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WSTĘP 

Problematyka właściwej oceny zagrożeń związanych z realizacją określonych rodzajów 

przedsięwzięć lub planów i programów jest jednym z poważniejszych problemów, który muszą 

rozwiązać obecnie wysoko rozwinięte społeczeństwa. 

Aktem prawnym o podstawowym znaczeniu w polskim systemie prawa jest Konstytucja 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. ( Dz. U. Nr 78 ,poz. 483 z późn. zm. ), która w art. 5 

określa, że Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, 

zapewnia wolność i prawa człowieka oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa 

narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Natomiast w art. 74 ustawy zasadniczej zagwarantowano odpowiednio, w ust.1, że władze publiczne 

prowadzą politykę ekologiczną państwa zapewniając współczesnemu i przyszłym pokoleniom 

bezpieczeństwo ekologiczne, w ust. 2, że ochrona środowiska jest obowiązkiem władz publicznych, 

natomiast w ust. 3, iż każdemu zagwarantowano prawo do informacji o stanie i ochronie środowiska, 

ust. 4 obliguje władze publiczne do wspierania działań obywateli na rzecz ochrony i poprawy stanu 

środowiska. 

W polskim systemie prawnym ochrony środowiska aktem prawnym o najważniejszym 

znaczeniu w procesie ochrony środowiska jest ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z późn. zm.), w której zawarta jest jedna z 

podstawowych zasad prawa ochrony środowiska, wynikająca z art. 6 i 8: odpowiednio zasada 

zrównoważonego rozwoju oraz planowości działań w zakresie ochrony środowiska.  

1. GŁÓWNE CELE PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ JEGO 

POWIĄZANIA Z INNYMI DOKUMENTAMI 

1.1 Podstawa prawna i cel prognozy 

Opracowanie wykonano w oparciu o ustawę z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach 

oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity: Dz. U.  z 2013 poz. 1235 z późn. zm.) 

 Zawartość niniejszej prognozy wynika z art. 51 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
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oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( tekst jednolity: Dz. U. z 2013 poz. 1235 z późn. zm.), 

oraz uzgodnień dotyczących zakresu i szczegółowości informacji, jakie powinny być zawarte w 

Prognozie wynikających z art.53 w/w ustawy dokonanych przez Regionalnego Dyrektora Ochrony 

Środowiska w piśmie znak WOOŚ-I.411.89.2013 ARM z dnia 16 kwietnia 2013 r. oraz Państwowym 

Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie pismo z dnia 10.04.2013 znak 

ZNS.9022.1.00032.2013.PK; SW13604/2013 Prognoza oddziaływania na środowisko projektu 

Strategicznego Planu Rozwoju Powiatu Żuromińskiego powinna: 

 zawierać: 

o informację o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 

powiązaniach z innymi dokumentami, 

o informację o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

o propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej 

przeprowadzania, 

o informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

o streszczenie  sporządzone w języku niespecjalistycznym. 

 określać, analizować i oceniać: 

o istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku 

braku realizacji projektowanego dokumentu, 

o stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem, 

o istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji 

istniejącego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

o cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego 

dokumentu oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały 

uwzględnione podczas opracowania dokumentu, 

o przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, 

pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe, stałe, 

chwilowe oraz pozytywne, negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru 

Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w 

szczególności na: różnorodność biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, 

powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, 
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dobra materialne, z uwzględnieniem zależności między tymi elementami 

środowiska i między oddziaływaniami na te elementy;  

 przedstawiać: 

o rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem 

realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, 

o biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu na cele i przedmiot 

ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru – rozwiązania 

alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z 

uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do 

tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania 

napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we 

współczesnej wiedzy. 

Celem przeprowadzenia niniejszej Prognozy było: 

 ocena stopnia i sposobu uwzględniania zagadnień ochrony środowiska we wszystkich 

częściach Strategicznego Planu Rozwoju Powiatu Żuromińskiego 

 ocena potencjalnych skutków środowiskowych wdrażania zapisów Strategicznego Planu, 

 przygotowanie wytycznych, które pozwolą na udoskonalenie końcowej wersji 

Strategicznego Planu  

1.2 Zawartość projektu Strategicznego Planu Rozwoju dla Powiatu Żuromińskiego 

Podstawowym celem sporządzania niniejszej prognozy jest wskazanie potencjalnych skutków 

realizacji ustaleń Strategicznego Planu na środowisko i mieszkańców. Realizacja Strategii wiązać się 

będzie nie tylko z efektami gospodarczymi i społecznymi, ale także ze skutkami w środowisku 

przyrodniczym. 

Strategiczny Planu Rozwoju dla powiatu żuromińskiego określa w szczególności; 

 misję powiatu  

 strategiczne cele 

 kierunki działań 

 rodzaj działań i zadań  

 środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki 

finansowe. 
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Nadrzędny cel - misję Strategicznego Planu Rozwoju dla powiatu żuromińskiego 

sformułowano następująco: 

 

Misją Powiatu Żuromińskiego jest zapewnienie wysokiego poziomu infrastruktury 

komunikacyjnej i transportowej dostępnej dla mieszkańców powiatu i przedsiębiorców, dogodnych 

warunków rozwoju dla rolnictwa, przemysłu i usług, odpowiedniego poziomu ochrony zdrowia i 

bezpieczeństwa mieszkańców oraz podniesienie jakości kapitału ludzkiego i społecznego przy 

zachowaniu wysokich walorów środowiska  

Strategiczne cele: 

 Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju i zachowanie wysokich walorów 

środowiska  

 Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego  

 Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego  

 Podnoszenie standardów funkcjonowania ochrony zdrowia  

 Podnoszenie jakości i efektywności kształcenia  

 Wdrażanie innowacyjnych technologii  informacyjno -komunikacyjnych  

 Wykorzystanie  potencjału kulturowego dla rozwoju powiatu  

 Wykorzystanie walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju turystyki w powiecie  

 Podniesienie jakości kapitału ludzkiego w zakresie pozyskiwania środków finansowych na 

rozwój sportu 

 Tworzenie warunków do zwiększenia inwestycji 

 Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury transportowej  

 Wzmocnienie bezpieczeństwa publicznego 

Działania w zakresie zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju i zachowanie wysokich 

walorów środowiska: 

 Przeciwdziałanie deficytowi wodnemu 

 Zwiększenie lesistości i ochrona lasów 

 Szerzenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców 

 Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem  

 Podnoszenie efektywności energetycznej  

 Racjonalne planowanie funkcji terenów z uwzględnieniem potrzeb ochrony środowiska 

 Przeciwdziałanie fragmentaryzacji przestrzeni przyrodniczej  

 Ochrona obszarów cennych przyrodniczo  
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 Zmniejszenie obciążenia środowiska powodowanego emisjami zanieczyszczeń do wód 

atmosfery i gleby 

 Zwiększenie poziomu ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie osuwiskom 

 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich 

 Porządkowanie i tworzenie spójnego systemu gospodarki odpadami  

Działania w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego oraz przeciwdziałaniu zjawisku 

wykluczenia społecznego  

 Wspieranie grup nieaktywnych zawodowo  

 Aktywizacja rezerw rynku pracy oraz działania na rzecz poprawy sytuacji demograficznej 

 Przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie skutków 

 Wspomaganie zadań mających na celu włączenie społeczne 

 Pobudzanie aktywności fizycznej mieszkańców 

 Budowa społeczeństwa obywatelskiego 

Działania w zakresie podnoszenia standardów funkcjonowania ochrony zdrowia  

 Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców powiatu żuromińskiego   

 Zapewnienie wysokiego poziomu usług zakresu opieki społecznej 

Działania w zakresie podnoszenia, jakości i efektywności kształcenia  

 Wspieranie jakości kształcenia  

 Dostosowanie oferty kształcenia  do potrzeb rynku pracy. 

 Poprawa infrastruktury oświatowej  

 Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży  

Działania w zakresie wdrażanie innowacyjnych technologii  informacyjno-komunikacyjnych 

 Wsparcie informatyzacji sektora usług społecznych 

 Poprawa dostępności teleinformatycznej 

 Społeczeństwo informacyjne na obszarach wiejskich 

Działania w zakresie wykorzystania potencjału kulturowego dla rozwoju powiatu  

 Ochrona dziedzictwa kulturowego powiatu i jego wykorzystanie. 

 Większe zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz kultury. 

 Rozwój zaplecza instytucjonalnego kultury 

 Kultura narzędziem promocji powiatu 
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Działania w zakresie wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju turystyki w 

powiecie 

 Poprawa atrakcyjności turystycznej powiatu w oparciu o walory przyrodnicze 

 Wykorzystanie pogranicza historycznego powiatu  

Działania w zakresie podniesienia jakości kapitału ludzkiego w zakresie pozyskiwania środków 

finansowych na rozwój sportu. 

 Rozwój sportu w powiecie. 

Działania w zakresie tworzenia warunków do zwiększenia inwestycji  

 Wsparcie rozwoju stref produkcyjnych i terenów inwestycyjnych 

Działania w zakresie zapewnienia odpowiedniej infrastruktury transportowej 

 Podniesienie standardów technicznych dróg do zwiększenia zapotrzebowania ruchu 

komunikacyjnego oraz podniesienie  bezpieczeństwa ruchu drogowego 

 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dostosowanej do ruchu tranzytowego 

Działania w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa publicznego 

 Poprawa bezpieczeństwa publicznego w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania 

 Wspieranie działań w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich – 

bezpieczeństwo w szkole 

 Wspieranie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 Wspieranie działań w zakresie przeciwdziałania w zakresie ograniczenia narkomanii 

 Wspieranie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

 Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

 

1.3 Powiązanie projektu z innymi dokumentami 

Przy sporządzaniu prognozy wykorzystano następujące źródła informacji: 

Projekt Strategicznego Planu Rozwoju dla Powiatu Żuromińskiego uwzględnia cele 

dokumentów strategicznych obowiązujących na poziomie europejskim, krajowym i regionalnym. 

Formułując strategiczne ustalenia rozwoju Powiatu Żuromińskiego wzięto pod uwagę projekty 

krajowych dokumentów strategicznych, w szczególności Długookresową Strategię Rozwoju Kraju do 

2030, Średniookresową Strategię Rozwoju Kraju do 2020 oraz strategie o charakterze sektorowym w 

tym: 
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 strategii i polityk sektorowych zwłaszcza w zakresie energetyki, energetyki odnawialnej, 

rolnictwa i obszarów wiejskich, rozwoju regionalnego, edukacji ekologicznej, transportu, 

leśnictwa), 

 strategii trwałego i zrównoważonego rozwoju kraju i Województwa Mazowieckiego, 

  zobowiązań Polski przyjętych w zakresie ochrony środowiska w ramach procesu akcesji do 

Unii Europejskiej.  

2. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA POWIATU 

2.1 Położenie 

Powiat żuromiński położony jest w północno-zachodniej części województwa mazowieckiego 

w odległości około 150 km od Warszawy. Graniczy z sześcioma powiatami, tj. mławskim, płońskim, 

sierpeckim (woj. mazowieckie), brodnickim i rypińskim (woj. kujawsko-pomorskie) oraz działdowskim 

(woj. warmińsko-mazurskie). W skład powiatu wchodzi 183 miejscowości wiejskich oraz dwa miasta. 

Powierzchnia powiatu wynosi 80661 ha, co stanowi 2, 3% powierzchni województwa mazowieckiego 

i stawia powiat na 21 miejscu w województwie. Powiat składa się z 6 gmin, w tym 4 gmin wiejskich i 2 

gmin miejsko – wiejskich. 

