nat enie odczuwalne jest jako
uci liwe lub przekracza dopuszczalne normy.
Podstawowym zadaniem jest inwentaryzacja miejsc, gdzie wyst puj
przekroczenia hałasu i dokładne rozpoznanie sytuacji akustycznej w powiecie.
Konieczna jest równie koordynacja działa (tak e policji) w celu badania pojazdów
powoduj cych szczególny hałas, a tak e systematyczne usprawnianie ruchu drogowego,
budow obwodnic tranzytowych, budow nowych odcinków dróg i modernizacj
nawierzchni istniej cych.
Przy modernizacji dróg i ulic nale y zwróci szczególn uwag na dobór nawierzchni
wła ciwej dla rzeczywistej pr dko ci pojazdów. Zastosowanie cichych nawierzchni
drogowych poprawi warunki akustyczne w rodowisku zewn trznym o około 5 dB.
W miejscach szczególnie nara onych na hałas, zlokalizowanych w pobli u
g stej zabudowy mieszkaniowej konieczne b dzie zastosowanie
rodków
zmniejszaj cych negatywny wpływ hałasu, a wi c budowa ekranów akustycznych lub
zasadzenie pasów zwartej zieleni izolacyjnej (g ste krzewy i drzewa). Nale y tak e
promowa działania ograniczaj ce uci liwo hałasu dla mieszka ców miejscowo ci,
czyli propagowa stosowanie odpowiednich materiałów budowlanych, wymian okien
na d wi koszczelne, itp.
W planowaniu przestrzennym nale y przyj zasad stosowania bada nat enia
hałasu jako jedno z kryteriów lokalizacji nowych inwestycji.
V.2.10. Bezpiecze stwo chemiczne i biologiczne oraz przeciwdziałanie powa nym awariom
i ograniczenie skutków kl sk ywiołowych

Celami długoterminowymi do roku 2010 s :
• minimalizacja ryzyka wyst pienia powa nej awarii oraz ograniczenie skutków
kl sk ywiołowych w razie ich wyst pienia,
• ochrona ludno ci powiatu przed skutkami powa nej awarii lub kl sk
ywiołowych,
• przyspieszenie czasu reagowania odpowiednich słu b,
• eliminacja technologii, które stwarzaj nadmierne ryzyko awarii chemicznej,
mog cej zagrozi ludno ci.
V.2.11. Ochrona zasobów kopalin

W polityce długofalowej do roku 2010 mo na wyró ni nast puj ce kierunki działania:
• minimalizacja negatywnego wpływu na rodowisko przy eksploatacji kopalin,
• racjonalna eksploatacja istniej cych zasobów,
• ochrona złó perspektywicznych,
• rekultywacja terenów poeksploatacyjnych.
Jak te wcze niej wspomniano, istotn rzecz w planowaniu przestrzennym
(szczególnie osiedla, drogi) jest uwzgl dnianie wyst powania terenów
perspektywicznych i udokumentowanych w sensie złó kopalin. W tym celu powiat
mo e korzysta od roku 2005 z map geologiczno-gospodarczych (geo rodowiskowych)
wykonywanych w skali 1:50 000 w Pa stwowym Instytucie Geologicznym, których
elementem s podstawowe dane na temat złó .
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Na terenie powiatu ostrowskiego nie wyst puj znaczne ilo ci złó udokumentowanych
i perspektywicznych, tote w ci gu najbli szych kilku lat sytuacja rodowiska z tytułu
intensywnej eksploatacji kopalin (np. kruszyw) nie ulegnie pogorszeniu.
V.2.12. Zagospodarowanie
terenów
zdegradowanych
oraz
kolejno
prac
rekultywacyjnych terenów, na których stwierdzono przekroczenia standardów rodowiska
lub niekorzystne przekształcenie terenu ze szczególnym uwzgl dnieniem rekultywacji
terenów po składowiskach odpadów

Zakładaj c prawidłow realizacj Programu ochrony rodowiska nie nale y si
spodziewa wzrostu ilo ci oraz wielko ci terenów zdegradowanych. Nale do nich
wskazane ju niektóre tereny poprzemysłowe i przemysłowe, składowiska odpadów
(zarówno zamykane legalne, jak i dzikie składowiska) oraz tereny poeksploatacyjne
(eksploatowane wg koncesji i eksploatowane na dziko).
Kolejno prac rekultywacyjnych nie jest tu najwa niejsza, poniewa w ka dej z
wymienionych grup naprawa stanu rodowiska mo e si odbywa niezale nie i b dzie
finansowana z ró nych rodków. I tak:
a) stare lokalizacja przemysłowe, czyli tereny poprzemysłowe – przywracanie stanu
czysto ci
rodowiska do poziomu wg wymaga
aktualnego projektu
zagospodarowania (zgodnego z lokalnym przestrzennym planem zagospodarowania)
– działania obci aj wła cicieli, sprawców, władaj cych lub te nabywców (o ile tak
stanowi odr bna umowa),
b) tereny przemysłowe – odpowiedzialny zgodnie z prawem aktualny u ytkownik,
c) składowiska odpadów (legalne) – zamykane zgodnie z Wojewódzkim Planem
Gospodarki Odpadami – ka dorazowo konieczny jest projekt zamkni cia,
zabezpieczenia rodowiska, rekultywacji oraz monitoringu – odpowiedzialny
wła ciciel,
d) stare składowiska odpadów – wykonanie ekspertyzy zanieczyszczenia i ryzyka dla
rodowiska, w razie konieczno ci redepozycja zgromadzonych odpadów na
bezpieczne składowisko, rekultywacja powstałego wyrobiska. W razie braku
sprawców, wła ciciela terenu itp. koszt ponosi samorz d.
e) tereny eksploatacji surowców – rekultywacja przez wła ciciela lub u ytkownika
zgodnie z udzielon koncesj .
f) tereny po dzikiej eksploatacji kruszyw (lokalne wyrobiska, doły itp.) – naprawa stanu
i rekultywacja przez wła cicieli.
V.2.13. Edukacja ekologiczna

Warunkiem niezb dnym dla realizacji celów i zada zawartych w Programie ochrony
rodowiska dla powiatu ostrowskiego jest ch wł czenia si mieszka ców do ich
realizacji, poniewa to oni s adresatem oraz obok rodowiska naturalnego
beneficjentem ko cowym „Programu...”. Z tego wzgl du jednym z priorytetów jest
kontynuacja prowadzonej od wielu lat na terenie powiatu edukacji ekologicznej.
Działania zaproponowane w Programie przyczyni si do ukształtowania wiadomo ci
ekologicznej, rozumianej jako wiedza, pogl dy, wyobra enia, a przede wszystkim
post powanie ludzi o rodowisku przyrodniczym i jego ochronie. Przeprowadzone w
powiecie badanie ankietowe na grupie 400 mieszka ców wykazało znaczne
zró nicowanie w postawach ludzi.
Na terenie powiatu ostrowskiego, jak wynika ze sprawozda z działalno ci powiatu w
zakresie ochrony rodowiska i z informacji uzyskanych podczas zbierania materiałów
do niniejszego opracowania, nie funkcjonuje spójny system edukacji ekologicznej.
Tradycyjnie działania zwi zane z wdra aniem postaw proekologicznych s realizowane
przez szkoły, urz dy administracji publicznej, placówki kulturalne i organizacje
pozarz dowe.
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Na terenie powiatu funkcjonuje zarówno szkolna, jak i pozaszkolna edukacja
ekologiczna.
W ramach szkolnej edukacji ekologicznej, w placówkach o wiaty odbywaj si akcje
ekologiczne typu „Dzie Ziemi”, „Sprz tanie wiata”, funkcjonuj tak e ró ne kółka
przyrodnicze zach caj ce uczniów do bli szego zapoznania si z otaczaj cym
rodowiskiem. Tematyka ochrony rodowiska poruszana jest planowo podczas zaj
lekcyjnych.
Edukacja ekologiczna pozaszkolna prowadzona jest poprzez:
• konferencje (np. w 2001 r. w Zespole Szkół CKP w Starym Lubiejewie
zorganizowano konferencj nt. „Zintegrowana gospodarka odpadami w
powiecie ostrowskim” maj c na celu przedstawienie mo liwo ci i sposobów
prowadzenia wspólnej gospodarki odpadami w gminach na terenie powiatu w
oparciu o ,,Ramowy Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi dla powiatu
ostrowskiego”, w wietle obowi zuj cych i nowotworzonych przepisów
prawnych,
• udział w konkursach (np. w roku 2002 wyró nienie w konkursie „Samorz d
Przyjazny Przyrodzie” organizowanym przez Mazowiecki Urz d Wojewódzki w
Warszawie; w roku 2003 konkurs „Logo i hasło promuj ce segregacj
odpadów” – zorganizowany przez Starostwo Powiatowe),
• wspieranie finansowe i logistyczne akcji „Sprz tanie wiata”.
Powiat podj ł starania o uzyskanie wsparcia finansowego ze rodków WFO na
zaplanowan akcj edukacji ekologicznej, której głównym celem jest promowanie
wła ciwej gospodarki odpadami (głównie segregacji u ródła oraz minimalizacji
odpadów).
Na terenie niektórych gmin powiatu prowadzone s tak e edukacyjne konkursy dla
dzieci, młodzie y i ich rodzin. Ekologiczne oraz dydaktyczne efekty tych działa
obserwuje si ju kolejny rok w gminach Boguty Pianki, Brok oraz Nur. Głównym
celem jest podejmowanie inicjatyw w kierunku upowszechniania recyklingu (np.
coroczna akcja „Dni Recyklingu” w gminie Nur).
Propozycje działa na lata 2004-2010 w zakresie edukacji.
- edukacja szkolna
Ten rodzaj edukacji to zorganizowany system kształcenia uczniów na wszystkich
szczeblach systemu o wiaty, nastawiony na wykształcenie w nich umiej tno ci
obserwowania rodowiska i zmian w nim zachodz cych, wra liwo ci na pi kno
przyrody i jej poszanowania.
W ramach edukacji formalnej proponuje si kontynuacj lub wprowadzenie
nast puj cych działa :
- realizacja zaj zawieraj cych elementy edukacji ekologicznej w przedszkolach,
- utrzymywanie klas o profilu kształcenia ekologiczno-przyrodniczym w szkołach
podstawowych i ponadpodstawowych,
- uczestnictwo uczniów w olimpiadach, konkursach i ró nych programach
ekologicznych o charakterze regionalnym i krajowym (wraz z podaniem
otrzymanych nagród i wyró nie ),
- ponadprogramowa edukacja z zakresu ekologii i ochrony rodowiska,
prowadzenie odr bnych zaj dotycz cych ochrony rodowiska, organizowanie
zaj w terenie i wycieczek krajoznawczych, prowadzenie ekologicznych kół
zainteresowa , wykonywanie wystaw i ekspozycji, albumów i kronik
prezentuj cych osi gni cia uczniów w poznawaniu i ochronie rodowiska,
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-

zaanga owanie szkół i uczniów w akcjach sprz tania terenu gminy, sadzenia
drzew i piel gnacji zieleni, opieki nad zwierz tami, zbierania surowców wtórnych
(wraz z podaniem ich ilo ci), a tak e innych przedsi wzi ciach proekologicznych
zasługuj cych na uwag .

- edukacja pozaszkolna
W ostatnich latach obserwuje si rosn ce zainteresowanie niektórych grup osób
dorosłych zdobywaniem wiedzy na temat otaczaj cego ich rodowiska, a tak e
mo liwo ci uczestniczenia w działaniach na rzecz jego ochrony. Wskazuj na to wyniki
przeprowadzonej ankiety w ród mieszka ców: prawie 50% mieszka ców odczuwa
potrzeb lepszej informacji na temat stanu rodowiska, wyników monitoringu, zagro e
itp. Jednak rozkład tych pogl dów w poszczególnych gminach nie jest jednakowy i
waha si od 32,5% do 75% respondentów gminie.
Najlepszym i najefektywniejszym sposobem podniesienia wiadomo ci ekologicznej
dorosłych jest zaanga owanie mieszka ców w procesy decyzyjne. Ankieta wykazała, e
około 20% mieszka ców (niezale nie od wieku) uwa a, e „lepsza informacja na temat
stanu rodowiska nie jest potrzebna, bo to mało istotne, a oni i tak nie maj na to
wpływu”. Zatem istnieje konieczno szerokiego informowania społecze stwa o stanie
rodowiska, działaniach na rzecz jego ochrony, a tak e o mo liwo ciach prawnych
uczestniczenia mieszka ców w podejmowaniu decyzji maj cych wpływ na stan
rodowiska.
W ród wielu tematów edukacji ekologicznej, znacz ce miejsce nale y przypisa
edukacji w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, ochrony powietrza
atmosferycznego, oszcz dno ci energii i wody. W tym zakresie wa ne s formy
materiałów i no ników informacyjnych, które najlepiej dotr do odbiorcy. Warto tu
tak e posłu y si wynikami przeprowadzonej ankietyzacji.
Istotn kwesti jest równie szkolenie rolników i osób uprawiaj cych ziemi , gdy ten
rodzaj działalno ci wpływa w du ym stopniu na wody podziemne i powierzchniowe,
b d c ródłem zanieczyszcze obszarowych i punktowych. Ponadto opisywane w
cz ci dotycz cej ochrony gleb programy rolno- rodowiskowe stawiaj przed wieloma
gospodarstwami rolnymi powiatu now szans otrzymania dotacji z tytułu działa
proekologicznych. Do tych celów mo na szkoli specjaln kadr instruktorówdoradców w o rodku dydaktycznym w Starym Lubiejewie. Do zada doradczych
wyszkolonych instruktorów nale ałyby:
• popularyzacja programów rolno- rodowiskowych wraz ze sporz dzaniem
wymaganych wniosków,
• promocja gospodarstw i produktów ekologicznych,
• wykorzystanie biomasy na cele energetyczne,
• tworzenie gospodarstw ekologicznych,
• marketing produktów ekologicznych,
• spełnienie wymogów dla produktów ekologicznych,
• ustawodawstwo – ustawa o rolnictwie ekologicznym,
• wskazywanie mo liwo ci pozyskania rodków na inwestycje w zakresie
ekologii i ochrony rodowiska,
• współpraca z gospodarstwami ekologicznymi i punktem handlowym na terenie powiatu
Do zakresu edukacji pozaszkolnej nale tak e:
• działania promocyjne w trakcie uroczysto ci, lokalnych festynów itp. (promocja
gospodarstw ekologicznych, promocja produktów ekologicznych, wykorzystanie
biomasy na cele energetyczne),
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•

współpraca z klubami edukacyjnymi (marketing produktów ekologicznych,
zbiórka zu ytych baterii, kreowanie ekologicznych zachowa oraz wolontariatu
w edukacji ekologicznej, realizacja wspólnych działa w zakresie promocji
ekologii, organizacja wyjazdów z wykorzystaniem cie ek ekologicznych i
gospodarstw ekologicznych, wspólna promocja produktów ekologicznych),

Głównym celem tych działa jest zwi kszenie wiadomo ci ekologicznej społecze stwa
powiatu, kształtowanie postaw proekologicznych jego mieszka ców oraz poczucia
odpowiedzialno ci za jako
rodowiska. Cel ten jest zbie ny z zało eniami Narodowej
Strategii Edukacji Ekologicznej.
W celu sprawnej realizacji działa z zakresu edukacji ekologicznej, proponuje si
opracowanie i wdro enie Programu Edukacji Powiatu Ekologicznego (PEPE). Obejmie
on nast puj ce zadania:
1. Działania w szkołach wszystkich szczebli polegaj ce na ich wsparciu
merytorycznym i finansowym, a w szczególno ci:
• szkolnych programów edukacji ekologicznej,
• wyjazdów dzieci i młodzie na „zielone szkoły”,
• rozwój i wspieranie szkolnych kółek o tematyce zwi zanej z ochron
rodowiska,
• organizacji mi dzyszkolnych konkursów, olimpiad, turniejów o tematyce
ekologicznej,
• wyposa enie szkół w akcesoria i przedmioty dydaktyczne zwi zane z
tematyk ochrony rodowiska,
• organizacja szkolnych akcji, happeningów, przedstawie zwi zanych z
ochron rodowiska,
2. Promocj działa powiatu w zakresie ochrony rodowiska z udziałem organizacji
pozarz dowych, rodków masowego przekazu (regionalnych i lokalnych) i innych
zainteresowanych podmiotów
• organizacja akcji promuj cych zasady zrównowa onego rozwoju,
• promocja tzw. zachowa ekologicznych ogółu społecze stwa powiatu
(oszcz dzanie wody, energii, selektywna zbiórka, utrzymywanie ładu i
porz dku),
• wspieranie transportu zbiorowego, promocja idei rozwoju
cie ek
rowerowych,
• organizacja szkole , seminariów i konferencji, a tak e punktu informacyjnego
dla przedsi biorców,
• realizacja rozpocz tego programu edukacyjnego z zakresu gospodarki
odpadami.
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V.3. Harmonogram realizacji zada
(własnych i koordynowanych) warunkuj cych popraw
stanu
rodowiska wraz z terminem ich realizacji oraz jednostkami odpowiedzialnymi za ich wykonanie oraz
ródła finansowania i nakłady finansowe dla poszczególnych zada maj cych na celu realizacj
programu
Tabela 23. Harmonogram: Zasoby wodne i jako
L.p

1.

2.

3.

4.

Zadanie
Doko czenie wodoci gowania
powiatu (gminy Małkinia Górna,
Ostrów Maz., Stary Luboty ,
Szulborze Wielkie, W sewo),
modernizacja istniej cej sieci (p tla
wodna w Ostrowi Maz.),
modernizacja uj i stacji uzdatniania
wód
Dalsza budowa kanalizacji oraz
alternatywnie budowa nowoczesnych
systemów oczyszczania cieków
(oczyszczalni przydomowych i
przyzagrodowych).
Eliminacja nieszczelnych zbiorników
gromadzenia cieków (szamb),
kontrola wywozu cieków bytowo –
gospodarczych i przemysłowych na
terenach nieskanalizowanych
Eliminowanie nieszczelnych
zbiorników ciekowych (szamb),
kontrola cz stotliwo ci i sposobu
usuwania cieków
Przeprowadzenia kompleksowych
bada w celu oceny stopnia
zagro enia zespołowego uj cia
komunalnego dla Ostrowi Maz. ze
strony zanieczyszcze migruj cych z
terenu przemysłowego

wód (powierzchniowych i podziemnych)

Typ
zadania

Termin
realizacji

Realizatorzy

Efekty działa i uwagi

koordyno
wane

2004 – 2010

Gminy, MZWiK

poprawa jako ci wody pitnej

koordyno
wane

2004 – 2010

Urz dy Gmin,
inwestorzy
indywidualni

poprawa jako ci wód powierzchniowych i
podziemnych

fundusze ekologiczne
rodki inwestorów

20 000 000,(przyj to dla 100
km w systemie
sieci
grawitacyjnej)

koordyno
wane

2004 – 2010

Urz dy Gmin,
Stra miejska, Stra
Zwi zku Gmin*

poprawa jako ci wód powierzchniowych i
podziemnych

rodki inwestorów,
rodki na działalno
słu b porz dkowych

3 000 000,-

koordyno
wane

2004 – 2010

Urz d Miasta Ostrów
Maz., Urz d Gminy
Ostrów Maz.

Zapewnienie bezpiecze stwa dla uj cia
zespołowego dla miasta
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ródła finansowania

fundusze ekologiczne,
bud ety miast i gmin

bud et miasta i gminy,
rodki podmiotów
gospodarczych

Szacunkowy koszt
zł

5 000 000,-

120 000,-

L.p
5.

Zadanie
Prawidłowa likwidacja nieczynnych
studni kopanych w miejscowo ciach,
do których doprowadzono wodoci g.
Program odtworzenia naturalnych
stawów wiejskich i miejskich

Projekt i budowa polderów
burzowych dla rzeki Grzybówki
7.

9.

Termin
realizacji

Realizatorzy

Efekty działa i uwagi

Koordyno
wane

2004 – 2010

Wła ciciele posesji,
urz dy gmin i miast

Zmniejszanie zagro enia dla jako ci wód
podziemnych

koordyno
wane

6.

8.

Typ
zadania

Projekt i budowa polderów
powodziowych dla rzeki Brok
Całkowite wyeliminowanie zrzutu
cieków nie oczyszczonych oraz
nielegalnych przył czy ciekowych
do kanalizacji burzowej w całym
powiecie

koordyno
wane

koordyno
wane

koordyno
wane

2004 – 2010

2004 – 2010

2004 – 2010

2004 – 2010

Urz d Miasta, urz dy
gmin, wła ciciele
nieruchomo ci,

Wojewódzki Zarz d
Melioracji i Urz dze
Wodnych,
Urz d Miasta Ostrów
Maz., Urz d Gminy
Ostrów Maz.
Wojewódzki Zarz d
Melioracji i Urz dze
Wodnych,
urz dy gmin
Urz d Miasta Ostrów
Maz., Urz d Miasta i
Gminy Brok, Urz d
Gminy Małkinia

poprawa lokalnego mikroklimatu i
rozbudowa bioró norodno ci, poprawa
stosunków wodnych, dodatkowy zbiornik
wody przeciwpo arowej, miejsce rekreacji
mieszka ców, poprawa estetyki i
atrakcyjno ci, wzbogacenie wizerunku
miejscowo ci.
Regulacja stosunków wodnych, ochrona
przed podtopieniami

Regulacja stosunków wodnych, ochrona
przed podtopieniami

poprawa gospodarki wodno – ciekowej

ródła finansowania
rodki prywatne,
fundusze ekologiczne
Bud et powiatu, gminy i
miasta Ostrów Maz.,
fundusze ekologiczne

Bud et powiatu, gminy i
miasta Ostrów Maz.,
fundusze ekologiczne

Bud et powiatu, gmin i
fundusze ekologiczne
rodki prywatne,
bud ety miast,
fundusze ekologiczne

Szacunkowy koszt
zł
3 000 000,-

1 000 000,-

1 000 000,-

2 500 000,-

2 000 000,-

* w przypadku jej powołania (propozycja powołania Stra y Zwi zku Gmin „Ziemia Ostrowska” zamieszczona jest w rozdziale VI.1. Instrumenty zarz dzania rodowiskiem.
Instrumenty prawne)
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Tabela 24. Harmonogram: Jako
L.p

powietrza

Zadanie
Ograniczanie wielko ci emisji
zanieczyszcze komunikacyjnych

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Ograniczenie emisji ze ródeł
komunalnych, szczególnie niskiej
emisji, modernizacja systemów
ogrzewania
Ograniczenie emisji ze ródeł
przemysłowych, modernizacja
systemów wytwarzania ciepła
Rozwój monitoringu jako ci
powietrza
Zwi kszenie udziału ródeł
odnawialnych w produkcji energii do
3,1% w roku 2005, 3,65 w roku 2006
i systematyczny wzrost do 7,5% w
roku 2010
Zwi kszenie do roku 2010
wykorzystania energii z regionalnych
ródeł odnawialnych o 100% w
stosunku do roku 2000

Typ
zadania

Termin
realizacji

koordyno
wane

koordyno
wane

Realizatorzy

Efekty działa i uwagi

ródła finansowania
rodki prywatne, rodki
na działalno statutow ,
fundusze ekologiczne,

Szacunkowy koszt zł

2004 – 2008

Starostwo,
wła ciciele pojazdów,
stacje diagnostyczne,
policja, Stra miejska,
Stra Zwi zku
Gmin*, zarz dcy dróg

Zmniejszenie odsetka samochodów z
silnikiem dwusuwowym lub niesprawnym
katalizatorem, poprawa jako ci powietrza

2004 – 2008

Urz dy miast i gmin,
inwestorzy
indywidualni

poprawa jako ci powietrza, podniesienie
wiadomo ci ekologicznej mieszka ców,
wkład w ochron klimatu globalnego

fundusze ekologiczne
rodki inwestorów

b.d.

koordyno
wane

2004 – 2008

WIO ,
Stra miejska, Stra
Zwi zku Gmin*

poprawa jako ci powietrza, wkład w
ochron klimatu globalnego

b.d.

koordyno
wane

rodki inwestorów,
rodki na zadania
statutowe WIO , rodki
na działalno słu b
porz dkowych

2004 – 2008

WIO

poprawa jako ci powietrza

koordyno
wane

2004 – 2010

Urz dy miast i gmin,
inwestorzy
indywidualni

ochrona klasycznych surowców
energetycznych, poprawa jako ci powietrza,
podniesienie wiadomo ci ekologicznej
mieszka ców

rodki prywatne,
powiatowe, fundusze
ekologiczne

koordyno
wane

2004 – 2010

Urz dy miast i gmin,
inwestorzy
indywidualni

ochrona klasycznych surowców
energetycznych, poprawa jako ci powietrza,
podniesienie wiadomo ci ekologicznej
mieszka ców

rodki prywatne,
powiatowe, fundusze
ekologiczne

* w przypadku jej powołania,
b.d. – brak danych
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WIO

b.d.

b.d.

b.d.

b.d.

Tabela 25. Harmonogram: Gospodarowanie odpadami
L.p

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

Zadanie
zmiana struktury gospodarki
odpadami poprzez zwi kszenie
wykorzystania odpadów jako
surowców wtórnych i ograniczenie
składowania
budowa i modernizacja zakładów do
kompleksowego zagospodarowania
odpadów w celu minimalizacji
składowania
rekultywacja nieczynnych,
przepełnionych składowisk odpadów
komunalnych,
zamkni cie i rekultywacja
składowisk, których nie mo na
dostosowa do wymogów prawa, lub
ich odpowiednia modernizacja
likwidacja 2 magazynów
przeterminowanych rodków ochrony
ro lin
Wskazywanie sprawców oraz
likwidacja dzikich składowisk
odpadów
Wdro enie zbiórki odpadów
wielkogabarytowych zawieraj cych
freon itp.

Typ
zadania

Termin
realizacji

Realizatorzy

koordyno
wane

2004 – 2008

Starostwo, urz dy
gmin, firmy
specjalistyczne

zmniejszenie ilo ci odpadów składowanych,
odzysk cennych surowców wtórnych

koordyno
wane

2004 – 2008

Urz dy miast i gmin

zmniejszenie ilo ci odpadów
transportowanych i składowanych, odzysk
cennych surowców wtórnych

Starostwo, urz dy gmin,
fundusze ekologiczne

12 000 000,-

koordyno
wane

2004 – 2008

urz dy miast i gmin

zmniejszenie zagro enia dla wszystkich
składników rodowiska naturalnego

rodki wła cicieli
obiektów, fundusze
ekologiczne

3 500 000,-

koordyno
wane

2004 – 2008

Starostwo, urz dy
gmin

zmniejszenie zagro enia dla wszystkich
składników rodowiska naturalnego

Fundusze ekologiczne,
rodki własne powiatu i
gmin

koordyno
wane

2004 – 2010

Urz d Wojewódzki

eliminacja zagro enia dla wszystkich
składników rodowiska naturalnego

Fundusze ekologiczne

koordyno
wane

2004 – 2010

Urz dy miast i gmin,
Stra miejska, Stra
Zwi zku Gmin*

zmniejszenie zagro enia dla wszystkich
składników rodowiska naturalnego,
ochrona powierzchni ziemi

Sprawcy, wła ciciele
posesji, rodki gminne

100 000,-

koordyno
wane

2004 - 2008

Urz dy gmin, firmy
specjalistyczne

wkład w ochron klimatu globalnego

Starostwo, urz dy gmin,
fundusze ekologiczne

200 000,-

Efekty działa i uwagi

* w przypadku jej powołania,
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ródła finansowania
Starostwo, urz dy gmin,
fundusze ekologiczne

Szacunkowy koszt zł

2 000 000,-

8 100 000,-

600 000,-

Tabela 26. Harmonogram: Hałas
L.p

Zadanie

Typ
zadania

Termin
realizacji

Realizatorzy

Efekty działa i uwagi

ródła finansowania

1.

monitoring hałasu w zła kolejowego
w Małkini oraz utworzenie barier
d wi kochronnych

koordyno
wane

2004 – 2008

Starostwo, WIO

Wskazanie miejsc powstawania hałasu i
wibracji oraz okre lenie sposobów ich
zmniejszenia lub eliminacji

rodki statutowe WIO ,
fundusz powiatu, rodki
PKP

200 000,-

koordyno
wane

2004 – 2008

Dyr. Generalna
Budowy Dróg i
Autostrad, Urz d
Miasta

Zmniejszenie hałasu z obwodnicy

rodki inwestora

200 000,-

koordyno
wane

2004 – 2008

zmniejszenie pr dko ci jazdy i hałasu,
poprawa bezpiecze stwa ruchu

rodki powiatowe i
gminne

800 000,-

koordyno
wane

2004 – 2008

2.

3.

4.

5.