Tabela 1. Powiat Żuromiński w układzie administracyjnym stan na  31.12.2011 r. 

WYSZCZEGÓLNIENIE 
GMIN 

Powierzchnia 
ogółem w km² 

Liczba sołectw 
Liczba miejscowości 

wiejskich  liczba miast 

Kuczbork Osada 121 16 22 - 

Siemiątkowo 113 23 40 - 

Lubowidz 192 34 41 - 

Żuromin 133 23 24 1 

Bieżuń 121 26 31 1 

Lutocin 126 21 25 - 

Razem 807 143 183 2 

Źródło: Bank Danych Regionalnych 

Jak wynika z powyższej tabeli w Powiecie Żuromińskim liczba miejscowości wynosi 185, w 

tym 183 miejscowości wiejskie i 2 miasta – Żuromin i Bieżuń. 
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 W 2012 roku na terenie powiatu zamieszkiwało 40 300 osoby, tj. ok. 0, 8% ludności 

województwa mazowieckiego. Miasta zamieszkuje 10 948 osób, co stanowi ok. 27% ludności 

powiatu. 

2.2 Struktura, rzeźba terenu i warunki termiczne 

Według klasyfikacji fizyczno-geograficznej I. Kondrackiego teren powiatu żuromińskiego 

położony jest w obrębie trzech mezoregionów – Równiny Raciąskiej i Wzniesień Mławskich 

należących do makroregionu Niziny Północnomazowieckiej, Równiny Urszulewskiej należącej do 

makroregionu Pojezierza Chełmińsko –Dobrzańskiego. Obszar Równiny Raciąskiej położony jest na 

przedpolu zasięgu ostatniego zlodowacenia na szlaku odpływu wód glacjalnych. Wymienione 

makroregiony znajdują się na pograniczu dwóch prowincji: Pojezierza Południowobałtyckiego i Nizin 

Środkowopolskich. Równina Raciąska to obszar równinny, pokryta jest piaskami, spod których 

miejscami odsłaniają się gliny zwałowe. Na piaskach ukształtowały się wydmy. Wysokość 

bezwzględna terenu jest dosyć zróżnicowana i waha się od 182 m n.p.m. w punkcie Góra Piątkowa w 

gminie Kuczbork-Osada do 109 m n.p.m. Obszary położone w północnej części powiatu 

charakteryzują się wyższymi wysokościami bezwzględnymi niż tereny południowe. Większość obszaru 

posiada rzeźbę niskofalistą, częściowo tylko występują tereny faliste, falistopagórkowate i 

płaskorówninne. Równina Urszulewska to zewnętrzny sandr ostatniego zlowodowacenia, którego 

powierzchnia położona jest na wysokości 115-130 m n.p.m. Graniczy ona od wschodu z Równiną 

Raciąską i Wzniesieniami Mławskimi. Wzgórza Mławskie to zespół form kemowych i morenowych 

wznoszących się do około 200 m n.p.m., powstałych w czasie maksymalnego zasięgu stadiału 

górnego zlodowacenia Warty. 

2.3 Budowa geologiczna 

Osady paleogenu i neogenu wykształcone, jako: margle piaszczyste, mułki mułowce i iły są 

bezpośrednim podłożem osadów czwartorzędu. 

Osady czwartorzędu, o maksymalnej miąższości 287, 5 m (północ Żuromina) występują na 

całej powierzchni Powiatu Żuromińskiego. W obrębie osadów związanych ze zlodowaceniami 

południowopolskimi wyróżniono trzy poziomy glacjalne rozdzielone utworami wolnolodowcowymi i 

zastoiskowymi. 

 Osady interglacjału mazowieckiego reprezentowane są przez piaski, mułki, iły rzeczne, 

rzeczno-jeziorne o miąższości do 80 m. 

Osady zlodowaceń środkowopolskich tworzą dwa kompleksy glacjalne, związane ze 

zlodowaceniami Odry i Warty. Osady zlodowacenia Odry to: piaski i żwiry wodnolodowcowe dolne 
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(osiągające 10 m miąższości), gliny zwałowe (25 m miąższości) oraz piaski i żwiry wodnolodowcowe 

górne (kilkumetrowej miąższości). Kompleks osadów zlodowacenia Warty składa się z: piasków i 

żwirów wodnolodowcowych (trzy poziomy o łącznej miąższości kilku metrów), glin zwałowych (dwa 

poziomy o łącznej miąższości 20-30 m), piasków i mułków rzecznych (o miąższości 2 m), piasków, 

żwirów i głazów moren czołowych oraz piasków i mułków zastoiskowych (o miąższości do 7m). 

Osady zlodowaceń północnopolskich reprezentowane są przez: piaski i żwiry 

wodnolodowcowe dwóch poziomów sandrowych. Najmłodszymi osadami plejstocenu są piaski i 

żwiry rzeczne tarasów nadzalewowych Wkry o miąższości 2-3 m. 

Osady holoceńskie są reprezentowane przez piaski i gliny deluwialne (wypełniające dolinki 

denudacyjne rozcinające stoki wysoczyzny i wzgórz moren czołowych), piaski eluwialne (pokrywające 

płatami powierzchnię wysoczyzny), piaski eoliczne, piaski i mułki tarasów zalewowych Wkry, piaski i 

mułki jeziorne, gytie, piaski humusowe, namuły torfiaste i torfy (wypełniające zagłębienia różnej 

genezy i w dolinie Wkry) oraz namuły den dolinnych i zagłębień bezodpływowych. 

2.4 Gleby i ich użytkowanie 

Jakość gleb w powiecie jest zróżnicowana, pokrywę glebową stanowią piaski i gliny zwałowe 

strefy czołowomorenowej, które dają dużą zmienność pod względem uziarnienia. Dominują gleby 

słabe klasy V i VI, wytworzone z piasków luźnych słabo gliniastych i piasków gliniastych lekkich. Tylko 

w południowo-zachodniej części powiatu (gm. Lutocin) występują gleby dobre klas III i IV, powstałe z 

glin zwałowych o różnym stopniu spiaszczenia, jednakże ich udział jest znacznie niższy. 

Pod względem przydatności rolniczej przeważają gleby zaliczane do kompleksu piątego (żytni 

dobry), szóstego (żytni słaby) i siódmego (żytni bardzo słaby). Najlepsze z nich występują na terenie 

gmin: Lutocin, Bieżuń i Żuromin, a najsłabsze w gminie Lubowidz i Siemiątkowo. 

Rolnictwo stanowi ważny dział gospodarki powiatu żuromińskiego. W 2010 r. liczba 

gospodarstw rolnych wynosiła 5344 – dane z GUS. Powierzchnia gruntów użytkowanych rolniczo 

wynosi 58 257 ha, co stanowi ok. 72 % ogólnej powierzchni powiatu (stan w 2013 r., dane Wydziału 

Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego w Żurominie). 

W skali całego powiatu grunty orne stanowią 45, 03 %, tj. - 36325 ha. Gleby przydatne są 

głównie do uprawy żyta, ziemniaków i łubinu, poza glebami klas III i IV, na których uprawiane są 

pszenica, mieszanki zbożowe.  

Podsumowując, należy stwierdzić, że część gmin charakteryzuje się niezbyt korzystnymi 

warunkami dla rozwoju rolnictwa konwencjonalnego. Są to gminy Lubowidz i Siemiątkowo, gdzie 
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rolnictwo nie powinno być postrzegane jako jedyna forma rozwoju gospodarczego gdyż wymaga 

dużych nakładów. 

2.5 Surowce mineralne 

Na terenie powiatu występują złoża surowców mineralnych (kruszywa naturalne), których 

eksploatacja może być czynnikiem aktywizującym najbliższy rejon. Zasoby geologiczno-bilansowe 

pięciu udokumentowanych złóż kruszywa naturalnego wynoszą 21 425 tys. ton. Zlokalizowane są one 

w północno - wschodniej części powiatu, w gminach Żuromin, Lubowidz, Kuczbork - Osada (obszar 

Wzniesień Mławskich). 

Tabela 2. Wykaz eksploatowanych złóż surowców naturalnych w powiecie żuromińskim 

Rodzaje kopaliny Zasoby w tys. ton 

Wydobycie Gmina Kruszywo 
naturalne 

Geologiczno - 
bilansowe 

Przemysłowe 

Brudnice 315 393 36 Żuromin 

Brudnice 945 - 10 Żuromin 

Brudnice 337 - - Żuromin 

Galumin 508 - - Lubowidz 

Gościszka 5282 3566 565 Kuczbork-Osada 

Gościszka 148 - - Kuczbork- Osada 

Łążek  829 796 10 Kuczbork -Osada 

Łążek 454 - 37 Kuczbork- Osada 

Nidzgora  130 - - Kuczbork- Osada 

Nidzgora 1 593 1378 - Kuczbork- Osada 

Nowa Wieś 1354 1217 483 Kuczbork -Osada 

Osówka 495 - 38 Lubowidz 

Ruda  1376 1376 342 Lubowidz 

Ruda   6 631 5826 - Lubowidz 

Wiadrowo 1 028 937 65 Żuromin 

Razem 21 425 15 489  1 586 - 

Źródło: Bilans zasobów złóż  kopalin w Polsce Państwowy Instytut Geologiczny (wg stanu na dzień 31.12.2012r.) 
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Aktualnie eksploatacja prowadzona jest ze złóż położonych w miejscowościach: Brudnice, 

Brudnice II, Wiadrowo gm. Żuromin, Gościszka gm. Kuczbork, Osówka gm. Lubowidz, Ruda gm. 

Lubowidz, Galumin gm. Lubowidz, Łążek gm. Kuczbork, 

2.6 Wody powierzchniowe i podziemne 

Przez teren powiatu żuromińskiego przepływa 12 rzek i 2 kanały:  Kanał  Luta-Wkra i Kanał 

Ulgi – Swojęcianki. Łączna długość rzek w powiecie wynosi 200 km, z czego 2, 6 km stanowią kanały.  

Ważniejsze dopływy rzeki Wkry w obszarze powiatu żuromińskiego: 

 w km 125+880 w miejscowości Siciarz do rzeki Wkry wpływa rzeka Luta (26,8 km) 

prowadząca wody z gminy Żuromin, Bieżuń oraz Siemiątkowo, 

 w km 130+450 w miejscowości Stanisławowo do rzeki Wkry wpływa rzeka Mak (10,6 km) 

prowadząca wody z gminy Bieżuń, 

 w km 136+180 w miejscowości Bieżuń do rzeki Wkry wpływa Kanał Luta-Wkra prowadzący 

nadmiar wód z rzeki Luty, 

 w km 136+380 w miejscowości Bieżuń do rzeki Wkry wpływa rzeka Swojęcianka prowadząca 

wody z gminy Lubowidz, Żuromin, Lutocin. 

Czwartorzędowe poziomy wodonośne stanowią najbardziej zasobne zbiorniki wód 

podziemnych o znaczeniu użytkowym. Strop utworów wodonośnych występuje przeważnie na 

głębokości od kilkunastu do 100 m p.p.t. Miąższość utworów wodonośnych wynosi kilkanaście 

metrów, przy czym na obszarach struktur kopalnych osiąga wielkość 20-60 m. 

Przeważająca część powiatu (środkowa i wschodnia) leży w zasięgu głównego zbiornika wód 

podziemnych – zbiornika Działdowo, wymagającego szczególnej ochrony (oprac. w 1990 r. pod 

redakcją prof. A.S. Kleczkowskiego z AGH – Instytut Hydrograficzny w Krakowie). 

2.7 Komunikacja 

Podstawowy układ drogowy powiatu stanowi sieć dróg wojewódzkich i powiatowych. Łączna 

długość tych dróg wynosi ok. 400,891 km, z czego: 

 drogi wojewódzkie -75 km 

 drogi powiatowe - 325,891 km 

Drogi wojewódzkie w całości, a powiatowe w ok. 93% mają nawierzchnię utwardzoną, 

bitumiczną.  

Drogi gminne w powiecie żuromińskim: 
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 o nawierzchni twardej – 166,3km 

 o nawierzchni twardej ulepszonej – 163,3 km 

 o nawierzchni gruntowej – 488,1 km 

Drogi powiatowe wg typu nawierzchni w powiecie żuromińskim: 

 o nawierzchni twardej – 306,28 km  

 o nawierzchni twardej ulepszonej – 305,68 km 

 o nawierzchni gruntowej – 19,611 km 

Drogami powiatowi administruje Zarząd Powiatu Żuromińskiego poprzez Wydział 

Infrastruktury Starostwa Powiatowego w Żurominie oraz Powiatowy Obwód Dróg w Żurominie ul. 

Warszawska 32, do których należą między innymi:  

 zarządzanie i koordynacja robót w pasie drogowym, 

 utrzymanie dróg i obiektów mostowych; 

 opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej. 

Ze względu na znaczenie, jakie spełniają w sieci dróg, drogi powiatowe podzielone są na: 

 drogi główne o długości łącznej ok. 54,5 km. 

 drogi zbiorcze o długości łącznej ok.169 km. 

 drogi lokalne o długości łącznej ok. 102 km. 

W ciągu tych dróg znajduje się szesnaście obiektów mostowych o dopuszczalnej nośności od 

15 ton do 40 ton.  

2.8 Ekologia, przyroda powiatu żuromińskiego 

W powiecie żuromińskim obszar chroniony zajmuje 59 635, 1 tys. ha, co stanowi blisko 74 % 

całej powierzchni powiatu. Są to grunty należące do Górznieńsko - Lidzbarskiego Parku 

Krajobrazowego i tereny obszaru chronionego krajobrazu: Zieluńsko – Rzęgnowskiego – powołanego 

Rozporządzeniem nr 18 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 

91poz. 2450), Międzyrzecza Skrwy i Wkry-powołanego Rozporządzeniem nr 23 Wojewody 

Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91 poz. 2455 ze zm.), 

Nadwkrzańskiego - powołanego Rozporządzeniem nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 

kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 91 poz. 2456 ze zm.) oraz okolic Rybna i Lidzbarka 

powołanego Rozporządzeniem nr 19 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. (Dz. Urz. 

Woj. Maz. Nr 91 poz. 2451 ze zm.). W gminie Bieżuń w dolinie rzeki Wkry istnieje rezerwat przyrody 

Gołuska Kępa o powierzchni 9,90 ha stanowiący fragment lasu liściastego z drzewostanem olchy, 

jaworu i jesionu. Granice rezerwatu stanowi w większości stare koryto rzeki Wkry. Górznieńsko - 
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Lidzbarski Park Krajobrazowy na terenie powiatu zajmuje 5230 ha, jest to północno -wschodnia część 

gminy Lubowidz. Na terenie gminy ( rejon wsi Straszewy) znajduje się także użytek ekologiczny o 

powierzchni 6,89 ha. 

W powiecie żuromińskim zarejestrowanych jest dziewięć parków podworskich. Parki 

zabytkowe chronione są z mocy ustawy o ochronie dóbr i pozostają pod nadzorem Konserwatora 

Zabytków. Zlokalizowane są na terenie gminy Kuczbork, Bieżuń i Żuromin. Najwięcej pomników 

przyrody -13 egzemplarzy znajduje się w Gminie Siemiątkowo, są to w zdecydowanej większości dęby 

szypułkowe. Ochrona obejmuje ponadto obszary źródliskowe rzek Swojęcianki i Chraponianki, Skrwy i 

Okalewki oraz Przylepnicy na Wzniesieniach Mławskich. W gminach Siemiątkowo i Lubowidz można 

zaobserwować żeremia i tamy bobrów, a ponadto na obszarze powiatu znalazł dobre warunki 

rozwoju bocian biały. 

Przez prawie wszystkie gminy powiatu żuromińskiego przepływa rzeka Wkra. W 

bezpośrednim sąsiedztwie i dolinie rzeki występują liczne elementy środowiska posiadające wysokie 

wartości przyrodnicze. 

Walory przyrodniczo-krajobrazowe powiatu stwarzają warunki do rekreacji. Powiat położony 

jest w rejonie “Zielonych Płuc Polski”. Jest to teren o wyjątkowych walorach przyrodniczych jak 

urozmaicona rzeźba terenu, zróżnicowany krajobraz naturalny, bogata sieć hydrograficzna, bogata 

szata roślinna oraz osobliwości flory i fauny. O wysokim stopniu naturalności tego obszaru decydują 

lasy i trwałe użytki zielone.  

Na terenie powiatu żuromińskiego znajduje się także Obszar Natura 2000 ustanowiony 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004 roku w sprawie specjalnej ochrony 

ptaków Natura 2000 (Dz. U. nr 229, poz. 2313 ze zm.) został utworzony obszar specjalnej ochrony 

ptaków - Dolina Wkry i obejmujący obszar 28751,5 ha, w tym: 21861,8 ha położone w województwie 

mazowieckim na terenie gmin powiatu żuromińskiego- 8756,5 ha w tym : Lubowidz (1914,3 ha), 

Lutocin (846,2 ha), Bieżuń (3455,9 ha), Siemiątkowo (782,4 ha), Żuromin (1757,7 ha). Na obszarze i 

na granicy powiatu żuromińskiego wyznaczono także specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000: 

Baranie Góry – obszar ochrony siedlisk (gmina Kuczbork -Osada), Ostoja Lidzbarska – gmina Lubowidz 

oraz Mszar Płociczno. 

Natura 2000 jest w założeniu siecią, która ma pełnić kluczową rolę w ochronie różnorodności 

biologicznej, poprzez zabezpieczenie zagrożonych rodzajów siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk 

zagrożonych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt.  
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3. METODY WYKORZYSTANE PRZY OPRACOWANIU, ANALIZIE I 

SPORZĄDZANIU PROGNOZY 

Procedura tworzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko powinna biec 

równolegle do realizacji dokumentu podstawowego. W myśl tej zasady prognoza oddziaływania na 

środowisko realizowana była równolegle z opracowaniem Strategicznego Planu Rozwoju dla Powiatu 

Żuromińskiego. 

Prognozę oddziaływania na środowisko wykonano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1235 z późn. zm.) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 

czerwca 2001 r. w sprawie oceny skutków niektórych planów i programów oraz dyrektywy 

2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska.  

 W niniejszym dokumencie dokonano analizy oddziaływań na środowisko w oparciu o dane z 

literatury oraz ustalenia własne, które zestawiono z lokalnymi uwarunkowaniami środowiskowymi 

Metoda ogólna opracowania Prognozy objęła następujące etapy; 

 określenie celów – zastosowano tu metody opisowe  

 charakterystyka stanu środowiska - scharakteryzowano stan środowiska przy pomocy szeregu 

wskaźników, głównym źródłem danych statystycznych należały informacje z banku danych 

lokalnych GUS oraz raportów o stanie środowiska WIOŚ.  

 identyfikacja stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem.   

 określenia problemów stanu środowiska istotnych z punktu widzenia realizacji 

projektowanego dokumentu. Problemy te zostały zidentyfikowane na podstawie: 

o analizy istniejącego stanu środowiska przeprowadzonej na potrzeby niniejszej 

Prognozy  

o zdiagnozowanych trendów zmian w środowisku przyrodniczym 

o analizy informacji zawartych w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Żuromińskiego na lata 2009-2016  

 zgodność celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym i 

krajowym 

 ustalenie przewidywanego znaczącego oddziaływania na środowisko. 

Identyfikację celów ochrony środowiska. przeprowadzono na podstawie analizy:  
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 obowiązujących dokumentów krajowych i regionalnych odnoszących się do zasad 

zrównoważonego rozwoju, zasad środowiska przyrodniczego, oraz zasad minimalizacji 

skutków tych zmian  

3.1 Ustalenie przewidywanego znaczącego oddziaływania na środowisko  

Realizacja wymogu ustawowego- powoduje najwięcej problemów metodycznych, ze względu 

na ogólne formułowanie w dokumencie celów i kierunków działań w związku z powyższym możliwe 

jest jedynie wskazanie potencjalnych konfliktów. Strategiczny Plan Rozwoju dla Powiatu 

Żuromińskiego formułuje cele i kierunki działań nie odnosi się do konkretnych rozwiązań 

technicznych, dlatego w Prognozie uwzględniono tylko te działania, do których możliwe było 

ustalenie oddziaływań na podstawie interpretacji oddziaływania celów i kierunków. Przy takiej 

ogólności dotyczącej działań w szczególności odniesień przestrzennych trudno precyzyjnie 

prognozować wpływ proponowanych działań na środowisko przyrodnicze, które charakteryzuje się 

przestrzennym zróżnicowaniem zasobów przyrodniczych.  

Przyjęto następującą procedurę analizy oddziaływania na środowisko działań i kierunków 

przyjętych w Strategicznym Planie Rozwoju dla Powiatu żuromińskiego: 

 Przeanalizowano cele strategiczne działania i wskazano dwie grupy działań: 

Grupa 1 cele i działania, dla których możliwe jest przeprowadzenie oceny oddziaływania na 

środowisko w odniesieniu do elementów środowiska.  Do tych działań należą:  

Działania w zakresie zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju i zachowanie wysokich 

walorów środowiska  

 Przeciwdziałanie deficytowi wodnemu 

 Zwiększenie lesistości i ochrona lasów 

 Szerzenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców 

 Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem  

 Podnoszenie efektywności energetycznej  

 Racjonalne planowanie funkcji terenów z uwzględnieniem potrzeb ochrony środowiska 

 Przeciwdziałanie fragmentaryzacji przestrzeni przyrodniczej  

 Ochrona obszarów cennych przyrodniczo  

 Zmniejszenie obciążenia środowiska powodowanego emisjami zanieczyszczeń do wód, 

atmosfery i gleby 

 Zwiększenie poziomu ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie osuwiskom 

 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich 
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 Porządkowanie i tworzenie spójnego systemu gospodarki odpadami 

Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury transportowej 

 Podniesienie standardów technicznych dróg do zwiększenia zapotrzebowania ruchu 

komunikacyjnego oraz podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego 

 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dostosowanej do ruchu tranzytowego 

Działania w zakresie tworzenia warunków do zwiększenia inwestycji  

 Wsparcie rozwoju stref produkcyjnych i terenów inwestycyjnych 

Działania w zakresie wykorzystania potencjału kulturowego dla rozwoju powiatu  

 Ochrona dziedzictwa kulturowego powiatu  

 Rozwój zaplecza instytucjonalnego kultury 

Działania w zakresie wykorzystania walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju 

turystyki w powiecie 

 Poprawa atrakcyjności turystycznej powiatu w oparciu o walory przyrodnicze  

 Wykorzystanie pogranicza historycznego powiatu 

 

Grupa 2 cele i działania, dla których nie jest możliwe przeprowadzenie szczegółowych ocen 

oddziaływania na środowisko lub brak jest przesłanek do ich określenia. Do tych działań należą:  

Działania w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego oraz przeciwdziałaniu zjawisku 

wykluczenia społecznego  

 Wspieranie grup nieaktywnych zawodowo  

 Aktywizacja rezerw rynku pracy oraz działania na rzecz poprawy sytuacji demograficznej 

 Przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie skutków 

 Wspomaganie zadań mających na celu włączenie społeczne 

 Pobudzanie aktywności fizycznej mieszkańców 

 Budowa społeczeństwa obywatelskiego 

Działania w zakresie podnoszenia standardów funkcjonowania ochrony zdrowia  

 Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców powiatu żuromińskiego   

 Zapewnienie wysokiego poziomu usług zakresu opieki społecznej  

Działania w zakresie podnoszenia, jakości i efektywności kształcenia  

 Wspieranie jakości kształcenia  
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 Dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb rynku pracy. 