6.

wykonanie barier d wi kochronnych
w Ostrowi Maz. i Broku na
odcinkach wskazanych przez
pomiary akustyczne jako strefy
podwy szonego hałasu
budowa nowoczesnej sygnalizacji
wietlnej w m. Brok na drodze nr 50
Ostrów Maz. – Mi sk Maz.
poprawa oznakowania na drodze
krajowej nr 8 oraz nr 50 w rejonie
obwodnicy Ostrowi Maz.
przeprojektowanie i ponowne
uruchomienie strefy gospodarczej
przy ul. Warszawskiej przyległej do
obwodnicy
stałe poprawianie jako ci
nawierzchni dróg

koordyno
wane

koordyno
wane

Starostwo, Urz d
Gminy Brok, Zarz dy
Dróg
Dyr. Generalna
Budowy Dróg i
Autostrad, Urz d
Miasta

2004 – 2008

Dyr. Generalna
Budowy Dróg i
Autostrad, Urz d
Miasta

2004 – 2010

Zarz dcy dróg
(urz dy miast i gmin,
Powiatowy Zarz d
Dróg)

Wyeliminowanie przypadkowego ruchu
tranzytowego, zmniejszenie hałasu i
wibracji
Wyeliminowanie przypadkowego ruchu
tranzytowego, zmniejszenie hałasu i
wibracji, wykorzystanie istniej cej
infrastruktury (stacja benzynowa, zajazdy,
itp.) w celu rozwoju gospodarczego
zmniejszenie hałasu, poprawa
bezpiecze stwa ruchu, podnoszenie
standardu ycia i zwi kszanie atrakcyjno ci
inwestycyjnej regionu

rodki inwestora

Fundusz miasta Ostrowi
Maz.

Powiatowe i gminne
fundusze na budow i
modernizacj dróg

Szacunkowy koszt zł

10 000,-

6 000 000,-

2 000 000,-

Tabela 27. Harmonogram: Elektromagnetyczne promieniowanie niejonizuj ce
L.p
1.
2.

Zadanie
monitoring promieniowania
elektromagnetycznego
niejonizuj cego na terenie powiatu
Opiniowanie nowych lokalizacji
stacji przeka nikowych

Typ
zadania

Termin
realizacji

Realizatorzy

koordyno
wane

2004 – 2010

Starostwo, WIO ,
WSSE

koordyno
wane

2004 – 2010

Wojewoda, urz dy
gmin
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Efekty działa i uwagi

ródła finansowania

Ochrona rodowiska i mieszka ców
powiatu przed negatywnym, nadmiernym
oddziaływaniem pól elektromagnetycznych
Wybór racjonalnej, najmniej szkodliwej dla
ludzi i zwierz t lokalizacji stacji
przeka nikowej

rodki statutowe WIO ,
WSSE
Działania własne
urz dów

Szacunkowy koszt zł
30 000,-

Tabela 28. Harmonogram: Bezpiecze stwo chemiczne i biologiczne oraz nadzwyczajne zagro enia rodowiska i zapobieganie awariom przemysłowym
L.p

1.

2.

3.

4.

Zadanie
Likwidacja starych, niebezpiecznych
zwi zków chemicznych – magazyny
przeterminowanych rodków ochrony
ro lin oraz likwidacja zb dnych
bojowych rodków chemicznych z
JW w Komorowie, a tak e kontrola
poprawno ci rekultywacji i
monitoring zlikwidowanego
Grzebowiska Padłych Zwierz t w
Skłodach rednich
Okresowa kontrola przestrzegania
przepisów BHP i p-po . w zakładach
przemysłowych dysponuj cych
niebezpiecznymi substancjami
chemicznymi oraz kontrola przewozu
ładunków niebezpiecznych (stan
techniczny autocystern, dopuszczalne
drogi przewozu), a tak e kontrola
poprawno ci przechowywania,
zabezpieczania i transportu na terenie
powiatu odpadów medycznych i
weterynaryjnych.
Zakupienie ci kiego samochodu
ratowniczo-ga niczego dla KPPSP

Wykonanie aktualnego planu
urz dzania lasów nie b d cych
własno ci Skarbu Pa stwa i
konsultacja pod k tem
bezpiecze stwa p-po ., wydanie
decyzji nakazuj cych wykonanie
b d odnow pasów p-po ., usuwanie
posuszu

Typ
zadania

koordyno
wane

koordyno
wane

obce

koordyno
wane

Termin
realizacji

Realizatorzy

2004 – 2010

Starostwo, Urz d
Wojewódzki,
Dowództwo Wojsk
L dowych, WSSE

2004 – 2010

Starostwo, Komenda
Powiatowa
Pa stwowej Stra y
Po arnej, Komenda
Powiatowa Policji,
WSSE

2004-2005

Komenda Powiatowa
Pa stwowej Stra y
Po arnej, Starostwo
(udział finansowy)

2004-2008

Nadle nictwa,
Komenda Powiatowa
Pa stwowej Stra y
Po arnej, Starostwo

Efekty działa i uwagi
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Wzrost bezpiecze stwa rodowiska i
ludno ci
1). zadanie likwidacji magazynów przet.
r. ochr. ro l. zawarte w cz ci dot.
gospodarki odpadami,
2). zadanie likwidacji zb dnych rodków
chemicznych w JW do omówienia z
władzami wojskowymi,
3). kontrola poprawno ci rekultywacji
obiektu w Skłodach rednich oraz
monitoring wymagaj udziału specjalistów
w WSSE
wzrost bezpiecze stwa rodowiskowego,
minimalizacja ryzyka wyst powania
powa nych awarii oraz nadzwyczajnych
zagro e dla rodowiska poprzez
zwi kszony poziom prewencji,
wzrost wiadomo ci społecznej,
ograniczenie ryzyka wyst pienia zagro e
spowodowanych bł dem ludzi lub ich
nie wiadomym działaniem, ewentualnie
aktem terroru,
zlikwidowanie cz ci przyczyn
powoduj cych zdarzenia nadzwyczajne i
powa ne awarie,
zlikwidowanie cz ci przyczyn
powoduj cych zdarzenia nadzwyczajne i
powa ne awarie,
zwi kszenie mo liwo ci przeciwdziałania
skutkom wydarze nadzwyczajnych

Poprawa bezpiecze stwa
przeciwpo arowego

ródła finansowania

rodki Urz du
Wojewódzkiego,
fundusze na obron
narodow , rodki WSSE
i powiatu

Szacunkowy koszt zł

600 000,-

Działania własne
urz dów i słu b

-

rodki Pa stwowej
Stra y Po arnej,
Starostwo

915 000,(w tym udział
powiatu: 200 000)

rodki bud etowe

500 000,-

Tabela 29. Harmonogram: Zagospodarowanie terenów zdegradowanych
L.p

Zadanie
Sanacja terenu byłego Zakładu
Regeneracji Podkładów PKP w
Ostrowi Maz.

1.

2.

3.

4.

Kontrola poprawno ci i terminowo ci
rekultywacji le no-wodnej terenów
poeksploatacyjnych Zakładu Jelonki
Przyborowie nale cego do spółki
Olszty skie Kopalnie Surowców
Mineralnych
Rekultywacja lub w razie
konieczno ci sanacja terenów po
zamykanych składowiskach odpadów
oraz po dzikich składowiskach
Prowadzenie oraz coroczna
aktualizacja rejestru terenów
zdegradowanych i
zanieczyszczonych

Tabela 30. Harmonogram: Ró norodno
L.p

Zadanie

1.

Wprowadzenie do planów
zagospodarowania przestrzennego
gmin danych na temat lokalnych
Obszarów Przyrodniczo Wra liwych

Typ
zadania

Termin
realizacji

Realizatorzy

koordyno
wane

2004 – 2008

PKP, Starostwo,
Urz d Miasta Ostrów
Mazowiecka

koordyno
wane

2004 – 2010

Starostwo, Urz d
Wojewódzki

koordyno
wane

2004-2010

Starostwo, urz dy
miast i gmin,
władaj cy,
wła ciciele terenów

własne

2004 – 2010

Starostwo

Efekty działa i uwagi

biologiczna i krajobrazowa oraz lesisto
Typ
zadania
koordyno
wane

Usuni cie i ograniczenie rozprzestrzeniania
si w gruncie i w wodach podziemnych
szkodliwych zwi zków organicznych
stosowanych w technologii impregnowania
podkładów kolejowych,
Przywrócenie terenu dawnej nasycalni do
ponownego, bezpiecznego dla rodowiska
u ytkowania przemysłowego
Przywracanie rodowiskowej
produktywno ci (rekultywacja) terenów po
odkrywkowej eksploatacji kruszyw,
Tworzenie nowych, lokalnych miejsc
sp dzania wolnego czasu,
Zwi kszanie bioró norodno ci

PKP

Szacunkowy koszt zł

b.d.

Inwestor (rekultywacja),
Starostwo (kontrola)

-

Likwidacja ognisk zanieczyszcze ,
przywracanie naturalnego charakteru
krajobrazu

Fundusze ekologiczne,
rodki podmiotów
gospodarczych

5 700 000,(ju uwzgl dniono w
tabeli 24)

Prowadzenie wła ciwej bazy danych o
terenach zanieczyszczonych, wypełnienie
wymogów ustawowych

rodki własne Powiatu

20 000,-

ródła finansowania

Szacunkowy koszt zł

i obszary chronione

Termin
realizacji

Realizatorzy

Efekty działa i uwagi

2007 – 2010

Starostwo, urz dy
gmin

Powstrzymanie utraty ró norodno ci
biologicznej mikroregionów,
Zwi kszenie atrakcyjno ci turystycznej,
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ródła finansowania

Fundusze własne gmin

20 000,-

Tabela 31. Harmonogram: Gleby u ytkowane rolniczo
L.p

1.

Zadanie
Stworzenie w powiecie ostrowskim
map glebowych terenów
uprawianych rolniczo i dobór
odpowiednich ro lin uprawnych wraz
z gam nawozów i dawek
Geochemiczny monitoring jako ci
gleb (co 5 lat)

2.

3.

Upowszechnianie i wdro enie
programów rolno- rodowiskowych

Typ
zadania
koordyno
wane

Termin
realizacji

Realizatorzy

Efekty działa i uwagi

2004 – 2008

Starostwo, O rodek
Doradztwa
Rolniczego

Wskazanie optymalnych rodowisk,
warunków oraz gatunków do upraw i
hodowli w indywidualnych oraz
zespołowych gospodarstwach rolnych

własne

2004 – 2010

Starostwo

Ocena zagro e geochemicznych gleb,
diagnoza ewentualnych ognisk
zanieczyszcze , udokumentowanie walorów
oraz warunków do produkcji ekologicznej w
regionie, zwi kszanie bezpiecze stwa
jako ci wód powierzchniowych i
podziemnych przed napływem
zanieczyszcze rolniczych

koordyno
wane

2004 – 2010

Starostwo, o rodki
edukacji rolnej, ODR

Zachowanie ró norodno ci biologicznej,
mozaikowej struktury krajobrazu,
elementów kultury narodowej
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ródła finansowania
Starostwo, fundusze na
restrukturyzacj
rolnictwa

Szacunkowy koszt zł

500 000,-

Starostwo (Powiatowy
Fundusz Ochrony
rodowiska i Gospodarki
Wodnej)

200 000,-

Starostwo, fundusze
ekologiczne, fundusze na
restrukturyzacj
rolnictwa

80 000,-

VI. Zarz dzanie rodowiskiem
Wdro enie zapisów niniejszego programu zale y w du ej mierze od sprawno ci
zarz dzania ochron rodowiska na szczeblu powiatowym i gminnym. W niniejszym rozdziale
przedstawiono zasady i instrumenty zarz dzania rodowiskiem wynikaj ce z uprawnie
administracji samorz dowej, jednak e sprawno
procesu wdra ania programu ochrony
rodowiska zale e b dzie od wł czenia si do jego realizacji tak e przedstawicieli ró nych bran
oraz sfery ycia gospodarczego i społecznego. Jako szczególny element wyró niono Program
ochrony rodowiska dla powiatu ostrowskiego, który b dzie instrumentem koordynuj cym
poszczególne działania w zakresie ochrony rodowiska na terenie powiatu.

VI.1. Instrumenty zarz dzania
społeczne)