 Poprawa infrastruktury oświatowej  

 Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży  

Działania w zakresie wdrażanie innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych  

 Wsparcie informatyzacji sektora usług społecznych 

 Poprawa dostępności teleinformatycznej 

 Społeczeństwo informacyjne na obszarach wiejskich 

Działania w zakresie wykorzystania potencjału kulturowego dla rozwoju powiatu  

 Większe zaangażowanie mieszkańców w działania na rzecz kultury. 

 Kultura narzędziem promocji powiatu 

Działania w zakresie podniesienia jakości kapitału ludzkiego w zakresie pozyskiwania środków 

finansowych na rozwój sportu. 

 Rozwój sportu w powiecie 

Działania w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa publicznego 

 Poprawa bezpieczeństwa publicznego w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania 

 Wspieranie działań w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich – 

bezpieczeństwo w szkole 

 Wspieranie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 Wspieranie działań w zakresie przeciwdziałania w zakresie ograniczenia narkomanii 

 Wspieranie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

 Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Strategicznego Planu Rozwoju Powiatu 
Żuromińskiego na lata 2014 -2020 .” 

 

21 

 

4. PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA NA TERENIE POWIATU 

ŻUROMIŃSKIEGO 

4.1 Zagrożenia wód podziemnych i powierzchniowych 

Wody podziemne na terenie powiatu żuromińskiego mieściły się w III i IV klasie jakości, czyli 

są to wody dobrej i zadowalającej jakości, spełniające wymogi dla wody przeznaczonej do spożycia 

dla ludzi. Jakość wód powierzchniowych na terenie powiatu jest IV klasy czystości. Źródła 

zanieczyszczenia wód stanowią : 

 nieoczyszczone lub niedostatecznie oczyszczone ścieki, 

 niewłaściwe postępowanie z nawozami i środkami ochrony roślin, 

 punktowe źródła zanieczyszczeń np.: nieszczelne szamba, dzikie wysypiska odpadów, 

 ścieki opadowe 

Przeważająca część powiatu (środkowa i wschodnia) leży w zasięgu głównego zbiornika wód 

podziemnych – zbiornika Działdowo, wymagającego szczególnej ochrony. 

Najważniejsze problemy: 

 Brak sieci kanalizacyjnych na terenach wiejskich, 

 Racjonalne gospodarowanie wodą w gospodarce komunalnej, 

 Zanieczyszczenie wód gospodarką ściekową oraz chemizacją rolnictwa, 

 Brak urządzeń retencjonujących wodę.  

4.2 Powietrze atmosferyczne 

   Zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska Wojewódzki Inspektor Ochrony 

Środowiska co roku dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w poszczególnych strefach. 

Roczna ocena jakości powietrza za 2011 rok została wykonana w układzie stref, zgodnie z zaleceniem 

Ministerstwa Środowiska oraz wytycznymi, opracowanymi na zlecenie Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska przez Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie: 

„Wytyczne do rocznej oceny jakości powietrza w strefach wykonanej wg zasad określonych w 

art. 89 ustawy – Prawo ochrony środowiska z uwzględnieniem dyrektywy 2008/50/WE i dyrektywy 

2004/107/WE”. 

Roczna ocena jakości powietrza za 2011 rok została poszerzona w odniesieniu do ww. 

wytycznych o dodatkową ocenę jakości powietrza w strefach pod kątem dotrzymania poziomu 
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docelowego dla pyłu PM2.5. Analiza otrzymanych poziomów stężeń monitorowanych zanieczyszczeń 

w 2011 roku wskazuje na ścisłą zależność zmierzonych stężeń od warunków pogodowych. Zima 

spowodowała wysoką emisję zanieczyszczeń, pochodzących ze spalania paliw na cele grzewcze, co 

bezpośrednio przełożyło się na wysoki poziom emisji tych zanieczyszczeń, szczególnie w obszarach, 

gdzie dominująca jest powierzchniowa emisja indywidualna.  

Emisja zanieczyszczeń do powietrza w powiecie żuromińskim pochodzi przede wszystkim z 

procesów energetycznego spalania paliw dla celów grzewczych oraz dla procesów technologicznych. 

Oprócz punktowych zorganizowanych i rozproszonych źródeł emisji występują źródła emisji 

niezorganizowanej (składowiska odpadów, użytki rolne, obiekty budowlane). Istotnym źródłem emisji 

o charakterze liniowym jest emisja zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł mobilnych(transport 

osobowy, towarowy, rolniczy). 

Podstawowym paliwem stosowanym w kotłowniach grzewczych i technologicznych w 

powiecie żuromińskim jest węgiel kamienny. Żaden z zakładów nie eksploatuje instalacji do 

odsiarczania spalin.  

Powiat Żuromiński jest obszarem o charakterze typowo rolniczym, z tego względu głównym 

źródłem zanieczyszczenia powietrza na terenach wiejskich jest emisja ze źródeł energetycznego 

spalania paliw dla potrzeb grzewczych mieszkańców oraz procesów energetycznych zachodzących w 

procesach produkcji np. drobiarskiej, chowu trzody chlewnej. 

Istotnym źródłem zanieczyszczeń powietrza na terenie powiatu żuromińskiego jest 

komunikacja samochodowa. Zanieczyszczenia emitowane przez pojazdy w wyniku reakcji 

fotochemicznej przyczyniają się do tworzenia ozonu przyziemnego. Największa emisja tych 

zanieczyszczeń zlokalizowana jest w rejonach dróg o dużym natężeniu ruchu. 

Najważniejsze problemy: 

 Wzrost emisji pyłu zawieszonego PM10, PM2.5 

 Bardzo niski udział energii odnawialnej  

 Małe wykorzystanie paliw ekologicznych do ogrzewania, tj. gazu, oleju 

4.3 Hałas 

Na poziom hałasu wpływają w coraz większym stopniu źródła komunikacyjne. Wysoki poziom 

hałasu występuje na skrzyżowaniach głównych ulic miast, przy trasach komunikacyjnych o dużym 

natężeniu ruchu biegnących przez obszary o zwartej zabudowie. Na terenie powiatu w największym 

stopniu na wysoki poziom hałasu pochodzącego z komunikacji narażeni są mieszkańcy miasta.  
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Hałas przemysłowy nie stwarza problemów mieszkańcom powiatu. 

Najważniejsze problemy: 

 Wzrost zagrożenia hałasem komunikacyjnym 

4.4 Pole elektromagnetyczne 

W chwili obecnej na podstawie wykonanych pomiarów nie stwierdza się przekroczeń 

mogących zagrażać zdrowiu. 

Wpływ pola elektromagnetycznego na człowieka i środowisko jest uzależniony od natężenia 

oraz częstotliwości drgań. Źródłem promieniowania jest każde urządzenie, w którym następuje 

przepływ prądu np. sieci energetyczne, w tym linie wysokiego napięcia, stacje radiowe i telewizyjne, 

stacje bazowe i telefony telefonii komórkowej, radiotelefony, CB-radio, urządzenia radiowo – 

nawigacyjne, urządzenia elektryczne wykorzystywane w domu. 

Pole elektromagnetyczne towarzyszy nam wszędzie w każdej praktycznie dziedzinie życia. 

Nikt obecnie nie wyobraża sobie normalnego funkcjonowania bez prądu elektrycznego, radia, 

komputerów, internetu czy też telefonu komórkowego. Postęp cywilizacyjny wymaga od nas 

pewnych wyrzeczeń natury np. estetycznej (słupy wysokiego napięcia czy też wieże telefonii 

komórkowej nie zdobią krajobrazu), ale tak jak z dróg – nie da się z nich już zrezygnować. Nie można 

również demonizować aspektu zdrowotnego wpływu na otoczenie takich instalacji. Wyniki 

długofalowych badań naukowych pozwalają tak konstruować i lokalizować źródła PEM, aby 

wyeliminować ich potencjalne oddziaływanie na otoczenie. 

Najważniejsze problemy 

 Mała świadomość społeczeństwa na temat obecności źródeł promieniowania i ich 

oddziaływania 

4.5 Poważne awarie przemysłowe i zagrożenia naturalne 

W Powiecie Żuromińskim potencjalnym źródłem zagrożenia jest : 

1. Amoniak i kwas siarkowy gromadzony w instalacjach technologicznych i zbiornikach - 

Spółdzielnia Mleczarska w Żurominie - 4,5 tony amoniaku i 1 tona kwasu siarkowego. 

2. Zagrożenie pożarowo-wybuchowe stanowi odcinek gazociągu Jamał – Europa Zachodnia 

przebiegający przez Gminę Siemiątkowo (sołectwa Krzeczanowo, Gutkowo), fermy drobiu 

w Kozielsku i Chodubce  
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3. Duże zagrożenie dla życia i zdrowia ludzi oraz środowiska mogą stanowić katastrofy i 

awarie cystern samochodowych, przewożących przez teren powiatu substancje i 

materiały niebezpieczne trasami do tego celu nie wyznaczonymi. 

4. Skupiska ferm drobiu - zagrożenie epizootyczne (rozprzestrzenianie się chorób 

zwierzęcych). 

Oprócz zagrożeń ze strefy zakładów przemysłowych istnieje realne niebezpieczeństwo 

skażenia ludzi w przypadku awarii cystern z TSP przewożonymi transportem drogowym. 

Należy nadmienić, że powiat żuromiński zaliczany jest do obszarów Polski o niskim stopniu 

zagrożenia materiałami szczególnie niebezpiecznymi. 

Na terenie powiatu nie ma zakładów produkujących nawozy sztuczne czy substancje 

niebezpieczne. 

Sytuacje kryzysowe stwarzać ponadto mogą i inne czynniki, w tym:  

 przerwy w dostawach wody i energii elektrycznej, 

 długotrwałe susze, 

 pożary, 

 powodzie. 

4.6  Gospodarka odpadami 

W zakresie gospodarki odpadami problemem jest zagospodarowanie odpadów komunalnych. 

Dominującym sposobem zagospodarowania i unieszkodliwiania odpadów komunalnych w powiecie 

jest deponowanie na składowiskach. Nie wszyscy mieszkańcy objęci są zorganizowana zbiórką. 

Zagrożeniem dla środowiska są także liczne dzikie wysypiska odpadów. 

W małych i średnich przedsiębiorstwach brak jest właściwego postępowania z odpadami 

niebezpiecznymi. Problemem pozostają osady ściekowe z oczyszczalni ścieków komunalnych, które 

przede wszystkim są składowane. 

Najważniejsze problemy 

 deponowanie na składowiskach ok. 83% wytwarzanych odpadów komunalnych bez 

jakiegokolwiek przetworzenia, 

 słabo rozwinięty system zbierania odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu 

odpadów komunalnych oraz odpadów wielkogabarytowych i ulegających biodegradacji, 
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 brak badań składu morfologicznego odpadów komunalnych w gminach wiejskich oraz 

miastach,  

 brak postępu we wdrażaniu selektywnego zbierania odpadów niebezpiecznych, 

 bariera kapitałowa przy wprowadzaniu nowoczesnych rozwiązań technologicznych mogących 

przyczynić się do minimalizacji ilości wytwarzanych odpadów oraz zwiększenia stopnia ich 

odzysku, 

 niezadowalający poziom edukacji i świadomości ekologicznej społeczeństwa, 

 niedostateczny rozwój i brak efektywności systemu selektywnego zbierania odpadów 

opakowaniowych,  

 czasowe składowanie osadów ściekowych, związane z przyczynami ekonomicznymi 

(składowanie generowało najniższe koszty unieszkodliwienia odpadu).    

4.7 Jakość powierzchni ziemi 

Jakość gleb w powiecie jest zróżnicowana, pokrywę glebową stanowią piaski i gliny zwałowe 

strefy czołowomorenowej, które dają dużą zmienność pod względem uziarnienia. Dominują gleby 

słabe klasy V i VI, wytworzone z piasków luźnych słabo gliniastych i piasków gliniastych lekkich. Tylko 

w południowo-zachodniej części powiatu (gm. Lutocin) występują gleby dobre klas III i IV powstałe z 

glin zwałowych o różnym stopniu spiaszczenia, jednakże ich udział jest znacznie niższy. 

Pod względem przydatności rolniczej przeważają gleby zaliczane do kompleksu piątego (żytni 

dobry), szóstego (żytni słaby) i siódmego (żytni bardzo słaby). Najlepsze z nich występują na terenie 

gmin: Lutocin, Bieżuń i Żuromin, a najsłabsze w gminie Lubowidz i Siemiątkowo. 

Najważniejsze problemy: 

 Brak środków na wieloetapowy proces służący identyfikacji terenów, na których 

przekroczone są standardy gleby 

 Edukacja rolników w zakresie prowadzenia prac agrotechnicznych 

4.8 Zasoby przyrodnicze 

Lasy pełnią bardzo ważne funkcje w środowisku: ekologiczne, produkcyjne i społeczne. W 

2011 roku powierzchnia gruntów leśnych wynosiła 17 035,1 ha., w tym grunty leśne publiczne Skarbu 

Państwa o powierzchni 9428,9 ha i grunty leśne prywatne o powierzchni 7073,5 ha. Wskaźnik 

lesistości 20,90% jest znacznie niższy od średniego w województwie mazowieckim wynoszącego 

22,80% oraz średniego w Polsce – 29,20%.  
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Lasy niestanowiące własności Skarbu Państwa zajmowały powierzchnię 7589,00 ha. Grunty 

leśne prywatne ogółem o powierzchni 7571,30 ha, w tym grunty leśne prywatne osób fizycznych o 

powierzchni 7 149,30 ha, grunty leśne prywatne wspólnot gruntowych 398 ha, grunty leśne gminne 

powierzchnia 17,70 ha. 

 Główne zagrożenia i problemy związane z gospodarką leśną: 

 Niewystarczające środki na ochronę przyrody, 

 Duże zagrożenie pożarowe i zaśmiecanie lasów. 

W powiecie żuromińskim powierzchnia obszaru chronionego zajmuje 59 635,1 tys. ha, co 

stanowi blisko 74 % całej powierzchni powiatu. Dużym zagrożeniem jest zwiększająca się presja 

turystyczna na tereny cenne przyrodniczo. Nadmierna penetracja wiąże się z bezpośrednim 

niszczeniem cennych gatunków roślin, płoszeniem zwierząt, zwiększonym hałasem, zaśmiecaniem i 

tworzeniem nielegalnych wysypisk śmieci. 

Zagrożenie cennych siedlisk powodują także zmiany stosunków wodnych np. niewłaściwe 

prowadzenie melioracji czy użytkowanie terenu. Intensyfikacja produkcji rolniczej, złe wykorzystanie 

środków ochrony roślin, likwidacja śródpolnych zadrzewień i oczek wodnych prowadzi do ubożenia i 

degradacji krajobrazu oraz ograniczenia liczebności wielu gatunków roślin i zwierząt. 

Zidentyfikowane problemy odnoszą się zarówno do obszarów chronionych w ramach 

krajowego systemu ochrony, jak i obszarów objętych ochroną w ramach Natura 2000 oraz innych 

terenów cennych przyrodniczo. 

4.9 Rolnictwo  

Zagrożeniem ze strony rolnictwa może być wzrost produkcji rolniczej, która stanowi źródło 

zanieczyszczeń wszystkich komponentów środowiska przyrodniczego. Stosowanie nadmiernych 

dawek nawozów i środków ochrony roślin powoduje zanieczyszczenia wód podziemnych, 

powierzchniowych i gleb związkami azotu i fosforu, oraz pestycydami. Koncentracja dużych obiektów 

chowu i hodowli zwierząt, która skutkuje uciążliwościami w postaci emisji gazów, amoniak 

siarkowodór. Obiekty chowu lub hodowli drobiu powyżej 40 tys. sztuk lub świń powyżej 2 tys. o 

wadze ponad 30 kg wymagają uzyskania pozwolenia zintegrowanego zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 26 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów instalacji mogących powodować 

znaczne zanieczyszczenie poszczególnych elementów przyrodniczych albo środowiska jako całości. Na 

terenie powiatu żuromińskiego znajduje się 14 takich obiektów.  
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5. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA UZNANE ZA PRIORYTETOWE NA SZCZEBLU 

MIĘDZYNARODOWYM, KRAJOWYM I REGIONALNYM ORAZ ZAKRES I 

SPOSOBY ICH UWZGLĘDNIANIA W STRATEGICZNYM PLANIE DZIAŁANIA  – 

IDENTYFIKACJA I ANALIZA 

5.1 Dokumenty wspólnotowe 

Traktat Lizboński  – wszedł w życie 1 grudnia 2009 r. po ratyfikacji przez wszystkie kraje 

członkowskie UE) jest dokumentem zmieniającym Traktat o Unii Europejskiej oraz Traktat 

ustanawiający Wspólnotę Europejską, ale ich nie zastępuje. Dokument jest międzynarodową umową, 

zakładająca reformę instytucji Unii Europejskiej. Przyznaje poszczególnym Państwom Członkowskim 

kompetencje do osiągnięcia celów wspólnotowych. Traktat Lizboński ma na celu dynamiczny wzrost 

społeczno-gospodarczy, uwzględnia wszystkie obszary polityki Unii Europejskiej, w tym również 

ochronę środowiska w ramach następujących dziedzin: zmiany klimatu (globalne ocieplenie), 

bezpieczeństwo dostaw energii i rozwoju energetyki odnawialnej, zapobieganie klęskom żywiołowym 

oraz katastrofom spowodowanym przez człowieka (zagrożenia terroryzmem),ochrona zdrowia 

publicznego oraz usługi publiczne - dla zapewnienia spójności społecznej i regionalnej (zagadnienia 

istotne dla polityki regionalnej). Analizowana Strategia wpisuje się w wymienione dziedziny Traktatu 

Lizbońskiego, odnosząc się do nich zarówno poprzez cele szczegółowe, jak i pośrednio poprzez 

służące ich realizacji przedsięwzięcia. 

Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu EUROPA 2020 - przyjętą przez Radę Europejską w dniu 17 czerwca 2010 r.(EUCO 13/10) 

Dokument jest długookresową strategią rozwoju Unii Europejskiej przewidzianą na lata 2010–

2020.Strategia Europa 2020 określa 3 obszary priorytetowe działań: I-wzrost inteligentny, II –wzrost 

zrównoważony, III-wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu, a także 5 celów głównych:  

1. osiągnięcie wskaźnika zatrudnienia na poziomie 75%, 

2. poprawa warunków prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej, 

3. zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych o 20%,  

4. podniesienie poziomu wykształcenia, 

5. wspieranie włączenia społecznego. 

Strategiczny Plan Rozwoju uwzględnia cele polityki ekologicznej w sposób bezpośredni  

poprzez działania : 
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 Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju i zachowanie wysokich walorów 

środowiska  

 Rozwój kapitału ludzkiego i społecznego  

 Przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego  

 Podnoszenie standardów funkcjonowania ochrony zdrowia  

 Ponoszenie jakości i efektywności kształcenia  

Szósty Wspólnotowy Program Działań Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska, który 

podkreśla, że polityka w zakresie środowiska musi być oparta na solidnej wiedzy i świadomym 

uczestnictwie społecznym, co wpłynie na sposób podejmowania decyzji UE w sprawie ochrony 

środowiska. Dotyczy to szczególnie kwestii monitorowania i raportowania, zarządzania i 

przekazywania danych pomiędzy różnymi szczeblami władzy oraz rozpowszechniania i ich 

wykorzystania. 

Strategia powstrzymania utraty i poprawy stanu różnorodności biologicznej w Europie do 

roku 2020 wyznacza cele, których realizacja ograniczy presje na środowisko przyrodnicze w UE i 

zniweluje przyczyny utraty różnorodności biologicznej poprzez : 

 pełne wdrożenie przepisów w zakresie ochrony przyrody i sieci rezerwatów przyrody dla 

zapewnienia istotnej poprawy stanu ochrony siedlisk gatunków; 

 poprawę stanu i odbudowę ekosystemów i ich funkcji, w szczególności poprzez większe 

wykorzystanie zielonej infrastruktury; 

 zapewnienie zrównoważonej działalności w sektorach rolnictwa i leśnictwa ; 

 kontrole inwazyjnych gatunków obcych będących coraz poważniejszym zagrożeniom dla 

różnorodności biologicznej 

 Aktualizowany Strategiczny Plan Rozwoju uwzględnia cele polityki ekologicznej w sposób 

bezpośredni poprzez działania w obszarze środowisko oraz  pośrednio w obszarze transport.  

 Przeciwdziałanie deficytowi wodnemu 

 Zwiększenie lesistości i ochrona lasów 

  Szerzenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców 

 Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem  

 Podnoszenie efektywności energetycznej  

 Racjonalne planowanie funkcji terenów z uwzględnieniem potrzeb ochrony środowiska 

 Przeciwdziałanie fragmentaryzacji przestrzeni przyrodniczej  

  Ochrona obszarów cennych przyrodniczo  
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 Zmniejszenie obciążenia środowiska powodowanego emisjami zanieczyszczeń do wód, 

atmosfery i gleby 

 Zwiększenie poziomu ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie osuwiskom 

  Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach wiejskich 

 Porządkowanie i tworzenie spójnego systemu gospodarki odpadami  

Polityka ekologiczna państwa 

Ważniejsze limity związane z racjonalnym wykorzystaniem zasobów i poprawą środowiska 

ustalone zostały w Polityce Ekologicznej Państwa na lata 2009-2012 z uwzględnieniem perspektywy 

do roku 2016. Limity dotyczą celów do osiągnięcia w latach 2009- 2012 r. i cele średniookresowe do 

2016 roku. Nadrzędnym strategicznym celem jest kontynuacja zasady zrównoważonego rozwoju 

społeczno-gospodarczego. Jednym z celów średniookresowych jest zachowanie bogatej 

różnorodności biologicznej polskiej przyrody na różnych poziomach, wraz z umożliwieniem 

zrównoważonego rozwoju gospodarczego kraju. Realizacje celów zapewnia przyjęty cel zapewnienie 

trwałego i zrównoważonego rozwoju i zachowanie wysokich walorów środowiska.  

Strategia Gospodarki Wodnej – określa podstawowe kierunki i zasady działania 

umożliwiające realizację idei trwałego i zrównoważonego rozwoju w gospodarowaniu zasobami 

wodnymi w Polsce. 

Celem nadrzędnym Krajowej strategii ochrony i umiarkowanego użytkowania różnorodności 

biologicznej wraz z programem działań jest zachowanie całego rodzimego bogactwa przyrodniczego 

oraz zapewnienie trwałości i możliwości rozwoju wszystkich poziomów jego organizacji. 