rodowiskiem (prawne,

finansowe,

Do instrumentów zarz dzania rodowiskiem nale :
1. instrumenty prawne,
2. instrumenty finansowe,
3. instrumenty społeczne,
4. instrumenty strukturalne.
Instrumenty prawne
Podstawowymi aktami prawnymi w dziedzinie ochrony przyrody s nast puj ce ustawy:
1. Ustawa Prawo ochrony rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2001.62.627 z dnia 20
czerwca 2001 r.) z pó niejszymi zmianami,
2. Ustawa o ochronie przyrody z dnia 16 pa dziernika 1991 r. (jednolity tekst ustawy o ochronie
przyrody, ogłoszonego w Dz. U. z 2001 r. Nr 99 poz. 1079),
3. Ustawa o ochronie gruntów rolnych i le nych z dnia 3 lutego 1995 r. (tekst jednolity Dz. U.
95.16.78 z dnia 22 lutego 1995 r.),
4. Ustawa o lasach z dnia 28 wrze nia 1991 r. (Dz. U. 91.101.444) z pó niejszymi zmianami,
5. Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz. U. 2001.115.1229 z dnia 11 pa dziernika
2001 r.) z pó niejszymi zmianami,
6. Ustawa Prawo geologiczne i górnicze z dnia 4 lutego 1994 r. (Dz. U.94.27.96 z dnia 1 marca
1994 r.) z pó niejszymi zmianami,
7. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym
odprowadzaniu cieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747) z pó niejszymi zmianami,
8. Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U.2001.62.628 z dnia 20 czerwca 2001 r.)
z pó niejszymi zmianami.
Realizacja Programu odbywa si b dzie zgodnie z zasad zrównowa onego rozwoju, według
kompetencji organów zarz dzaj cych rodowiskiem. Zgodnie z nowym prawodawstwem,
kompetencje do wydawania decyzji w zakresie ochrony rodowiska podzielono pomi dzy
Starost i Wojewod , przyjmuj c za podstawowe kryterium skal uci liwo ci danego podmiotu.
Składaj si na nie w szczególno ci:
a) decyzje reglamentacyjne – pozwolenia: zintegrowane, na wprowadzanie gazów lub pyłów do
powietrza, emitowanie hałasu do rodowiska, emitowanie pól elektromagnetycznych,
wytwarzanie odpadów, wprowadzanie cieków do wód lub do ziemi,
b) decyzje zatwierdzaj ce programy gospodarki odpadami, zezwolenia na zbiórk , transport,
odzysk i unieszkodliwianie odpadów,
c) pozwolenia wodno-prawne na szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urz dze
wodnych, wykonywanie innych czynno ci i robót, urz dze wodnych, które maj znaczenie
w gospodarowaniu wodami lub w korzystaniu z wód,
d) zezwolenia – koncesje wydane na podstawie Prawa geologicznego i górniczego,
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e) uzgodnienia w zakresie przestrzegania standardów ekologicznych decyzji o warunkach
zabudowy oraz o pozwoleniu na budow , rozbiórk obiektu budowlanego, decyzji o
pozwoleniu na zmian sposobu u ytkowania obiektu budowlanego lub jego cz ci
przedsi wzi mog cych znacz co oddziaływa na rodowisko,
f) cofni cie lub ograniczenie zezwolenia lub pozwolenia na korzystanie ze rodowiska,
g) decyzje naprawcze dotycz ce zakresu i sposobu usuni cia przez podmiot korzystaj cy ze
rodowiska przyczyn negatywnego oddziaływania na rodowisko i przywrócenia rodowiska
do stanu wła ciwego oraz zobowi zuj ce do usuni cia uchybie ,
h) opłaty za korzystanie ze rodowiska,
i) administracyjne kary pieni ne,
j) decyzje zezwalaj ce na usuwanie drzew i krzewów,
k) programy dostosowawcze dotycz ce przywracania standardów jako ci rodowiska do stanu
wła ciwego,
l) decyzje wstrzymuj ce oddanie do u ytku instalacji lub obiektu, a tak e wstrzymuj ce
u ytkowanie instalacji lub obiektu,
Instrumentami prawnymi s równie :
• kontrole przestrzegania prawa ochrony rodowiska i zobowi za wynikaj cych z decyzji,
• oceny oddziaływania na rodowisko,
• raporty oddziaływania przedsi wzi cia inwestycyjnego na rodowisko,
• miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego,
• przegl dy ekologiczne,
• monitoring rodowiska.
Wymienione instrumenty prawne b d stosowane przez Wojewod Mazowieckiego, Marszałka
Województwa Mazowieckiego, Starost Powiatu Ostrowskiego, Wojewódzkiego Inspektora
Ochrony rodowiska, Dyrektora Regionalnego Zarz du Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz
wójtów gmin zgodnie z kompetencjami okre lonymi w poszczególnych aktach prawnych.
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 badawczo-rozwojowe, agencje,
fundacje, organizacje gospodarcze i społeczne organizacje ekologiczne.
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).
Organy przedstawicielskie mog ustanawia inne składniki prawa miejscowego, w szczególno ci
dotycz ce gospodarowania rodowiskiem i zgodne z zasad zrównowa onego rozwoju.
Poni ej wymieniono kompetencje Starosty, Zarz du Powiatu i Rady Powiatu z zakresu ochrony
rodowiska:
Z zakresu ustawy o odpadach (Dz.U. z 2001 r. nr 62 poz. 628)
a) koordynowanie realizacji programu ochrony rodowiska i planu gospodarki odpadami oraz ich
aktualizacja nie rzadziej ni co 4 lata
b) wydawanie pozwole na wytwarzanie odpadów
c) zatwierdzanie programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
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d) przyjmowanie informacji o wytwarzanych odpadach i sposobach gospodarowania
wytworzonymi odpadami innymi ni niebezpieczne,
e) wydawanie zezwole na prowadzenie działalno ci w zakresie odzysku lub unieszkodliwienia
odpadów,
f) wydawanie zezwole na prowadzenie działalno ci w zakresie zbierania lub transportu
odpadów,
g) współdziałanie z wydziałem Architektury, Urbanistyki i Budownictwa w kwestii ustalenia
pozwolenia na budow składowisk odpadów, obowi zku zabezpieczenia roszcze mog cych
powsta w zwi zku z funkcjonowania składowiska,
h) zatwierdzanie dokumentacji instrukcji eksploatacji składowiska odpadów,
i) wydawanie zgody na zamkni cie składowiska odpadów lub jego wydzielonej cz ci.
Z zakresu ustawy Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. z 2001 r. nr 62, poz. 627)
a) udział w systemie pa stwowego monitoringu rodowiska, zbieranie i przekazywanie
danych o rodowisku
b) udział w procedurach administracyjnych wymagaj cych prowadzenia post powa o
ocenach oddziaływania planowanego przedsi wzi cia na rodowisko
c) opiniowanie dla innych organów konieczno ci wykonania raportu oddziaływania
przedsi wzi cia na rodowisko
d) okre lanie zakresu raportu oddziaływania przedsi wzi cia na rodowisko, uzgadnianie
projektów decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
e) współpraca z Wydziałem Budownictwa przy ocenie dokumentacji przedło onych w trakcie
post powania administracyjnego dla inwestycji, dla których konieczno wykonania
raportu oddziaływania na rodowisko stwierdzi organ administracji
f) opiniowanie programów ochrony powietrza, je eli o ich stworzeniu na terenie powiatu
(strefy) zadecyduje wojewoda
g) udział w planowaniu działa w zakresie ochrony poziomu jako ci wód uwzgl dniaj cych
obszary zlewni hydrograficznych
h) ustalanie zakresu, sposobu i terminów rozpocz cia i zako czenia rekultywacji dla
zarz dzaj cego powierzchnia ziemi
i) prowadzenie okresowych bada jako ci gleby i ziemi
j) prowadzenie rejestru zawieraj cego informacje o terenach, na których stwierdzono
przekroczenie standardów jako ci gleby lub ziemi, z wyszczególnieniem obszarów, na
których obowi zek rekultywacji obci a starost
k) udzielanie pozwole na wprowadzanie energii lub substancji do rodowiska, tj.
pozwolenia:
- zintegrowanego,
- na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
- wodno prawnego na wprowadzanie cieków do wód lub ziemi,
- na wytwarzanie odpadów,
- na emitowanie hałasu do rodowiska,
l) sprawowanie i wykonywanie kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie
rodowiska w zakresie obj tym wła ciwo ci organu, po upowa nieniu przez starost
ł) wyst powanie do WIO o podj cie odpowiednich działa b d cych w kompetencji tej
jednostki, je eli w wyniku kontroli stwierdzono naruszenie przez kontrolowany podmiot
przepisów o ochronie rodowiska lub wyst puje uzasadnione podejrzenie, e takie
naruszenie mogło nast pi
m) prowadzenia post powa w ramach interwencji na podstawie skarg i wniosków
mieszka ców powiatu w zakresie przypisanym w kompetencjach jednostki.
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Z zakresu ustawy Prawo wodne (Dz.U. z 2001 r. nr 115. poz. 229)
a) ustanawianie stref ochronnych uj wody – bezpo redniej i stref dla urz dze pomiarowych
pa stwowych słu b hydrogeologicznych i hydrologiczno – meteorologicznych
b) wydawanie pozwole wodno prawnych na:
- szczególne korzystanie z wód
- regulacje wód oraz zmian ukształtowania terenu na gruntach przylegaj cych do wód,
maj c wpływ na warunki przepływu wody
- wykonanie urz dze wodnych
- rolnicze wykorzystanie cieków, w zakresie nieobj tym zwykłym korzystaniem z wód
- długotrwałe obni enie poziomu zwierciadła wody podziemnej
- pi trzenie wody podziemnej
- gromadzenie cieków oraz odpadów w obr bie obszarów górniczych utworzonych dla wód
leczniczych
- odwodnienie obiektów lub wykopów budowlanych oraz zakładów górniczych
- wprowadzanie do wód powierzchniowych substancji hamuj cych rozwój glonów, z
wył czeniem substancji chemicznych
- wprowadzanie do urz dze kanalizacyjnych cieków zawieraj cych substancje szczególnie
szkodliwe dla rodowiska wodnego okre lone na podstawie art. 45 ust.7 pkt. 1 oraz
stwierdzenie ich wyga ni cia, cofni cia lub ograniczenia.
c) kontrola stanu gospodarki wodnej na terenie powiatu, w tym:
- wzywanie do usuni cia zaniedba , w wyniku których mo e powsta stan zagra aj cy yciu
lub zdrowiu ludzi albo zwierz t b d rodowiska
- unieruchomienie zakładu lub jego cz ci w przypadku nie usuni cia przez niego, mimo
wezwa , zaniedba
d) dokonywanie przegl du ustale pozwole wodno – prawnych i ich realizacji minimum raz na
4 lata
e) nadzór i kontrola nad działalno ci spółek wodnych, w tym:
- zatwierdzanie statutu spółek wodnych
- zwracanie uwagi organom spółki wodnej zajmuj cej si utrzymaniem urz dze melioracji
wodnych szczegółowych na konieczno podwy szania wysoko ci składki lub wiadcze
niezb dnych dla prawidłowej realizacji zada statutowych
- stwierdzanie niewa no ci uchwał spółek wodnych w cało ci lub w cz ci
- ustalanie obowi zków osób lub zakładów, nie b d cych członkami spółki wodnej, a
odnosz cych korzy ci z urz dze spółki lub przyczyniaj si do zanieczyszczenia wód
- podejmowanie decyzji o likwidacji spółki wodnej
- ustalanie w drodze decyzji proporcjonalnie do korzy ci odnosz cych przez wła cicieli
gruntów, szczegółowych zakresów i terminów wykonania obowi zku utrzymania
urz dze melioracji wodnych szczegółowych.
Z zakresu ustawy o lasach (Dz.U. z 2000 r. nr 66 poz. 750)
Nadzór nad gospodark le n , w lasach nie stanowi cych własno ci Skarbu Pa stwa, w tym:
a) rozstrzyganie zastrze e i wniosków odno nie uproszczonego planu urz dzenia lasów
b) nakazywanie wykonania obowi zków i zada wynikaj cych z trwałego utrzymania lasów i
zapewnienia ci gło ci ich u ytkowania
c) zarz dzanie wykonania zabiegów zwalczaj cych i ochronnych w lasach zagro onych, nie
stanowi cych własno ci Skarbu Pa stwa,
d) rozpatrywanie wniosków o wydanie (w przypadkach losowych) zezwolenia na pozyskanie
drewna
e) uzgodnienie przygotowanych przez Nadle nictwa rocznych planów zalesie terenów nie
b d cych własno ci Skarbu Pa stwa
f) przeprowadzenie inwentaryzacji stanu lasów rozdrobnionych o powierzchni do 10 ha.
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Z zakresu ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. z 2001 r nr 99, poz. 1079)
Sprawowanie kontroli nad przestrzeganiem przepisów o ochronie przyrody w trakcie
gospodarczego wykorzystania zasobów i poszczególnych składników przez jednostki
organizacyjne oraz osoby fizyczne i prawne
Z zakresu ustawy o przeznaczaniu gruntów rolnych do zalesienia (Dz.U. z 2001 r. nr 73 poz. 764)
a) przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków wła cicieli gruntów o wyra anie zgody na
przeznaczenie gruntów rolnych do zalesienia
b) kontrola wykonania zalesienia i prowadzenia uprawy le nej
c) ocena udatno ci upraw le nych i przekwalifikowanie z urz du zalesionego gruntu rolnego na
grunt le ny.
Z zakresu ustawy Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U. z 1994 r. nr 27 poz.96)
a) udzielanie lub zmiana koncesji na poszukiwanie lub rozpoznawanie złó kopalin oraz
wydobywanie kopalin ze złó na obszarze do 2 ha, przy wydobyciu kopaliny nie wi kszym
ni 20 000 m3/rok, gdy działalno b dzie prowadzona bez u ycia materiałów wybuchowych
b) wykonywanie, jako organ pierwszej instancji w sprawach nale cych do wła ciwo ci
administracji geologicznej, o ile nie zostały zastrze one dla wojewody lub Ministra
rodowiska:
- nadzoru i kontroli koncesyjnego oraz bezkoncesyjnego wydobycia kopalin pospolitych
- wstrzymanie działalno ci górniczej lub nakazywanie okre lonych czynno ci w celu
doprowadzenia rodowiska do stanu wła ciwego lub zgodnego z udzielon koncesj
- zakazywanie wykonania przez wskazane w ustawie osoby okre lonych czynno ci
- przyjmowanie informacji o wielko ci opłat eksploatacyjnych jakie naliczaj sobie zakłady
wydobywcze
- naliczanie opłat za: wydobycie kopaliny pospolitej bez koncesji, wydobywanie kopaliny z
ra cym naruszeniem warunków koncesji, poszukiwanie lub rozpoznawanie kopaliny bez
wymaganej koncesji, eksploatacyjnych, przy braku informacji od przedsi biorcy.
Z zakresu ustawy o ochronie gruntów le nych i rolnych (Dz.U. z 1995 r. nr 16, poz. 78)
a) prowadzenie co 3 lata okresowych bada poziomu ska enia gleb i ro lin na gruntach obszarów
szczególnej ochrony rodowiska lub w strefach ochronnych istniej cych wokół zakładów
przemysłowych jak i na gruntach zdewastowanych i zdegradowanych poło onych poza
wymienionymi obszarami
b) okre lanie w sprawach rekultywacji:
- stopnia ograniczenia lub utraty warto ci u ytkowej gruntów
- osob obowi zan do jej wykonania
- kierunek i termin wykonania
- uznania rekultywacji za zako czon
Z zakresu ustawy o Pa stwowej Inspekcji Ochrony rodowiska (Dz. U. z 1991 r. poz. 335)
a) współdziałanie z Wojewódzkim Inspektorem Ochrony rodowiska w zakresie wykonywania
czynno ci kontrolnych, monitoringu rodowiska, przekazywanie wyników pomiarów, analiz i
obserwacji stanu rodowiska
b) okre lenie, w zwi zku z przedło on przez IO informacj o wynikach kontroli obiektów o
podstawowym znaczeniu dla powiatu, kierunków działania Inspekcji, w celu zapewnienia
nale ytej ochrony rodowiska w powiecie.
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Z zakresu ustawy o ochronie ro lin uprawnych (Dz. U. z 1999 r. nr 66 poz. 751)
Okre lenie kierunku działania wła ciwego organy Inspekcji w celu zapewnienia na danym
obszarze nale ytej ochrony ro lin.
W celu sprawowania kontroli przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie rodowiska
w zakresie obj tym wła ciwo ci samorz dów terytorialnych (art. 379 ustawy Prawo
Ochrony rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r., Dz.U. nr 62. poz. 627 z pó niejszymi
zmianami) niniejszym proponuje si powołanie, w porozumieniu z Mi dzygminnym
Zwi zkiem „Ziemia Ostrowska”, stra y o formalnej nazwie Stra Zwi zku Gmin, której
zakres działania okre lono w rozdziale V.3. (tabele
harmonogramu, kolumna
„Realizatorzy”). Okre lenie pozostałych funkcji Stra y, jej struktury, składu, uprawnie ,
obszaru działania itp. powinno by przedmiotem odr bnej procedury organizacyjnej zako czonej
uchwał Mi dzygminnego Zwi zku „Ziemia Ostrowska”.
Wymienione instrumenty prawne pomog w terminowej realizacji Programu ochrony rodowiska
pod warunkiem, i wszystkie w/w organy ochrony rodowiska i podmioty korzystaj ce ze
rodowiska b d wywi zywa si ze swoich zada .
Instrumenty finansowe
Do instrumentów finansowych nale :
a) opłaty za gospodarcze korzystanie ze rodowiska – za emisje zanieczyszcze do powietrza, za
składowanie odpadów, za odprowadzanie cieków do wód lub do ziemi, za pobór wody
powierzchniowej lub podziemnej itp.
b) opłaty eksploatacyjne za pozyskiwanie kopalin
c) administracyjne kary pieni ne w zakresie przekrocze okre lonych limitów w pozwoleniach,
naruszenie decyzji zatwierdzaj cych eksploatacj składowiska odpadów lub decyzji
okre laj cych miejsce i sposób magazynowania odpadów
d) odpowiedzialno cywilna w zakresie szkód spowodowanych oddziaływaniem na rodowisko
e) kredyty, po yczki i dotacje z funduszy ochrony rodowiska i gospodarki wodnej oraz innych
funduszy, w tym fundusze przedakcesyjne oraz fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójno ci
f) pomoc publiczna w postaci preferencyjnych po yczek, kredytów, dotacji, odrocze rozło enia
na raty itp.
g) opłaty produktowe i depozytowe,
h) bud ety samorz dów i Pa stwa,
i) rodki własne przedsi biorców i mieszka ców.
Instrumenty społeczne
Akceptacja społeczna dla zaproponowanych działa jest podstawowym warunkiem wdro enia
programu. Instrumenty społeczne obejmuj działania edukacyjne i informacyjne prowadzonych
przez samorz d, a tak e proces budowania powi za pomi dzy władz samorz dowa a
społecze stwem. Celem obydwu elementów jest podniesienie wiadomo ci społecznej.
Instrumenty społeczne okre lone zostały najdokładniej w Konwencji o dost pie do informacji,
udziale społecze stwa w podejmowaniu decyzji oraz o dost pie do sprawiedliwo ci w sprawach
dotycz cych rodowiska, podpisanej w 1999 r. w Aarhus (konwencja została ratyfikowana przez
Polsk , a jej tekst został ogłoszony w Dz.U. Nr 78 z 2003r).
Art. 7 Konwencji nakazuje zagwarantowanie udziału społecze stwa w przygotowaniu planów
i programów maj cych znaczenie dla rodowiska, a wi c tak e powiatowego programu ochrony
rodowiska. Okre la te podstawowe obowi zki organów w zakresie zapewnienia udziału
społecznego:
- ustalenia zakresu podmiotowego konsultacji,
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- ustalenia rozs dnych norm czasowych na poszczególne etapy konsultacji,
- przeprowadzenie konsultacji odpowiednio wcze nie w toku procedury decyzyjnej, gdy
wszystkie warianty s jeszcze mo liwe, a udział społecze stwa mo e by skuteczny,
- nale yte uwzgl dnienie konsultacji społecznych przy wydawaniu decyzji.
Organy maj swobod okre lania szczegółowych sposobów powiadamiania społecze stwa,
metod zbierania uwag i wniosków, czasu trwania konsultacji.
Do instrumentów społecznych nale równie :
a) edukacja ekologiczna, omówiona w osobnym rozdziale,
b) współpraca i budowanie partnerstwa (wł czenie do realizacji programu jak najszerszej liczby
osób, system szkole i kształce , współpraca zadaniowa z poszczególnymi sektorami
gospodarki, współpraca z instytucjami finansowymi).
c) monitorowanie odczu społecznych i badania dotycz ce udziału społeczno ci lokalnej
w działaniach w zakresie zarz dzania i poprawy stanu rodowiska
d) upowszechnianie informacji o rodowisku.