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami – system gospodarki odpadami zgodny z zasadą 

zrównoważonego rozwoju, w którym zawarte są zasady postępowania z odpadami , minimalizacja 

ilości, ograniczenie ich właściwości niebezpiecznych, a także wykorzystanie właściwości 

materiałowych i energetycznych odpadów.  

Strategia Rozwoju Kraju 2020 Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka sprawne 

państwo - jest podstawowym dokumentem strategicznym określającym cele i priorytety w obszarze 

rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz warunki, które powinny ten rozwój zapewniać. 

Strategia opracowana jest przy uwzględnieniu zasady zrównoważonego rozwoju, przy równorzędnym 

traktowaniu obszarów strategicznych: sprawne i efektywne państwo, konkurencyjna gospodarka 

spójność społeczna i terytorialna.  
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Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014 

z uwzględnieniem perspektywy do 2018 ( przyjęty uchwałą Nr 104/2012 Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego z dnia 13 kwietnia 2012 roku). 

Program jest spójny z nadrzędnym dokumentem wytyczającym cele i kierunki działań w 

zakresie polityki ekologicznej województwa, jakim jest „Strategia rozwoju województwa 

mazowieckiego do roku 2020” i stanowi jej rozwinięcie w odniesieniu do zagadnień środowiskowych. 

Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010 - 2020 

Celem strategicznym polityki regionalnej jest wzrost, zatrudnienie i spójność w horyzoncie 

długookresowym, który obejmuje trzy cele szczegółowe: 

 Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie marginalizacji obszarów problemowych  

 Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych 

ukierunkowanych terytorialnie  

 Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów  

W aktualizowanym Strategicznym Planie Rozwoju wskazano zagadnienia o charakterze 

problemowym: 

 Ochrona obszarów cennych przyrodniczo 

 Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury transportowej 

 Wykorzystanie dziedzictwa kulturowego oraz warunków środowiskowych dla rozwoju 

turystyki 

Krajowy Program Zwiększania Lesistości   

Głównym celem polityki kraju jest stworzenie warunków do zwiększania lesistości, która jest 

istotnym czynnikiem poprawy ciągów ekologicznych, ochrony bioróżnorodności oraz istotnym 

warunkiem rozwoju regionalnego. 

Projekt Strategicznego Planu Rozwoju uwzględnia priorytety nadrzędnych dokumentów 

strategicznych przyjmując, jako wiążące na wszystkich szczeblach zarządzania. 

 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Strategicznego Planu Rozwoju Powiatu 
Żuromińskiego na lata 2014 -2020 .” 

 

31 

 

6. IDENTYFIKACJA, OCENA I ANALIZA PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH 

ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO ZADAŃ UJĘTYCH W PROJEKCIE 

STRATEGICZNEGO PLANU ROZWOJU 

Ocenie możliwych oddziaływań na środowisko poddano zadania inwestycyjne jak i nie 

inwestycyjne ujęte do realizacji w ramach poszczególnych celów w Strategicznym Planie Rozwoju dla 

Powiatu Żuromińskiego. Próbę oceny i identyfikacji znaczących oddziaływań na środowisko 

poszczególnych zadań dokonano w tabelach tzw. macierzach skutków środowiskowych, które są 

syntetycznym zestawieniem możliwych pozytywnych, negatywnych, mało istotnych, bezpośrednich, 

pośrednich, krótkoterminowych, średnioterminowych i długoterminowych, stałych i chwilowych 

wtórnych, skumulowanych oddziaływań tych zadań. Dlatego też przyjęto, iż w Prognozie zostaną 

jedynie zidentyfikowane typy/rodzaje skutków środowiskowych oraz oceniony zostanie ich wpływ na 

poszczególne elementy środowiska z uwzględnieniem także wpływu na populacje i zdrowie ludzi oraz 

dziedzictwo kulturowe, w tym zabytki. W celu ułatwienia analizy, poszczególnym typom oddziaływań 

przypisano różne kolory zgodnie z niżej zamieszczoną tabelą. 

 Prawdopodobne negatywne oddziaływanie  

0 Prawdopodobny brak oddziaływania  

 Prawdopodobne pozytywne oddziaływanie  

 Prawdopodobne oddziaływanie o charakterze zarówno pozytywnym jak i negatywnym 

B Prawdopodobne oddziaływanie bezpośrednie  

P Prawdopodobne oddziaływanie pośrednie  

W Prawdopodobne oddziaływanie wtórne  

Sk Prawdopodobne oddziaływanie skumulowane  

Kr Prawdopodobne oddziaływanie krótkoterminowe / chwilowe 

Śr Prawdopodobne oddziaływanie średnioterminowe  

Dł Prawdopodobne oddziaływanie długoterminowe/stałe 
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Analiza została dokonana etapowo zgodnie z założeniami opisanymi w rozdziale  4. Analizując 

zestawienie przedstawione w tabeli należy pamiętać, że dokonana ocena z uwagi na ogólny charakter 

Strategicznego Planu Rozwoju ma w dużej mierze charakter czysto teoretyczny – dlatego też celowo 

przy definiowaniu oddziaływań w opisie użyto określenia „ prawdopodobne”. W ocenie tej, nie 

wartościowano poszczególnych oddziaływań tylko analizowano możliwość ich wystąpienia. 

Określenie zmian stanu środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem w odniesieniu do zadań inwestycyjnych zaplanowanych w Strategicznym Planie 

Rozwoju dla Powiatu Żuromińskiego przy braku informacji o sposobie i dokładnych miejscach 

realizacji poszczególnych przedsięwzięć jest bardzo trudne. Większość z planowanych inwestycji w 

ramach Strategicznym Planie Rozwoju dla Powiatu Żuromińskiego będzie wymagać przeprowadzenia 

postępowań w sprawie oceny oddziaływania na środowisko. W odniesieniu do konkretnych 

warunków środowiskowych przyjęto, iż na tym etapie wystarczające będzie omówienie typowych 

oddziaływań i ich potencjalnych skutków. Zdarza się w przypadku niektórych planowanych inwestycji 

(np. drogi), w zależności od aspektu, jaki się rozważa, może mieć negatywny lub pozytywny wpływ na 

dany element. Przyznanie takiej oceny nie oznacza, że oddziaływania takie zawsze wystąpią. 

 Poszczególnych ocen dla konkretnych działań nie można sumować, gdyż nie jest znana waga 

ani intensywność danego oddziaływania. Oceny te nie uwzględniają również możliwości 

zminimalizowania danych oddziaływań negatywnych, dlatego też w ostatniej kolumnie została 

wprowadzona jeszcze jedna ocena - ogólna oddziaływania, która miała zadanie, umożliwić dokonanie 

ogólnej oceny danego działania. 

 Pozytywna  - 4 

 Neutralna  3 

 Umiarkowanie negatywna -2 

 Negatywna -1 
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Tabela 3. Stopień potencjalnego oddziaływania na środowisko wynikający z realizacji działania w zakresie zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju i zachowanie wysokich 

walorów środowiska  
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Przeciwdziałanie deficytowi 

wodnemu 
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Śr, Dł Sk 

 P ,W 
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Zwiększenie lesistości i ochrona lasów 

 

Śr,Dł,P,B  Śr,Dł,P,B Śr,Dł,P,B Śr, Dł ,P Śr,Dł,P,
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4 

Szerzenie świadomości ekologicznej 

wśród mieszkańców 

Brak przesłanek do identyfikacji potencjalnego oddziaływania  

Ochrona powietrza i ochrona przed 

hałasem  

 

P, W , Śr P, W , Śr P, W , Śr P, W , 

Śr 
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Śr 
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Śr 
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Śr 
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Śr 
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4 

Podnoszenie efektywności Brak przesłanek do identyfikacji potencjalnego oddziaływania 
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energetycznej  

Racjonalne planowanie funkcji 

terenów z uwzględnieniem potrzeb 

ochrony środowiska 

P, DŁ P, DŁ P, DŁ P, DŁ P, DŁ P, DŁ P, DŁ P, DŁ P, DŁ P, DŁ P, DŁ 0 4 

Ochrona obszarów cennych 

przyrodniczo 

 

P, DŁ, B P, DŁ, B P, DŁ, B P, DŁ, B P, DŁ, B P, DŁ, B P, DŁ, 

B 

P, DŁ, 

B 

P, DŁ, 

B 

P, DŁ, B P, DŁ, 

B 

0 4 

Zmniejszenie obciążenia środowiska 

powodowanego emisjami 

zanieczyszczeń  do wód,  atmosfery  i 

gleby 

P ,W, Śr, 

DŁ 
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DŁ 
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DŁ 
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DŁ, 
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P ,W, 
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Śr ,DŁ 
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DŁ 

P ,W, 

Śr, DŁ 

P, Dł 4 

Zwiększenie poziomu ochrony 

przeciwpowodziowej i 

przeciwdziałanie osuwiskom 

 B, P ,W 
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Dł 
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Śr, Dł 

P ,W ,Kr, 

Śr, Dł 
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W  
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Dł 
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Dł 

P, Śr, 

Dł 

4 

Zwiększenie wykorzystania  

odnawialnych źródeł energii na 

obszarach  wiejskich 

B,P,W,Śr

, Dł, Kr  

P,W,Śr Dł  B, P,W,Śr 

Dł 

P,W,Śr 

Dł 

B, P W 
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Dł 
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Dł 

P, Śr, Dł 0 B P, Śr, 

Dł 
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Dł 
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Dł 
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Jednym z zadań w działaniu przeciwdziałanie deficytowi wodnemu jest budowa zbiornika 

wodnego, z którym wiąże się degradacja istniejącego środowiska. Cześć terenu przeznaczona pod 

zbiornik zostanie zalana, co spowoduje zniszczenie siedlisk, a co za tym idzie miejsca bytowania 

zwierząt. Zlikwidowane zostaną naturalne siedliska lęgowe ptaków, miejsca bytowania zwierząt 

zamieszkujące tereny nadrzeczne, takich jak płazy, gady, ssaki. Obiekt małej retencji to również 

zmiany ekosystemów i warunków terenów sąsiadujących. Oddziaływanie na rośliny na etapie 

budowy wynikać będzie z konieczności przeprowadzenia prac ziemnych związanych z usunięciem 

nawierzchni, co jest równoznaczne z likwidacją występujących na tym terenie siedlisk. Zagrożone są 

zatem siedliska nadrzeczne, łąkowe wilgotne i podmokłe. Realizacja zadania polegającego na 

budowie zbiornika małej retencji niewątpliwie pozytywnie może wpłynąć na środowisko poprzez 

wzrost bioróżnorodności, jednak związane są z tym też oddziaływania negatywne – blokada migracji 

zwierząt (nie tylko ryb) , zmiana w przepływach wód, zmiany parametrów fizykochemicznych wód, 

zmiany w składzie roślinności. Realizacja zadania spowoduje tworzenie siedlisk o zupełnie innym 

charakterze, przez co następuje zmiana występujących na tym terenie gatunków. Ograniczenie 

negatywnego oddziaływania w/w działania polegać będzie przede wszystkim na prawidłowym 

przeprowadzeniu procesu planowania, projektowania, budowania i funkcjonowania obiektów. 

Przygotowanie koncepcji, a następnie projektu technicznego poprzedzone powinno być badaniami 

hydrologicznymi, oraz geologicznymi terenu na którym planowany jest obiekt. Ponadto powinna 

zostać przeprowadzona inwentaryzacja przyrodnicza terenu. Projektując obiekty należy 

przeanalizować wszystkie aspekty: formalne, techniczne, ekonomiczne oraz środowiskowe i 

przyrodnicze. Uwzględnić należy rozwiązania przyjazne środowisku i zgodne z zasadą 

zrównoważonego rozwoju. Na dzień sporządzania Prognozy nie ma koncepcji i dokumentacji 

technicznej budowy zbiornika, dlatego trudno ocenić rzeczywisty wpływ na poszczególne elementy 

środowiska.  

Zadania mające na celu poprawę jakości powietrza na terenie powiatu żuromińskiego. 

Przedsięwzięcia w tym zakresie mają doprowadzić do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do 

atmosfery, m.in. poprzez eliminację wykorzystania paliw konwencjonalnych w kotłowniach lokalnych 

i gospodarstwach domowych, czy stosowanie urządzeń do oczyszczania spalin i wykorzystanie 

nowoczesnych technologii w zakładach przemysłowych. Działania takie pozwolą na wyeliminowanie 

zagrożenia dla zdrowia ludzi i ograniczą niszczenie fasad budynków, co związane jest z 

zanieczyszczeniem powietrza. 
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W tym zakresie do inwestycji o najbardziej znaczącym negatywnym oddziaływaniu na 

środowisko należą drogi. Zidentyfikowano znaczące oddziaływania o charakterze lokalnym – 

związane z przekształceniami powierzchni ziemi, degradacją krajobrazu oraz hałasem. Na etapie 

samej eksploatacji dróg przewiduje się wystąpienie zmian mikroklimatu, degradację krajobrazu oraz 

emisje zanieczyszczeń do atmosfery. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie drogi mogą wystąpić 

zmiany w ekosystemach co jest spowodowane zanieczyszczeniami gleb i wód. 

Poprawa parametrów istniejących tras komunikacyjnych spowoduje wzrost natężenia ruchu, 

któremu towarzyszy wzrost emisji spalin i hałasu. Skala bezpośredniego oddziaływania na środowisko 

inwestycji drogowych jest na ogół lokalna, ograniczona do pasa przyległego terenu. 

Z drugiej jednak strony infrastruktura drogowa (dostępność komunikacyjna) podnosi 

atrakcyjność gospodarczą regionu, co przekłada się na tworzenie nowych miejsc pracy. Korzystnym 

środowiskowo efektem budowy obwodnicy dla miasta Żuromin będzie wyprowadzenie części ruchu 

drogowego z centrum miasta, co przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz w 

dłuższej perspektywie czasowej do złagodzenia problemów związanych z emisjami zanieczyszczeń 

atmosferycznych i poziomem hałasu komunikacyjnego. Poprawa infrastruktury transportowej 

powoduje poprawę płynności ruchu, przyspieszanie przejazdów, co wiąże się także ze zmniejszeniem 

emisji spalin i oszczędnością w zużyciu paliw. 

Kolejnym kierunkiem działania jest wzrost udziału energii z odnawialnych źródeł. 

Różnorodność postaci energii odnawialnej przekłada się na różnorodność oddziaływań na 

środowisko. Główną, poza wykorzystaniem biomasy, zaletą energii odnawialnej jest eliminacja 

wytwarzania odpadów, ścieków i emisji do powietrza na etapie eksploatacji systemu. Na terenie 

powiatu żuromińskiego planowane są głównie inwestycje, które umożliwią wykorzystanie wiatru. 

Wykorzystanie energii wiatrowej wiąże się z trwałymi zmianami walorów estetycznych krajobrazu i 

stwarza zagrożenie dla ptaków, fermy wiatrowe są też źródłem hałasu. Głównym zagrożeniem może 

być spadek bioróżnorodności na skutek lokalizacji obiektów energetycznych mogących stanowić 

bariery na naturalnych szlakach migracyjnych zwierząt. Oddziaływanie na środowisko dla danej 

inwestycji nastąpi na etapie wykonania obiektów i urządzeń inwestycji energetycznej. 

Istotną korzyścią rozwoju odnawialnych źródeł energii jest  dywersyfikacja źródeł energii, co 

podnosi bezpieczeństwo energetyczne, a także powstawanie nowych miejsc pracy i obniżenie 

kosztów wytwarzania energii w gospodarstwach domowych. Wdrażanie zielonych technologii 

przyczyni się również do poprawy jakości życia mieszkańców Powiatu. 



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Strategicznego Planu Rozwoju Powiatu 
Żuromińskiego na lata 2014 -2020 .” 

 

37 

 

Na terenie powiatu żuromińskiego głównym problemem nie jest hałas ze źródeł 

przemysłowych, ale hałas komunikacyjny, co wiąże się ze stałym wzrostem natężenia ruchu i 

rozwojem sieci transportowej. Realizacja infrastruktury transportu ruchu drogowego nie może 

zagrażać trwałości układów przyrodniczych i ciągłości funkcjonowania środowiska przyrodniczego. 

Ograniczenie emisji hałasu komunikacyjnego można uzyskać poprzez poprawę stanu nawierzchni 

drogi, a także poprawę płynności ruchu uzyskaną poprzez takie zabiegi jak poszerzenie drogi, 

wydzielenie pasów ruchu. 

Degradację gleb powodują m. in. złe wykorzystanie nawozów i środków ochrony roślin czy 

niewłaściwe zabiegi agrotechniczne. Korzystne oddziaływanie na gleby będą miały przedsięwzięcia 

podejmowane w ramach działania zmierzające przede wszystkim do zachowania właściwego 

chemizmu gleb i zapobieganie ich degradacji. Właściwe postępowanie ze środkami ochrony roślin i 

nawozami pozwoli także ograniczyć przedostawanie się pierwiastków biogennych do wód 

podziemnych i powierzchniowych. Działania w zakresie rekultywacji prowadzić będą do 

zagospodarowania terenów zdegradowanych. Rekultywacja terenów zdegradowanych pozwala 

przywrócić teren do produkcji rolniczej, leśnej lub rekreacyjnej. Działania rekultywacyjne powinny 

być prowadzone w kierunku najbardziej optymalnym dla środowiska. 

Zadania zaplanowane do realizacji w związku z  działaniem Ochrona obszarów cennych przyrodniczo 

mają na celu zwiększenie bioróżnorodności oraz ochronę siedlisk, walorów przyrodniczych i 

krajobrazowych powiatu. Przedsięwzięcia pozwolą na ograniczenie niszczenia walorów przyrodniczo 

–krajobrazowych, fragmentacji ekosystemów i utraty bioróżnorodności, co obecnie wiąże się z 

rozwojem sieci transportowej, przemysłu, intensyfikacji rolnictwa. Szczególną rolę w ochronie 

bioróżnorodności biologicznej spełniają lasy, ponieważ pomimo znaczących przekształceń nadal 

zachowują duży stopień naturalności, cechują się znacznym zróżnicowaniem siedlisk i ostoją wielu 

gatunków roślin i zwierząt, a także stanowią ważne ogniwo spajające inne ekosystemy i znacząco 

wpływają na jego stan. Proponowane działania korzystnie długookresowo, pozytywnie i 

bezpośrednio wpłyną także na takie elementy środowiska jak powietrze, zasoby wodne czy glebowe, 

pośrednio na zdrowie ludzi. 

Zadania polegające na rozbudowie sieci kanalizacyjnej przyczynią się do poprawy jakości wód 

powierzchniowych i podziemnych. Dzięki temu przedsięwzięciu znacznie poprawią się warunki życia 

mieszańców. Na etapie budowy może spowodować pewne oddziaływanie na powierzchnię ziemi 

poprzez czasowe ograniczenie użytkowania terenu. Realizacja tych zadań wpłynie pozytywnie na 

środowisko m.in. poprzez zmniejszenie ilości odprowadzanych do środowiska ścieków 

nieoczyszczonych ze źródeł komunalnych i przemysłowych oraz ograniczenie spływu zanieczyszczeń 
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obszarowych. Inwestycje w zakresie wodociągów i stacji uzdatniania wody przyczynią się do poprawy 

jakości wody pitnej oraz przyczynią się do podniesienia standardu życia mieszkańców. W kategorii 

negatywnych oddziaływań pośrednich można wskazać wzrost presji urbanizacyjnej na tereny 

podmiejskie po ich uzbrojeniu w sieć wodociągową i kanalizacyjną. Realizacja w/w zadań i inwestycji 

spowoduje pozytywny wpływ na środowisko m.in. poprzez zmniejszenie ilości odprowadzonych do 

środowiska ścieków nieoczyszczonych ze źródeł komunalnych i przemysłowych oraz ograniczenie 

spływu zanieczyszczeń obszarowych. Realizacja tych przedsięwzięć jest niezbędna i w efekcie 

korzystna dla środowiska. 

Zadanie polegające na porządkowaniu i tworzeniu spójnego systemu gospodarki odpadami 

na terenie powiatu żuromińskiego wpłynie na ograniczenie presji na środowisko i poprawę 

parametrów środowiskowych. Uporządkowanie gospodarki odpadami pozytywnie, długookresowo , 

bezpośrednio  wpłynie na powierzchnię ziemi, na bioróżnorodność , rośliny i zwierzęta.  

 Ww działania z reguły powodują dwoiste oddziaływanie. Z uwagi na konieczność podjęcia 

pewnych działań inwestycyjnych następuje przekształcenie środowiska, przez to negatywnie wpływa 

na zwierzęta. Dodatkowo niekorzystnie na zwierzęta wpływa faza budowy, hałas zmiany stosunków 

wodnych. Są to głównie oddziaływania bezpośrednie, krótkotrwałe i średnioterminowe, które można 

skutecznie eliminować lub minimalizować. 
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Tabela 4. Stopień potencjalnego oddziaływania na środowisko wynikający z realizacji celu Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury transportowej 
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W tym zakresie do inwestycji o najbardziej znaczącym negatywnym oddziaływaniu na 

środowisko należą drogi. Zidentyfikowano znaczące oddziaływania o charakterze lokalnym – 

związane z przekształceniami powierzchni ziemi, degradacją krajobrazu oraz hałasem. Na etapie 

samej eksploatacji dróg przewiduje się wystąpienie zmian mikroklimatu, degradację krajobrazu oraz 

emisje zanieczyszczeń do atmosfery. Ponadto w bezpośrednim sąsiedztwie drogi mogą wystąpić 

zmiany w ekosystemach co jest spowodowane zanieczyszczeniami gleb i wód. Krótkotrwałych 

negatywnych oddziaływań na powietrze, gleby, różnorodność biologiczną można spodziewać się 

głównie w ramach etapu realizacji w/w przedsięwzięć.   

W działaniach dotyczących podniesienia standardów technicznych dróg do ich funkcji oraz 

podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz rozbudowy i modernizacji infrastruktury 

dostosowanej do ruchu tranzytowego - zadania polegające na budowie i poprawie parametrów dróg 

negatywnie oddziaływują na środowisko.  Negatywnie wpłyną na rośliny, zwierzęta, różnorodność 

biologiczną zasoby naturalne poprzez : pogorszenie warunków siedliskowych dla bytowania zwierząt 

poprzez fragmentacje obszarów, pogorszenie warunków siedliskowych dla wegetacji roślin na 

terenach położonych wzdłuż szlaków komunikacyjnych w wyniku zmiany właściwości gleb, 

stosunków wodnych, emisja zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i gruntowych wzdłuż ciągów 

komunikacyjnych, trwałe zajęcie powierzchni ziemi na tereny przeznaczone pod infrastrukturę 

komunikacyjną, trwałe zmiany ukształtowania terenu ( nasypy, wykopy) powstające w wyniku 

budowy ciągów komunikacyjnych, trwałe zmiany krajobrazu , zużycie kruszyw oraz innych zasobów 

kopalin do budowy ciągów komunikacyjnych. 