VI.2. Struktura zarz dzania rodowiskiem
Jako zało enia wyj ciowe do Programu ochrony rodowiska dla powiatu ostrowskiego przyj to
uwarunkowania zewn trzne i wewn trzne, wynikaj ce z obowi zuj cych aktów prawnych,
programów wy szego rz du oraz dokumentów planistycznych uwzgl dniaj cych problematyk
ochrony rodowiska.
Uwarunkowania zewn trzne
Zasady ochrony rodowiska wymuszaj zachowanie kompleksowego, a zarazem sektorowego
podej cia. Powiat nie jest układem zamkni tym, a poszczególne elementy rodowiska zachowuj
ci gło
bez wzgl du na granice terytorialne. Z tego wzgl du, konieczne jest przyj cie
uwarunkowa wynikaj cych z programów, planów i strategii zewn trznych wy szego rz du,
umo liwiaj cych szersze spojrzenie na poszczególne dziedziny ochrony rodowiska.
Główne uwarunkowania zewn trzne dla powiatu ostrowskiego w zakresie ochrony rodowiska
wynikaj z nast puj cych dokumentów:
- strategii trwałego i zrównowa onego rozwoju kraju i województwa mazowieckiego,
- strategii rozwoju regionalnego kraju,
- koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju i województwa mazowieckiego,
- polityki ekologicznej pa stwa wraz z programem wykonawczym,
- systemu prawa ochrony rodowiska w Polsce, w tym projektowanych aktów prawnych,
- mi dzynarodowych zobowi za Polski w zakresie ochrony rodowiska,
- zobowi za Polski przyj tych w zakresie ochrony rodowiska w ramach procesu akcesji do
Unii Europejskiej,
- programu ochrony rodowiska dla województwa mazowieckiego,
- strategii i polityk sektorowych (zwłaszcza w zakresie energetyki, energetyki odnawialnej,
rolnictwa i obszarów wiejskich, rozwoju regionalnego, edukacji ekologicznej, transportu,
le nictwa).
Polityka Ekologiczna Pa stwa
Zasady realizacji polityki ekologicznej, cele i zadania uj te w "Programie wykonawczym do II
Polityki Ekologicznej Pa stwa na lata 2002 - 2010" oraz, w dostosowanej do wymaga ustawy
Prawo ochrony rodowiska, "Polityce ekologicznej pa stwa na lata 2003-2006 z uwzgl dnieniem
perspektywy na lata 2007 -2010", zostały przyj te jako podstawa niniejszego Programu.
Nadrz dn zasad przedstawion w Polityce ekologicznej pa stwa jest zasada zrównowa onego
rozwoju. Zrównowa ony rozwój nie narusza w sposób istotny i trwały rodowiska ycia
człowieka i godzi prawa przyrody, ekonomii oraz rozwoju społecze stw wraz ze
zrównowa eniem szans dost pu do zasobów obecnym i przyszłym pokoleniom. W skrócie wi c
zapewnia rozwój wynikaj cy z działalno ci człowieka odbywaj cy si w harmonii z przyrod .
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Najwa niejszymi czynnikami, które nale y uwzgl dnia przy programowaniu zrównowa onego
rozwoju s : czynniki społeczne, ekologiczne, przestrzenne i ekonomiczne.
Rozwój zrównowa ony oznacza tak
filozofi
rozwoju globalnego, regionalnego
i lokalnego, która przeciwstawia si ekspansji opartej wył cznie o wzrost gospodarczy.
W Polityce ekologicznej pa stwa jako zasady szczegółowe przyj to:
Zasad prewencji, oznaczaj c w szczególno ci:
- zapobieganie powstawaniu zanieczyszcze poprzez stosowanie najlepszych dost pnych
technik (BAT),
- recykling, czyli zamykanie obiegu materiałów i surowców, odzysk, energii, wody
i surowców ze cieków i odpadów oraz gospodarcze wykorzystanie odpadów zamiast ich
składowania,
- zintegrowane podej cie do ograniczania i likwidacji zanieczyszcze i zagro e zgodnie z
zaleceniami Dyrektywy Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i
ograniczania zanieczyszcze (tzw. dyrektywa IPPC),
- wprowadzanie pro rodowiskowych systemów zarz dzania procesami produkcji
i usługami, zgodnie z ogólno wiatowymi i europejskimi wymogami w tym zakresie,
wyra onymi m.in. w standardach ISO 14000 i EMAS, programach czystszej produkcji,
Responsible Care, itp.
Zasad
"zanieczyszczaj cy płaci” odnosz c
si
do odpowiedzialno ci za skutki
zanieczyszczenia i stwarzania innych zagro e . Odpowiedzialno t ponosi powinny
wszystkie jednostki u ytkuj ce rodowisko, a wi c tak e konsumenci, zwłaszcza, gdy maj
mo liwo wyboru mniej zagra aj cych rodowisku dóbr konsumpcyjnych.
Zasad integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi oznaczaj c uwzgl dnienie w
politykach sektorowych celów ekologicznych na równi z celami gospodarczymi i
społecznymi.
Zasad regionalizacji, oznaczaj c m.in. skoordynowanie polityki regionalnej z regionalnymi
ekosystemami w Europie (np. doliny rzeczne i obszary wodno-błotne, szczególnie w strefach
przygranicznych).
Zasad subsydiarno ci, oznaczaj c przekazywanie cz ci kompetencji i uprawnie decyzyjnych
dotycz cych ochrony rodowiska na wła ciwy szczebel regionalny lub lokalny tak, aby był on
rozwi zywany na najni szym szczeblu, na którym mo e zosta skutecznie i efektywnie
rozwi zany.
Zasad skuteczno ci ekologicznej i efektywno ci ekonomicznej odnosz c si do wyboru
planowanych przedsi wzi inwestycyjnych ochrony rodowiska, a oznaczaj c potrzeb
minimalizacji nakładów na jednostk uzyskanego efektu.
W Polityce Ekologicznej Pa stwa przedstawione zostały tak e cele ogólne o charakterze
strategicznym i realizacyjnym, w ró nych horyzontach czasowych. Jako oddzielne zagadnienie
omówione zostało zagadnienie wł czania aspektów ochrony rodowiska do polityk sektorowych
takich jak: przemysł i energetyka, transport, rolnictwo, le nictwo, budownictwo i gospodarka
komunalna, zagospodarowanie przestrzenne, turystyka, ochrona zdrowia, handel i działalno
obronna. Wskazane zostały przede wszystkim cele i działania, które nale y podj w ramach
programów sektorowych, jako konieczny udział sektorów w realizacji zrównowa onego rozwoju.
Z wymienionych w Polityce ekologicznej pa stwa celów i działa szczegółowych wybrano
zagadnienia szczególnie istotne z punktu widzenia problemów wyst puj cych
w powiecie ostrowskim. Zagadnienia te uwzgl dniono w sposób szczegółowy w poszczególnych
rozdziałach Programu.
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Wynik integracji z Uni Europejsk
Przyst pienie Polski do członkostwa w Unii Europejskiej narzuca na władze samorz dowe
obowi zek dostosowania si do norm przez ni przyj tych, tak e w zakresie ochrony rodowiska.
Obecnie całe ustawodawstwo polskie jest zgodne z unijnym i zorientowane głównie na ochron
poszczególnych
komponentów rodowiska oraz regulacj procesów technologicznych i
produktów w celu ochrony zdrowia człowieka i rodowiska. Niezb dnym i niezwykle istotnym
czynnikiem w procesie integracji europejskiej jest uwypuklenie roli planowania i zarz dzania
rodowiskowego.
VI Program działa Wspólnoty Europejskiej w dziedzinie ochrony rodowiska na lata 2001 –
2010 podkre la, ze realizacja zrównowa onego rozwoju ma nast pi poprzez popraw
rodowiska i jako ci ycia obywateli krajów nale cych do Unii Europejskiej.
Problemem szczególnej wagi dla powiatu ostrowskiego jest spełnienie standardów ekologicznych
Unii Europejskiej. B dzie to oznaczało konieczno dostosowania stanu aktualnego do wymaga ,
szczególnie w zakresie gospodarki odpadami, gospodarki wodno – ciekowej, ochrony gleb,
powierzchni ziemi i ochrony przyrody.
Bardzo istotnym zagadnieniem jest zapewnienie ródeł finansowania dla zaplanowanych działa
i inwestycji. Powiat ostrowski ma mo liwo samodzielnego wykorzystania wi kszych funduszy
pochodz cych ze ródeł Unii Europejskiej, przykładowo wymogi Funduszu Spójno ci pozwalaj
bowiem na finansowanie projektów przekraczaj cych 10 mln euro. Dodatkowym wsparciem dla
zwi kszenia szansy na uzyskanie rodków z funduszy mog by projekty grupowe, o charakterze
zintegrowanym, obejmuj cym grup gmin lub nawet powiatów oraz ł cz ce w jednym projekcie
ró ne zagadnienia. Konieczne jest zatem zawi zywanie regionalnych struktur w celu rozwi zania
ponadlokalnych problemów z zakresu ochrony rodowiska i rozwoju infrastruktury, w których
powiat ostrowski mo e uczestniczy jako beneficjant.
Niebagateln rol b dzie pełnił w tym wzgl dzie Fundusz Spójno ci, dlatego istotne jest, aby na
etapie programowania zada z zakresu ochrony rodowiska uwzgl dni zasady i kryteria
przyznawania rodków finansowych z funduszy Unii Europejskiej. Priorytety cz ci
rodowiskowej Funduszu Spójno ci, istotne z punktu widzenia powiatu ostrowskiego s
nast puj ce:
FUNDUSZ SPÓJNO CI - PRIORYTETY CZ

CI

RODOWISKOWEJ (2004 - 2006)

Priorytet 1. Poprawa jako ci wód powierzchniowych, polepszenie dystrybucji i jako ci wody do
picia poprzez takie działania jak:
- budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i opadowej oraz oczyszczalni cieków tam, gdzie
przyniesie to najwi kszy efekt ekologiczny przy uwzgl dnieniu efektywno ci kosztowej,
- budowa i modernizacja urz dze uzdatniaj cych wod i sieci wodoci gowej (w powi zaniu z
systemami sanitacji),
Priorytet 2. Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi poprzez:
- budow , rozbudow lub modernizacj składowisk odpadów komunalnych oraz tworzenie
systemów recyklingu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (sortownie, kompostownie
itp.).
- tworzenie systemów zagospodarowania osadów ciekowych, co umo liwi spełnienia wymogów
dyrektywy 86/278 w sprawie osadów ciekowych,
- rekultywacj terenów zdegradowanych przez działalno przemysłow .
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Wspierane b d zintegrowane systemy zagospodarowania odpadów, ł cz ce kilka
elementów, np. selektywn zbiórk , odzysk i unieszkodliwienie odpadów ulegaj cych
biodegradacji, itp. W ramach tego priorytetu b d mogły by wspierane zwi zki komunalne,
działaj ce na rzecz poprawy w dziedzinie gospodarki odpadami.
Priorytet 3. Poprawa jako ci powietrza poprzez:
- systemow konwersj palenisk domowych na rozwi zania przyjazne zdrowiu i rodowisku
(głównie zamiana w gla na gaz, w okresie pocz tkowym eliminacja w gla niskiej jako ci,
przej cie na paliwa bezdymne).
Uwarunkowania wewn trzne
Uwarunkowania wewn trzne Programu Ochrony rodowiska dla powiatu ostrowskiego stanowi
dokumenty planistyczne o charakterze długofalowym, okre laj ce strategie rozwoju samego
powiatu, jak i gmin wchodz cych w jego skład. Dokumenty te wyznaczaj strategie rozwoju
przestrzennego, społecznego i gospodarczego Strategie rozwoju gmin powinny by spójne ze
strategi powiatu. Przyj cie bowiem wspólnych kierunków działa mo e przynie korzy ci
zarówno ekonomiczne, jak i przestrzenne. Jednocze nie jednak strategie gminne powinny
podkre la specyfik danej gminy i uwypukla jej zalety. Przy ocenie rozwoju danej jednostki
terytorialnej nale y ponadto wzi
pod uwag szans i zagro enia, jakie niesie za sob
zrównowa ony rozwój, globalizacja oraz integracja Polski z Uni Europejsk .
Dla cz ci gmin opracowane zostały ju Studia uwarunkowa i kierunków zagospodarowania
przestrzennego.

VI.3. Główne działania w ramach zarz dzania rodowiskiem
W ramach zarz dzania rodowiskiem konieczne jest prowadzenie działa w trzech grupach
tematycznych:
1. diagnozowanie stanu rodowiska (oceny, ekspertyzy, kontrole) i sporz dzanie lub
uzupełnianie wymaganych prawem danych (np. lista miejsc i obszarów
zanieczyszczonych na terenie powiatu), porównania do aktualnych standardów
obowi zuj cych Polsk w ramach umów mi dzynarodowych,
2. poprawa stanu rodowiska w miejscach i na terenach, które uległy degradacji
(działania naprawcze, sanacja, rekultywacja) – decyzje administracyjne, nadzór,
kontrola powykonawcza, prowadzenie monitoringu,
3. przewidywanie zagro e naturalnych i antropogenicznych oraz zapobieganie

VI.4. Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska
Najwi ksze nakłady na ochron rodowiska, w tym gospodark odpadami, pochodz ze rodków
własnych przedsi biorstw oraz inwestorów prywatnych (opłaty za korzystanie ze rodowiska,
kary), znacz ca cz
rodków wpływa z funduszy i dotacji ekologicznych oraz kredytów i
po yczek. rodki bud etowe oraz rodki zagraniczne odgrywaj dotychczas marginaln rol w
finansowaniu przedsi wzi z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki odpadami.

VI.5. Monitoring jako ci rodowiska
Monitoring jako ci rodowiska mo na podzieli na cztery zasadnicze grupy:
• okresowe działania kontrolno-pomiarowe realizowane przez Wojewódzki Inspektorat
Ochrony rodowiska, Wojewódzk i Powiatow Stacj Sanitarno-Epidemiologiczn w
ramach działa i rodków statutowych. Kontrole te s wykonywane w ustalonych obiektach i
miejscach, a wyniki bada s udost pniane publicznie (raporty roczne, strona internetowa,
odpowiedzi na zapytania itp.),
• badania własne realizowane prze Starostów (własnymi siłami lub na zlecenie) w ramach
wypełniania ustawowego obowi zku monitorowania terenów uznanych za zagro one,
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•

badania instytucji i jednostek naukowych, naukowo-dydaktycznych wykonywane jako
programy edukacyjne, projekty badawcze na obszarach, gdzie znajduje si np. teren powiatu.
W badaniach tych niestety nie mo na mie gwarancji ci gło ci i po kilku latach monitoring
tego rodzaju mo e zosta przerwany (koniec projektu badawczego),
• monitoring terenów b d obiektów realizowany na podstawie decyzji wydanej dla podmiotu
gospodarczego, inwestora, który np. likwiduje szkodliwy zakład i zwi zane z nim
zanieczyszczenia rodowiska gruntowo-wodnego lub realizuje now inwestycj , która
teoretycznie mo e pogorszy stan rodowiska. [Warto tu zaznaczy , e Urz d nakazuj c
prowadzenie monitoringu, np. jako ci wód podziemnych, powinien mie udział w doborze
wła ciwej, wyspecjalizowanej i wiarygodnej firmy, która na zlecenie inwestora takie badania
b dzie prowadzi ].
Rol Wydziału Ochrony rodowiska Urz du Powiatowego jest umiej tne zebranie i poł czenie
danych z tych wszystkich typów monitoringu rodowiska oraz przystosowanie do potrzeb
powiatu.

VI.6. Dost p do informacji i udział społecze stwa
Jak pokazuj do wiadczenia innych krajów europejskich, np. Francji, z punktu widzenia
administracji lokalnej korzystne jest zapraszanie do udziału w dyskusji nad problemami
zwi zanymi z ochron rodowiska mo liwie szerokiego grona obywateli. Najlepiej do udziału w
ró norodnych gremiach, komisjach itp. zach ci osoby, które w swoim otoczeniu dały si ju
pozna jako ludzie aktywni, stawiaj cy szereg w tpliwo ci, cz sto wr cz przeciwnicy pewnych
rozwi za i inwestycji. Ich współudział w rozwi zywaniu problemów rodowiskowych zaspokoi
szereg kwestii zwi zanych z docieraniem do szerszego grona osób, podejrzenia o stronniczo ,
sprzyjanie partykularnym interesom itp. Nie mog to by jednocze nie osoby całkowicie nie
zainteresowane i nie znaj ce si na tej problematyce, bo takie ciało mo e zosta uznane za
niekompetentne.
W przypadku powiatu ostrowskiego wła ciw rol mogłaby odegra Powiatowa Rada
Ekologiczna (lub inna nazwa), za wybór członków tej rady mógłby si odby poprzez gminy i
sołectwa. Rada taka mogłaby si zbiera w razie powa niejszych konfliktów społecznych
zwi zanych np. dyskusyjn lokalizacj , inwestycj itp.
Liczba członków pracuj cych społecznie w takim gremium nie powinna przekracza 22
osób + 3 osoby z Urz du Powiatowego.
Z drugiej strony zainteresowanie problematyk ochrony rodowiska w ród
społecze stwa nie jest wystarczaj co du e. wiadcz o tym cho by wyniki przeprowadzonej
ankietyzacji na grupie 400 mieszka ców. Ponad 52 % respondentów uwa a, e „ekologia to
dobre dla dzieci” i nie potrzebuj wi cej informacji na temat lokalnej ochrony rodowiska.
Jednocze nie prawie 25 % mieszka ców s dzi, e lepsza informacja o rodowisku nie jest im
potrzebna, bo i tak nie maj wpływu na decydowanie i zmiany w tej dziedzinie. Jest zatem
szerokie pole do działania w celu zmiany stosunku obywateli i przekonaniu ich o mo liwo ci
współdecydowania. A współdecydowanie implikuje współodpowiedzialno .
Przeprowadzona ankieta wykazała jednocze nie, które formy informowania o stanie
lokalnego rodowiska s najbardziej po dane i byłyby skuteczne (patrz: pytanie 15.B. w
„Ankiecie....”.
Zgodnie z ustaw Prawo Ochrony rodowiska (w my l ratyfikowanej przez Polsk
konwencji z Aarhus), wydanie decyzji w sprawie pozwolenia zintegrowanego mo e nast pi po
zapewnieniu przez organ administracji publicznej mo liwo ci udziału społecze stwa w
post powaniu. Wydanie takiej decyzji w sprawie pozwolenia zintegrowanego musi by obecnie
poprzedzone podaniem do publicznej wiadomo ci przez wła ciwy organ informacji o
zamieszczeniu w publicznie dost pnym wykazie danych o wniosku o wydanie decyzji oraz o
mo liwo ci składania uwag i wniosków w terminie 21 dni od daty podania do publicznej
wiadomo ci wraz ze wskazaniem miejsca ich składania. Urz d ma prawo
tak e do
przeprowadzenia rozprawy administracyjnej z udziałem społecze stwa. Organ zobowi zany jest
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tak e do rozpatrzenia wszystkich zgłoszonych uwag i wniosków. Społecze stwo ma prawo
dost pu zarówno do wniosku o udzielenie pozwolenia zintegrowanego, jak i do samej decyzji.

VII. Narz dzia i instrumenty realizacji programu
VII.1. Ramy prawa – w zakresie prawa lokalnego i decyzji organów
samorz dowych, planowanie przestrzenne, powi zania formalne i
merytoryczne z analogicznymi programami ni szego i wy szego
szczebla
Jak wspomniano wcze niej, zasady ochrony rodowiska wymuszaj zachowanie kompleksowego,
a zarazem sektorowego podej cia. Powiat, jako jednostka administracyjna wchodz ca w skład
województwa musi dostosowa si do uwarunkowa wynikaj cych z programów, planów i
strategii zewn trznych wy szego rz du, umo liwiaj cych szersze spojrzenie na poszczególne
dziedziny ochrony rodowiska.
Główne uwarunkowania zewn trzne dla powiatu ostrowskiego to:
- strategia trwałego i zrównowa onego rozwoju kraju i województwa mazowieckiego,
- strategia rozwoju regionalnego kraju,
- koncepcja zagospodarowania przestrzennego kraju i województwa mazowieckiego,
- polityka ekologiczna pa stwa wraz z programem wykonawczym,
- system prawa ochrony rodowiska w Polsce, w tym projektowanych aktów prawnych,
- mi dzynarodowe zobowi zania Polski w zakresie ochrony rodowiska,
- zobowi zania Polski przyj te w zakresie ochrony rodowiska w ramach procesu akcesji do Unii
Europejskiej,
- program ochrony rodowiska dla województwa mazowieckiego,
- strategia i polityka sektorowa (zwłaszcza w zakresie energetyki, energetyki odnawialnej,
rolnictwa i obszarów wiejskich, rozwoju regionalnego, edukacji ekologicznej, transportu,
le nictwa).
Z drugiej strony istniej powi zania z analogicznymi programami na szczeblu ni szym. Strategie
rozwoju gmin powinny by spójne ze strategi powiatu. Przyj cie wspólnych kierunków działa
mo e przynie korzy ci zarówno ekonomiczne, jak i przestrzenne. Jednocze nie jednak strategie
gminne powinny podkre la specyfik danej gminy i uwypukla jej zalety. Przy ocenie rozwoju
danej jednostki terytorialnej nale y ponadto wzi pod uwag szans i zagro enia, jakie niesie za
sob zrównowa ony rozwój, globalizacja oraz integracja Polski z Uni Europejsk .

VII.2. Harmonogram zarz dzania programem
Opracowany, zaopiniowany i przyj ty przez Rad Powiatu Program Ochrony
rodowiska b dzie słu ył jako punkt odniesienia dla programów gminnych (bardziej
szczegółowych) stanowi c jednocze nie pomost ł cz cy z programem szczebla wojewódzkiego.
W praktyce władze powiatu powinny podda Program weryfikacji (zakres, koszty i
terminy) po opracowaniu programów gminnych. Kolejnym etapem zarz dzania programem
b dzie kontrola zaawansowania zało onych działa po dwóch latach funkcjonowania (2006 r.)
oraz po czterech latach (2008 r.) – kontrola realizacji celów krótkoterminowych. Po 2010 roku
musi by dokonana gruntowna korekta Programu i ocena zgodno ci wykonanych działa z
zało onymi celami długookresowymi.
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Program, na podstawie uchwały samorz du mo e by zmodyfikowany tak e pomi dzy
wymienionymi okresami, o ile pojawi si istotne, nowe czynniki (nowe formy finansowania
przedsi wzi , du ych rozmiarów wydarzenia o charakterze nadzwyczajnych zagro e
rodowiska itp.)

VIII. Aspekty finansowe realizacji programu
Realizacja zamierze z zakresu ochrony rodowiska wymaga zapewnienia ródeł finansowania
inwestycji i eksploatacji systemu.
Najwi ksze nakłady na ochron rodowiska, w tym gospodark odpadami, pochodz ze rodków
własnych przedsi biorstw oraz inwestorów prywatnych, znacz ca cz
rodków wpływa
z funduszy i dotacji ekologicznych oraz kredytów i po yczek. rodki bud etowe oraz rodki
zagraniczne odgrywaj dotychczas marginaln rol w finansowaniu przedsi wzi z zakresu
ochrony rodowiska i gospodarki odpadami.

VIII.1. Zało enia szacunku kosztów realizacji programu
Sumaryczne szacunkowe koszty realizacji Programu w latach 2004 – 2010 przedstawiono poni ej
w tabeli.
Tabela 32. Szacunkowe koszty wdro enia Programu w latach 2004 – 2010

L.p.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Koszty w latach 2004 - 2010
tys. PLN

Sektor
Jako wód i stosunki wodne
Powietrze atmosferyczne
Hałas
Odpady
Promieniowanie elektromagnetyczne
Powa ne awarie i zagro enia naturalne
Przyroda i krajobraz
Gospodarka le na
Gleby
Edukacja ekologiczna
Razem koszty

37 620
b.d.
4 800
26 500
30
1 500
20
500
780
600
72 350

Warunkiem wdro enia zapisów Programu jest pozyskanie rodków finansowych na realizacj
poszczególnych zada . Cz
rodków pochodzi musi z bud etu powiatu, głównie powiatowego
funduszu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej. Jednak rodki te mog pokry zaledwie ok.
1,66 % zaplanowanych wydatków. rodki finansowe na realizacj programu b d pochodziły
zatem głównie z pozostałych funduszy ekologicznych i innych funduszy celowych. Niektóre
inwestycje b d pokrywane ze rodków własnych ró nych podmiotów gospodarczych i
inwestorów prywatnych.
Planuje si , e w najbli szych latach spadnie rola funduszy ekologicznych (przede wszystkim
Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej) w
finansowaniu lokalnych zada z zakresu ochrony rodowiska. rodki finansowe kierowane b d
na dofinansowanie inwestycji priorytetowych z punktu widzenia integracji z UE. Jednocze nie
przewidywana poprawa stanu
rodowiska w Polsce oraz modernizacja zakładów
zanieczyszczaj cych rodowisko wywoła nieunikniony spadek przychodów do funduszy
ekologicznych (opłat i kar). Po danym kierunkiem jest zwi kszenie dofinansowania na działania
zwi zane z ochron rodowiska ze ródeł pomocowych i strukturalnych Unii Europejskiej.
Cz
działa finansowana b dzie przez powiat i gminy poprzez zaci gni cie kredytów
komercyjnych i w mi dzynarodowych instytucjach finansuj cych (np. EBOiR). Dobrym
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rozwi zaniem jest te zawi zywanie spółek partnerskich publiczno – prywatnych (PPP) z
zainteresowanymi inwestorami, co nie pozbawia władz samorz dowych wpływu na decyzje
zwi zane z dan inwestycj .

VIII.2. Struktura finansowania
Przewiduje si , e struktura finansowania wdra ania Programu w najbli szych latach b dzie
nast puj ca:
Tabela 33. Symulacja rozkładu ródeł finansowania zada wytyczonych w Programie

ródło
Fundusze ekologiczne (NFO iGW, WFO iGW)
Inne fundusze wojewódzkie
Bud et powiatu, w tym gminne i powiatowy fundusze ekologiczne

%

Tys. PLN
2 510
1 200

Podmioty gospodarcze ( rodki własne i kredyty bankowe)

8 170

Fundusze z Unii Europejskiej

59 240

Bud et pa stwa

1 230

RAZEM

100

72 350

Ograniczone mo liwo ci finansowe samorz du powiatowego i gminnego uniemo liwiaj
samodzieln realizacj działa i inwestycji z zakresu ochrony rodowiska. Konieczne jest
wsparcie instytucji finansowych, które podejm si finansowania projektów poprzez m.in.
zobowi zania kapitałowe (kredyty, po yczki, obligacje, leasing), udziały kapitałowe (akcje,
udziały w spółkach) i dotacje.
Finansowaniem ochrony rodowiska w Polsce interesuje si coraz wi cej banków i funduszy
inwestycyjnych. Rozwija si te pomoc zagraniczna, dzi ki której funkcjonuje w Polsce wiele
fundacji ekologicznych. Poszukiwane s te nowe instrumenty ekonomiczno – finansowe w
ochronie rodowiska, takie jak opłaty produktowe czy obligacje ekologiczne. Mo na zało y , e
system finansowania przedsi wzi zwi zanych z ochron rodowiska w Polsce b dzie rozwijał
si nadal, oferuj c coraz szersze formy finansowania i coraz wi ksze rodki finansów.
Tylko inwestycje i działania uwzgl dnione w programach ochrony rodowiska i planach
gospodarki odpadami dla powiatu i gminy mog liczy na pozyskanie rodków publicznych, w
szczególno ci z funduszy ochrony rodowiska i gospodarki wodnej. Wspierane powinny by
głównie inwestycje o charakterze regionalnym. Zaleca si , aby ogranicza dotacje bud etowe na
zadania, które s w stanie zapewni finansowe wpływy ewentualnym inwestorom. Korzystne jest,
je eli kapitał obcy (kredyty, udziały w spółkach, nabywcy obligacji) anga owany b dzie w
finansowanie inwestycji komunalnych w maksymalnym stopniu, w jakim mo liwa jest jego
spłata wraz z odsetkami.
Tabela 34 przedstawia zestawienie poszczególnych ródeł finansowania działa i inwestycji
zwi zanych z ochron rodowiska i gospodark odpadami.

89

Tabela 34. Najwa niejsze ródła dofinansowywania inwestycji w zakresie ochrony rodowiska i gospodarki
odpadami
Rodzaj Beneficjanci
Przedmiot
Maksymalny % Okres
Inne
finansowa
finansowania
dofinansowania finanso
nia
wania
rodki własne
bud etowy powiat
zadania z zakresu
do 100%
ci gły konieczno
powiatu i gmin
gminy
bud etowania
ochrony rodowiska i
gospodarki wodnej
inwestycji
fundusze ochrony
bez ogranicze cele z zakresu
istnieje mo liwo
do 15 lat umorzenia
rodowiska
(samorz dy
ochrony rodowiska, do 70%
(NFO iGW,
terytorialne, zgodne z list
WFO iGW,
jednostki
priorytetow danego
PFO iGW,
funduszu
bud etowe,
GFO iGW)
organizacje
pozarz dowe,
jednostki
badawczo –
rozwojowe,
uczelnie, osoby
prawne,
stowarzyszenia
, inwestorzy
prywatni,
podmioty
gospodarcze,
spółdzielnie)
EkoFundusz
inwestorzy
projekty
10, 30, 40, 50, 70, do 2010 inwestycje o
dotacja
Ul. Bracka 4,
inwestycyjne i
80%
roku
charakterze:
po yczka (władze
00-502 Warszawa preferencyj samorz dowe, pozainwestycyjne
w zale no ci od
przyrodniczym,
tel. 22 6212704 na
jednostki
zwi zane z ochron projektu
innowacyjny,
fax. 22 6295125
bud etowe,
rodowiska, zgodnie
technicznym Z dotacji
EkoFunduszu nie
info@ekofundusz
podmioty
z priorytetami
mog korzysta te
.org.pl
gospodarcze,
inne)
przedsi wzi cia, które
główni
kwalifikuj si do
wykonawcy
otrzymania
projektu
dofinansowania w
(organizacje
ramach programów
społeczne,
pomocowych Unii
fundacje)
Europejskiej
Fundacja na
dotacja
wiejskie
rozprowadzanie
do 30%, do 50
2 lata Rzecz Rozwoju kredyty
tys. PLN
komitety
wody na terenach
Wsi Polskiej
społeczne
wiejskich w
„Polska Wie
urz dy gmin obiektach
2000”
u yteczno ci
publicznej,
Ul. Reymonta
12A,
budowa i
01-842 Warszawa
modernizacja
22 663 78 00
urz dze grzewczych
zasilanych gazem lub
olejem opałowym
Fundacja
kredyty
zarz dy gmin kanalizacja,
do 5 lat Wspomagania
mikropo y osoby
oczyszczanie
Wsi
czki,
prywatne
cieków,
przydomowe
Ul. Obozowa 20, granty
01-161 Warszawa
oczyszczalnie
22 632 00 76
scieków
90
dotacja
po yczka
po yczka preferencyjna
kredyty komercyjne

ródło
finansowania

ródło
finansowania

Rodzaj Beneficjanci
finansowa
nia
Du ski Fundusz dotacje
starostwa i
Pomocowy
po yczki gminy
Ochrony
zakłady usług
rodowiska
komunalnych
DANCEE
przedsi biorst
wa wodno –
kanalizacyjne
instytuty
badawczo rozwojowe
Komisja
dotacje
osoby fizyczne
Europejska
i prawne
Departament XI

Przedmiot
finansowania

Maksymalny % Okres
Inne
dofinansowania finanso
wania
ochrona wód,
do 100%
dostawy i prace
powietrza, przyrody,
budowlane musz
gospodarka
odpowiada unijnym
standardom
odpadami, kontrola
projekt musi uzyska
zanieczyszcze ,
wzmocnienie
poparcie lokalnych
instytucjonalne
organów administracji
i Ministerstwa
rodowiska

innowacyjne i
od 30 do 100%
demonstracyjne
programy działania w
przemy le,
wspomaganie
technicznych działa
lokalnych instytucji
gminy b d ce budowa i
do 70%
inwestorami wyposa enie
składowisk
obiektów
ochrony
rodowiska

Europejski
dotacje
Fundusz Rozwoju kredyty
Wsi Polskiej
Ul. Reymonta
12A,
01-842 Warszawa
22 663 75 01
Finesco S.A.
kredyty
sektor
Ul. Ogrodowa
Leasing
publiczny
udziały
spółdzielnie
59A,
00-876 Warszawa kapitałowe, mieszkaniowe
22 43 31 260
TPF

fundusze UE

dotacja

inwestycje
infrastrukturalne
proekologiczne,
wodnokanalizacyjne,
energetyczne,
termoizolacyjne,
budownictwa
komunalnego,
transportu
miejskiego,
gospodarki odpadami
do 75%
jednostki
szeroko uj ta
samorz du
problematyka
terytorialnego ochrony rodowiska
organizacje
pozarz dowe
inne podmioty
publiczne
podmioty
gospodarcze
osoby
indywidualne
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1 rok

przeznaczony głównie
do małych projektów
kwota pomocy od 20
do 60 tys. Euro

do 5 lat maksymalna kwota
dotacji – 100 tys. zł
kredytu – 200 tys.

do 10 lat -

bd

-

Pozostałe ródła finansowania:
Fundacje:
Environmental Know-How Fund w Warszawie, Ambasada Brytyjska al. Ró 1, 00-556
Warszawa,
Agencja Rozwoju Komunalnego w Warszawie; al. Ujazdowskie 19, 00-557 Warszawa,
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej; ul. Zielna 37, 00-1-8 Warszawa,
Polska Agencja Rozwoju Regionalnego; ul. urawia 4a, 00-503 Warszawa,
Program Małych Dotacji GEF, al. Niepodległo ci 186, 00-608 Warszawa,
Projekt Umbrella.
Banki aktywnie wspomagaj ce finansowanie ochrony rodowiska:
Bank Ochrony rodowiska,
Bank Rozwoju Eksportu S.A.,
Polski Bank Rozwoju S.A.,
Bank wiatowy,
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.
Fundusze inwestycyjne:
Towarzystwo Inwestycyjno-Leasingowe EKOLEASING S.A.,
BEL Leasing Sp. z o.o.,
BISE Leasing S.A.,
Centralne Towarzystwo Leasingowe S.A.,
Europejski Fundusz Leasingowy Sp. z o.o.
Ocena dost pno ci ródeł finansowania dla zada wymienionych w Programie
Zadania wyznaczone w Programie maj swoje odzwierciedlenie w priorytetach funduszy
ekologicznych. Istnieje wi c realna szansa uzyskania wsparcia z tych ródeł. Z
najwa niejszych nale y wymieni zadania z zakresu gospodarki wodno- ciekowej,
likwidacj niskiej emisji, ochrona wód, ochrona powietrza i przed hałasem, ochrona
przyrody i krajobrazu.
Pomoc z tych ródeł obejmuje przede wszystkim te dziedziny, w których standardy jako ci
rodowiska uzgodnione podczas negocjacji z Uni Europejsk nie s dotrzymane. Dotyczy
to przede wszystkim gospodarki wodno- ciekowej.
W zakresie uzyskania kredytów bankowych du e szanse maj inwestycje z zakresu
ochrony atmosfery, a tak e wspieraj ce rozwój odnawialnych ródeł energii (np. kotłownie
na biopaliwo, itp.).
Istnieje równie mo liwo
uzyskania dofinansowania z funduszy europejskich,
szczególnie z Funduszy Strukturalnych. Szczególne wsparcie mo na uzyska na budow
sieci wodno-kanalizacyjnych, modernizacji i rozbudowy systemów ciepłowniczych,
budowy infrastruktury do produkcji i przesyłu energii odnawialnej, oraz innej technicznej
(szczególnie dróg i mostów).

IX. Weryfikacja i kontrola programu (procedury kontroli i
procedury weryfikacji)
IX.1. Sposób kontroli oraz dokumentowania realizacji programu
Kontrola realizacji Programu ochrony rodowiska wymaga oceny stopnia realizacji
przyj tych w nim celów i działa , przewidzianych do wykonania w okre lonym terminie.
Nale y systematycznie ocenia te stopie rozbie no ci mi dzy zało eniami a realizacj
programu oraz analizowa przyczyny tych niespójno ci.
Zgodnie z Prawem ochrony rodowiska, Zarz d Powiatu co 2 lata sporz dza raport
z wykonania programu ochrony rodowiska i przedstawia go Radzie Powiatu. W przypadku
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Programu ochrony rodowiska dla powiatu ostrowskiego, pierwszy raport powinien
obejmowa okres 2004-2006, a drugi okres 2007-2008 - oba znajduj ce si w zasi gu
celów krótkoterminowych.
Po wykonaniu pierwszego raportu istnieje mo liwo wprowadzenia aktualizacji programu
na najbli sze dwa lata. Cały program b dzie aktualizowany co cztery lata. Ze wzgl du na
brak wielu aktów wykonawczych do Prawa ochrony rodowiska i do ustaw
komplementarnych, w miar ich wchodzenia w ycie Program powinien by korygowany.
Podstawowe działania maj ce na celu kontrol wdra ania programu to:
• sporz dzenie raportu co dwa lata oceniaj cego post p wdra ania programu ochrony
rodowiska,
• aktualizacja celów krótkoterminowych na nast pne dwa lata,
• aktualizacja polityki długoterminowej co cztery lata.

IX.2. Mierniki realizacji programu
W celu wła ciwej oceny stopnia wdra ania Programu ochrony rodowiska konieczne jest
ustalenie zasad przedstawiania post pów w realizacji programu. Dobrymi miernikami
wyznaczaj cymi stan rodowiska i presji na rodowisko s wska niki, których
podstawowym zadaniem jest zobiektywizowanie oceny realizacji celów. Według Polityki
Ekologicznej Pa stwa do głównych mierników nale y zaliczy :
• stopie zmniejszenia ró nicy (w %) mi dzy faktycznym zanieczyszczeniem
rodowiska (np. depozycj lub koncentracj poszczególnych zanieczyszcze w
powietrzu, wodzie, glebie), a zanieczyszczeniem dopuszczalnym (lub ładunkiem
krytycznym);
• ilo u ywanej energii, materiałów, wody oraz ilo wytwarzanych odpadów
i emitowanych zanieczyszcze w przeliczeniu na jednostk dochodu narodowego
lub wielko
produkcji (wyra on w jednostkach fizycznych lub warto ci
sprzedan );
• stosunek uzyskiwanych efektów ekologicznych do ponoszonych nakładów (dla
oceny programów i projektów inwestycyjnych w ochronie rodowiska);
Dodatkowo przy ocenie skuteczno ci realizacji według Polityki ekologicznej pa stwa dla
programu ochrony rodowiska b d stosowane wska niki stanu rodowiska i presji na
rodowisko:
1. zmniejszenie ładunku zanieczyszcze odprowadzanych do wód l dowych,
2. popraw jako ci wód płyn cych, stoj cych i wód podziemnych, a szczególnie głównych
zbiorników wód podziemnych,
3. popraw jako ci wody do picia oraz spełnienie wymaga jako ciowych dla wód
obowi zuj cych w Unii Europejskiej,
4. popraw jako ci powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszcze powietrza
(zwłaszcza zanieczyszcze szczególnie szkodliwych dla zdrowia i zanieczyszcze
wywieraj cych najbardziej niekorzystny wpływ na ekosystemy, a wi c przede
wszystkim metali ci kich, trwałych zanieczyszcze organicznych, substancji
zakwaszaj cych, pyłów i lotnych zwi zków organicznych),
5. zmniejszenie uci liwo ci hałasu, przede wszystkim poziomu hałasu na granicy
własno ci wokół obiektów przemysłowych, hałasu ulicznego w miastach oraz hałasu
wzdłu tras komunikacyjnych,
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6. zmniejszenie ilo ci wytwarzanych i składowanych odpadów, rozszerzenie zakresu ich
gospodarczego wykorzystania oraz ograniczenie zagro e dla rodowiska ze strony
odpadów niebezpiecznych,
7. ograniczenie degradacji gleb, zmniejszenie powierzchni obszarów zdegradowanych na
terenach poprzemysłowych, w tym likwidacja starych składowisk odpadów,
8. zwi kszenie skali przywracania obszarów bezpo rednio lub po rednio zdegradowanych
przez działalno gospodarcz do stanu równowagi ekologicznej,
9. ograniczenie pogarszania si jako ci rodowiska w jednostkach osadniczych
i powstrzymanie procesów degradacji zabytków kultury,
10. wzrost lesisto ci,
11. rozszerzenie renaturalizacji obszarów le nych oraz wzrost zapasu i przyrost masy
drzewnej,
12. wzrost poziomu ró norodno ci biologicznej ekosystemów le nych i poprawa stanu
zdrowotno ci lasów b d cych pod wpływem zanieczyszcze powietrza , wody lub
gleby,
13. zahamowanie zaniku gatunków ro lin i zwierz t oraz zaniku ich naturalnych siedlisk,
14. zmniejszenie negatywnej ingerencji w krajobrazie oraz kształtowanie estetycznego
krajobrazu zharmonizowanego z otaczaj c przyrod .
W celu oceny realizacji działa okre lonych w Programie na rzecz ochrony rodowiska
nadal wykorzystywany b dzie system pa stwowego monitoringu prowadzonego przez
Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska, Wojewódzk i Powiatow Stacj SanitarnoEpidemiologiczn , a tak e instytucje i placówki badawcze zajmuj ce si zagadnieniami
z zakresu ochrony rodowiska.
W wyniku przeprowadzonych pomiarów i ocen stanu rodowiska dostarczone b d
informacje w zakresie:
o czysto ci wód powierzchniowych i podziemnych,
o stanu powietrza atmosferycznego,
o hałasu i elektromagnetycznego promieniowania niejonizuj cego,
o gospodarki odpadami,
o powstałych awarii
o przyrody ywej.
Porównanie informacji okre lonych na podstawie pomiarów i ocen do stanu bazowego
b dzie efektem realizacji zało onych celów i działa o programie.

X. Analiza SWOT
Analiza SWOT [Strenghts (silne strony), Weaknesses (słabe strony), Opportunities
(szanse), Threats (zagro enia)] jest jedn z prostszych i najcz ciej stosowanych technik
analitycznych. Metoda ta słu y do oceny wewn trznych i zewn trznych czynników
warunkuj cych rozwój firmy, organizacji, a nawet jednostki samorz dowej. Analiza SWOT
opiera si na badaniu dwóch grup czynników: wewn trznych i zewn trznych. Ka da grupa
rozpatrywana jest pod k tem pozytywnego i negatywnego wpływu na obiekt odniesienia
(tu: powiat).
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pozytywne

negatywne

wewn trzne

Silne strony

Słabe strony

zewn trzne

Szanse

Zagro enia

Silne strony – pozytywne zjawiska, na które wpływ ma sam powiat (np. wysoka jako
kadry, znajomo lokalnych uwarunkowa itp.)
Słabe strony – zjawiska ograniczaj ce mo liwo ci rozwoju powiatu, na które ma ona
wpływ (np. słaba komunikacja wewn trzna, brak koordynacji miedzywydziałowej itp.)
Szanse – zjawiska stwarzaj ce mo liwo ci rozwoju niezale ne od działa powiatu (np.
poło enie geograficzne)
Zagro enia – negatywne zjawiska pochodz ce z otoczenia powiatu, niezale ne od jej
działa (np. cz ste zmiany prawa, pogarszanie wska ników makroekonomicznych itp.)
Bardziej rozbudowan (lecz mniej popularn w ród samorz dowych „strategów”) form
analizy SWOT, jest analiza oparta na ocenie poszczególnych czynników oraz okre leniu
ich wzajemnego oddziaływania (np. w jakim stopniu konkretne zagro enie wpływa na silne
strony samorz du). Taka analiza pozwala na dokładniejsz ocen sytuacji organizacji oraz
okre lenie wa no ci czynników tak wewn trznych, jak i zewn trznych
W uchwalonej Strategii Rozwoju Powiatu Ostrowskiego (Uchwała nr XII/87/04)
przedstawiono nast puj ce uwarunkowania:
Silne strony:
-

atrakcyjne poło enie przyrodniczo-krajobrazowe: na terenie Puszczy Białej i
cz ci terenów Nadbu a skiego Parku Krajobrazowego,
du e zasoby siły roboczej,
dobra lokalizacja Ostrowi Mazowieckiej jako miasta wiod cego,
dobre poło enie przy drodze krajowej nr 8,
bliska odległo od du ych rynków zbytu (Warszawa, Białystok),
stale wzrastaj cy poziom wykształcenia społecze stwa,
du e zasoby le ne,
aktywne władze samorz dowe i aktywni liderzy,
tradycje i do wiadczenie ludno ci wiejskiej,
obecno kapitału zagranicznego w lokalnej przedsi biorczo ci,
ró norodno bran gospodarczych na terenie powiatu,
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-

rozwój szkolnictwa wy szego w powiecie,
dobra sie szkół ponadgimnazjalnych,
wysoki poziom nauczania, dobra kadra nauczycielska, liczne osi gni cia
młodzie y,
instytucjonalna i materialna baza usług z zakresu polityki społecznej,
du y areał u ytków rolnych w gminach wiejskich, w tym znaczny odsetek
u ytków zielonych,
tereny atrakcyjne do produkcji zdrowej ywno ci,
korzystne warunki ekologiczne i przyrodnicze dla rozwoju agroturystyki,
głównie na terenie gmin poło onych na obszarze funkcjonalnym „Zielone
Płuca Polski”,
dobra sie dróg lokalnych,
łatwy dost p do terenów inwestycyjnych,
dobra i wydajna sie telefoniczna,
korzystne warunki mieszkaniowe,
korzystny dost p do kredytów.

Słabe strony:
-

wysoka stopa bezrobocia,
ograniczone mo liwo ci rozwojowe małych i rednich przedsi biorstw,
małe zasoby kapitałowe w gminach,
niski poziom infrastruktury turystycznej,
niedostatki w strukturze technicznej na terenach wiejskich (sieci
wodoci gowe i kanalizacyjne, oczyszczalnie cieków, zły stan techniczny
niektórych odcinków dróg),
brak zorganizowanych grup producenckich dla realizacji marketingu i
handlu na dalszych rynkach zbytu,
niewykorzystane walory agroturystyczne i ekologiczne na terenach
nadbu a skich,
ukryte bezrobocie na wsi, zwłaszcza w małych gospodarstwach,
brak kapitału inwestycyjnego,
zdekapitalizowany sprz t rolniczy,
słaba promocja zdrowia,
odpływ młodych ludzi i dobrej kadry do wi kszych miast,
brak zaplecza dla szkolnictwa wy szego,
brak sprawnego przepływu informacji pomi dzy przedsi biorcami a
samorz dem lokalnym oraz promocji przedsi biorczo ci (dobrych
wzorców),
niedostateczne wykorzystanie miejscowych walorów i zasobów naturalnych
oraz przyrodniczych.

Szanse:
-

mo liwo ci pozyskiwania zagranicznych i krajowych funduszy
pomocowych na rozwój społeczno-gospodarczy powiatu (fundusze
strukturalne UE, fundusze agencji rz dowych),
plan rozbudowy mi dzynarodowej trasy E-67 via Baltica oraz Wielkiej
Obwodnicy Mazowsza,
polityka władz wojewódzkich sprzyjaj ca integracji regionu,
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-

wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe
Nadbu a skiego Parku Krajobrazowego),
edukacja na szczeblu wy szym,
wzrastaj cy poziom wykształcenia społecze stwa,
organizowanie imprez o zasi gu lokalnym,
rezerwa taniej siły roboczej.

powiatu

(tereny

Zagro enia:
-

zły system finansowania powiatu (niedofinansowanie wielu działów:
o wiaty, słu by zdrowia, opieki społecznej, rolnictwa, ochrony rodowiska),
wysokie bezrobocie w Polsce,
nadmierne obci enie finansowe firm, du e koszty pracy – podatki, ZUS,
ubo enie społecze stwa,
zbyt małe rodki finansowe na rozwój regionalny,
emigracja ludzi wykształconych,
brak stabilno ci w zakresie finansów publicznych,
cz ste zmiany przepisów prawnych i ich niejednoznaczna interpretacja.

Na podstawie powy szego zestawienia okre lono, e powiat ostrowski znajduje si w
sytuacji strategicznej typu „Szanse-Mocne strony”.
Szczególnie warto ciowe wydaje si by wyartykułowanie słabych stron oraz zagro e ,
poniewa pozwala to na podj cie działania w celu zlikwidowania pewnych zagro e i
poprawy niedoci gni . Trzeba jednak pami ta , e cz
z nich nie jest zale na od
działania w regionie, bo ma wymiar ogólnokrajowy.

XI. Prezentacja elementów programu na mapie
1.1. ródła emisji zanieczyszcze pyłowych i gazowych.
1.2. Zasoby wodne i jako wód powierzchniowych i podziemnych (jako wska nik dla
jako ci wód wybrano z Mapy Hydrogeologicznej Polski 1:50 000 informacj na temat
stopnia zagro enia dla wód podziemnych)
1.3. Obiekty gospodarki odpadami.
1.4. Główne ródła promieniowania elektromagnetycznego.
1.5. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej (przedstawiono gleby i ł ki chronione z
klas bonitacyjnych I-IVa według danych z IUNG w Puławach).
1.6. Stopie zanieczyszczenia gleb (lokalizacja punktów opróbowania gleb i miejsc oraz
pierwiastków, gdzie normy zostały przekroczone)
1.7. Formy ochrony przyrody.
Powy sze informacje w formie kartograficznej zilustrowano na mapie stanowi cej
zał cznik do niniejszego opracowania.

XII. Streszczenie programu w j zyku niespecjalistycznym
Program Ochrony rodowiska dla powiatu ostrowskiego zawiera opis stanu
najwa niejszych elementów rodowiska naturalnego w jakich znajduje si obszar powiatu
ostrowskiego oraz dwuetapow cz
na lata 2004-2008 i 2008-2010 okre laj c cele i
kierunki działania w celu poprawy jako ci rodowiska. Cało
uzupełniona jest o
harmonogram realizacji zada i przypomnienie uwarunkowa prawnych w jakich mo liwa
jest obecnie realizacja programu.
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Obszar powiatu ostrowskiego poło ony jest w miejscu Polski, gdzie nie wyst puj
wyj tkowe zasoby naturalne (jedynie zło a kruszywa naturalnego). Do ponadlokalnych
atrakcji turystycznych zaliczy mo na stref powiatu poło on nad Bugiem (m. Brok o
charakterze letniskowym oraz fragment Nadbu a skiego Parku Krajobrazowego). Region
ten unikn ł znacz cego uprzemysłowienia i jednokierunkowego zagospodarowania, które
zwykle poci ga za sob zniszczenie przyrody. Przeci tny klimat i dobre warunki glebowe
sprzyjaj rolnictwu, które obecnie, po wst pieniu Polski do Unii Europejskiej, mo e
odegra wa n rol w rozwoju gospodarczym powiatu, nie koliduj c przy tym z zasadami
ochrony rodowiska (programy rolno- rodowiskowe).
Dokonany przegl d aktualnej sytuacji stanu rodowiska wskazuje na znacz ce, ale
typowe dla całego kraju zaległo ci i nieprawidłowo ci w takich dziedzinach jak:
gospodarka wodno- ciekowa, gospodarka energetyczna i cieplna, gospodarka i składowanie
odpadów. W zwi zku z tym, zgodnie z ju podj tymi przez starostwo działaniami, Program
ten zakłada szereg działa do roku 2010, których pomy lna realizacja przyczyni si do
zahamowania niekorzystnych zjawisk (powstawanie i migracja zanieczyszcze ), poprawy
warunków ycia mieszka ców i podniesienia atrakcyjno ci powiatu pod wzgl dem
turystycznym i inwestycyjnym.
Zło ony system, jakim jest otaczaj ca nas natura, wymaga, by nie zaniedbywa
adnego ze składników, bo pr dzej czy pó niej mo e si to odbi niekorzystnie na
funkcjonowaniu cało ci (na przykład likwidacja lub niedostatek zadrzewie ródpolnych
zmniejsza mo liwo ci osiedlania si i działania niektórych gatunków ptaków, które
zwalczaj c szkodniki upraw przyczyniaj si do zmniejszenia lub z czasem
wyeliminowania szeregu rodków ochrony ro lin. Zmniejsza to koszty produkcji rolnej i
zarazem nie wprowadza do gleby i wód bardzo szkodliwych dla ludzi chemikaliów). Zatem
planuj c wszelkie inwestycje nale y rozwa a , jakie skutki wywoła to w otoczeniu.
Dotyczy to nie tylko klasycznych inwestycji przemysłowych, ale tak e inwestycji
okre lanych jako korzystne dla
rodowiska. Na przykład budowa wałów
przeciwpowodziowych zmniejsza ryzyko i rozmiary powodzi, ale jednocze nie
uniemo liwia rozwój szeregu lokalnych, naturalnych zespołów ro linnych. Z kolei budowa
rowów melioracyjnych i regulacja cieków sprzyja osuszaniu terenów wykorzystanych pod
upraw , ale jednocze nie zwi ksza ucieczk wód powierzchniowych, zmniejsza retencj i
mo e by przyczyn łatwego przyboru wód w rzekach powi zanych z systemami
melioracyjnymi.
Program Ochrony rodowiska dla powiatu ostrowskiego wyznacza aktualnie
szereg zada i kierunków działania, ale mo e by przez samorz d odpowiednio
modyfikowany, bowiem jak wsz dzie realizacja zawartego tu planu zale na jest od
posiadanych rodków finansowych. Obecnie samorz dy mog łatwiej uzyska dotacje,
kredyty inwestycyjne i celowe, ale pierwszym warunkiem jest posiadanie przygotowanego
i zgodnego z prawem programu działania.
Do niniejszego dokumentu doł czona jest mapa rodowiskowa ilustruj ca
wybrane, wa niejsze elementy korzystne (u ytki ekologiczne, gleby chronione, lasy itp.)
oraz niekorzystne (składowiska odpadów, zanieczyszczenia gleb, wód powierzchniowych,
ródła promieniowania radiowego itp.) dla rodowiska. Mapa wykonana jest przy u yciu
nowoczesnych technik komputerowych, które umo liwiaj szybk aktualizacj informacji
oraz ró norodne zestawianie ze sob oddzielnie przechowywanych danych.
Drugim zał cznikiem jest raport z przeprowadzonej w ród 400-osobowej grupy
mieszka ców powiatu (po 40 z ka dej gminy) ankiety na temat wiadomo ci ekologicznej.
Wyniki tego badania, zilustrowane w formie wykresów odpowiedzi na postawione pytania,
pokazuj , e w zakresie tak zwanej edukacji ekologicznej jest jeszcze wiele do zrobienia. I
proces ten nie mo e obejmowa tylko dzieci i młodzie szkoln , bo wszyscy korzystaj c ze
rodowiska musimy si tak e czu odpowiedzialni za utrzymanie go w nale ytym stanie.
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