  Realizacja powyższych zadań pozytywnie wpłynie na wzrost poziomu i jakości życia 

mieszkańców. Poprawa parametrów istniejących tras komunikacyjnych spowoduje wzrost natężenia 

ruchu, któremu towarzyszy wzrost emisji spalin i hałasu. Zminimalizuje zagrożenie utraty zdrowia i 

życia w związku z poprawą bezpieczeństwa w związku z lepszym stanem technicznym dróg. Skala 

bezpośredniego oddziaływania na środowisko inwestycji drogowych jest na ogół lokalna, ograniczona 

do pasa przyległego terenu. Z drugiej jednak strony infrastruktura drogowa (dostępność 

komunikacyjna) podnosi atrakcyjność gospodarczą regionu, co przekłada się na tworzenie nowych 

miejsc pracy. Korzystnym środowiskowo efektem budowy obwodnicy dla miasta Żuromin będzie 

wyprowadzenie części ruchu drogowego z centrum miasta, co przyczyni się do poprawy 

bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz w dłuższej perspektywie czasowej do złagodzenia problemów 

związanych z emisjami zanieczyszczeń atmosferycznych i poziomem hałasu komunikacyjnego.  

Poprawa infrastruktury transportowej pozytywnie wpłynie na : 
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 Różnorodność biologiczną, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze powierzchnię ziemi i klimat 

poprzez: ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego (pochodząca ze 

spalania paliw), hałasu i wibracji w wyniku poprawy stanu technicznego dróg, rozwoju ruchu 

tranzytowego, kształtowania odpowiedniej polityki parkingowej, zwiększenie udziału 

transportu rowerowego. 

 Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do wód powierzchniowych i gruntowych (spływ 

powierzchniowy) wzdłuż ciągów komunikacyjnych w wyniku zastosowania rozwiązań 

technicznych chroniących środowisko wodne ( budowa systemów odprowadzania i 

oczyszczania wód opadowych i roztopowych) oraz w efekcie upłynnienia ruchu, poprawy 

stanu technicznego dróg poprawy bezpieczeństwa ruchu. 

 Poprawę warunków wegetacji roślin poprzez stosowanie rozwiązań ograniczających 

negatywne oddziaływania na środowisko wodno-glebowe.  

 Przeciwdziałanie spadkowi bioróżnorodności w wyniku zastosowania odpowiednich 

rozwiązań technicznych np. odpowiednia konstrukcja przepraw mostowych.  

Zabytki i dobra materialne – zahamowanie niszczenia zabytków w wyniku ograniczenia presji ruchu 

transportowego w przestrzeni miejskiej, powodującego nasilenie wibracji podłoża.



Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Strategicznego Planu Rozwoju Powiatu Żuromińskiego na lata 2014 -2020 .” 

 

42 

 

 

Tabela 5. Stopień potencjalnego oddziaływania na środowisko wynikający z realizacji celu Tworzenie warunków do zwiększenia inwestycji  
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 Działania w celu tworzenie warunków do zwiększenia inwestycji mogą negatywnie 

oddziaływać na środowisko, lecz będą to oddziaływania o charakterze lokalnym i krótkotrwałym. 

Działania te wiążą się głównie z uzbrajaniem terenów w niezbędną infrastrukturę. Na etapie realizacji 

takich przedsięwzięć będą miały miejsce przede wszystkim oddziaływania bezpośrednie, krótko lub 

średnioterminowe oraz chwilowe. Możliwe jest także niekorzystne oddziaływanie skumulowane 

prowadzonych prac, w przypadku nałożenia terminów inwestycji ( utrudnienia w ruchu 

komunikacyjnym, hałas). W fazie eksploatacji bezpośrednie oddziaływania niekorzystne np. emisje do 

atmosfery zanieczyszczeń gazowych i pyłowych, a także potencjalne oddziaływanie wtórne i 

pośrednie związane z ulokowaniem w powstałych strefach produkcyjnych i inwestycyjnych zakładów 

prowadzących działalność mogącą oddziaływać na środowisko. Zakres oddziaływań będzie ściśle 

związany z profilem powstających zakładów i może być zróżnicowany, co wymaga każdorazowo 

przeprowadzenia postępowania dotyczącego oddziaływania na środowisko konkretnej inwestycji. 

Realizacja inwestycji poza terenami zabudowanymi pociągać może za sobą szereg przekształceń dla 

środowiska, jednak uporządkowanie przedmiotowej kwestii w dokumentach planistycznych pozwoli 

wyeliminować wiele z tych zagrożeń. Działania w ramach celu tworzenie warunków do zwiększenia 

inwestycji głównie w przemyśle rolno-spożywczym pozytywnie wpłyną na wzrost poziomu i jakości 

życia mieszkańców będący konsekwencją rozwoju przedsiębiorczości i wzrostu gospodarczego 

Powiatu. 

Powstawanie nowych stref produkcyjnych może przyczynić się do ograniczenia 

zanieczyszczenia gleby i wód powierzchniowych w wyniku budowy sieci kanalizacyjnych, oraz 

zastosowania nowych rozwiązań w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych.  

Negatywnie mogą wpłynąć poprzez: wzrost zużycia i zanieczyszczenia wód wynikający z 

rozwoju sektora MSP oraz rolnictwa, wzrost zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego oraz 

hałasu, zajęcie powierzchni ziemi pod działalność gospodarczą sektora MSP oraz wzrost jej 

zanieczyszczenia wynikający z tej działalności ( wzrost wytwarzanych odpadów) wzrost presji 

urbanizacyjnej na terenach uzbrajanych w nowe systemy kanalizacyjne, zajmowanie przestrzeni pod 

zabudowę.  Chociaż zakres bezpośrednich oddziaływań jest znaczny to generalny bilans zysków 

środowiskowych jest dodatni. 
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Tabela 6. Stopień potencjalnego oddziaływania na środowisko wynikający z realizacji celu w zakresie wykorzystania potencjału kulturowego dla rozwoju powiatu i 

wykorzystania walorów środowiska  przyrodniczego  dla rozwoju  turystyki w powiecie 
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Poprawa atrakcyjności turystycznej powiatu 

w oparciu o walory przyrodnicze  
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Wykorzystanie pogranicza historycznego 

powiatu 

Brak przesłanek do identyfikacji potencjalnego oddziaływania 



 

 
Zadania zaplanowane do realizacji w związku z w/w działaniami mają na celu poprawę 

atrakcyjności turystycznej w oparciu o walory przyrodnicze i kulturalne, wspieranie rozwoju turystyki. 

Przedsięwzięcia pozwolą na poprawę poziomu, jakości i komfortu życia mieszkańców poprzez lokalne 

ożywienie gospodarki, lepszą organizację przestrzeni publicznej, sprzyjającą aktywizacji 

społeczeństwa. Działania wpłyną również na poprawę kondycji zdrowotnej mieszkańców w wyniku 

zwiększenia dostępu do obiektów wypoczynku rekreacji. Są to zadania związane z inwestycjami, 

które na etapie realizacji będą przyczyniały się do bezpośrednich, jednak zasadniczo krótkotrwałych 

lub chwilowych oddziaływań zarówno na środowisko przyrodnicze jak i środowisko życia ludzi, np. 

emisja zanieczyszczeń pyłowych, gazowych, przekształcanie wierzchnich warstw gleby, wyłącznie 

powierzchni gleb z produktywności biologicznej, tymczasowe przekształcenie krajobrazu, zniszczenie 

siedlisk roślin i zwierząt w przypadku zajmowania powierzchni dotychczas niezagospodarowanych. 

Wydłużenie sezonu turystycznego, tworzenie oferty wydarzeń kulturalnych wiąże się ze zwiększoną 

liczbą turystów, co może wtórnie lub pośrednio negatywnie oddziaływać na środowisko – płoszenie 

zwierząt w wyniku wzmożonej penetracji siedlisk przez turystów, hałas. Niszczenie obszarów 

przyrodniczych w wyniku zintensyfikowanego ruchu turystycznego. Z drugiej jednak strony 

wyznaczenie szlaków tras turystycznych ograniczy oddziaływanie do określonych obszarów. W trakcie 

projektowania infrastruktury turystycznej należy zwrócić szczególną uwagę na lokalizację 

poszczególnych obiektów i uwzględnić konieczność zachowania siedlisk roślin i zwierząt. Zadania 

pozytywnie wpłyną na wzrost dbałości o walory przyrodnicze powiatu stanowiące jeden z 

podstawowych czynników wpływających na wzrost ruchu turystycznego, poprzez ochronę 

naturalnych fragmentów przyrody ożywionej i nieożywionej. 

Dla tej grupy celów nie było możliwe przeprowadzenie szczegółowych ocen oddziaływania na 

środowisko lub występował brak przesłanek do określenia tego wpływu. Dokonano tu jedynie oceny 

opisowej. 

Działania w zakresie rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego oraz przeciwdziałaniu zjawisku 

wykluczenia społecznego  

 Wspieranie grup nieaktywnych zawodowo  

 Aktywizacja rezerw rynku pracy oraz działania na rzecz poprawy sytuacji demograficznej 

 Przeciwdziałanie bezrobociu i łagodzenie skutków 

 Wspomaganie zadań mających na celu włączenie społeczne 

 Pobudzanie aktywności fizycznej mieszkańców 

 Budowa społeczeństwa obywatelskiego 
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Działania w zakresie podnoszenia, jakości i efektywności kształcenia  

 Wspieranie jakości kształcenia  

 Dostosowanie oferty kształcenia  do potrzeb rynku pracy. 

 Poprawa infrastruktury oświatowej  

 Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży  

Zadania w ramach działań rozwoju kapitału ludzkiego i społecznego oraz przeciwdziałaniu 

zjawisku wykluczenia społecznego i efektywności kształcenia dotyczą głównie wspierania kształcenia, 

podnoszenia kwalifikacji, umiejętności aktywizacji zawodowej, budowy społeczeństwa 

obywatelskiego. Realizacja działań może przyczynić się do poprawy jakości kapitału ludzkiego, 

poprawy samopoczucia. Zapisy działań sformułowane są w ogólny sposób nie stanowią przesłanek do 

określenia skali oddziaływania na komponenty środowiska. 

Działania w zakresie podniesienia jakości kapitału ludzkiego w zakresie pozyskiwania środków 

finansowych na rozwój sportu. 

 Rozwój sportu w powiecie 

Realizacja działań może przyczynić się do poprawy jakości kapitału ludzkiego, poprawy 

samopoczucia. Działania wpłyną również na poprawę kondycji zdrowotnej mieszkańców w wyniku 

zwiększenia dostępu do obiektów sportowych. Zapisy działań sformułowane są w ogólny sposób nie 

stanowią przesłanek do określenia skali oddziaływania na komponenty środowiska 

Działania w zakresie podnoszenia standardów funkcjonowania ochrony zdrowia  

 Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia mieszkańców powiatu żuromińskiego 

 Zapewnienie wysokiego poziomu usług  z  zakresu opieki społecznej 

Przedsięwzięcia pozwolą na poprawę poziomu, jakości i komfortu życia mieszkańców poprzez 

zapewnienie odpowiedniego poziomu opieki zdrowotnej i społecznej. Działania na poprawę kondycji 

zdrowotnej mieszkańców w wyniku zwiększenia dostępu do specjalistycznych usług medycznych  i 

opiekuńczych .  Zadania związane z inwestycją lądowiska dla śmigłowców Lotniczego Pogotowia 

Ratunkowego, będzie na etapie realizacji przyczyniało się do bezpośrednich, jednak zasadniczo 

krótkotrwałych lub chwilowych oddziaływań zarówno na środowisko przyrodnicze jak i środowisko 

życia ludzi, np. emisja zanieczyszczeń pyłowych, gazowych, przekształcanie wierzchnich warstw gleby, 

wyłącznie powierzchni gleb z produktywności biologicznej. Zadanie to w znaczący sposób przyczyni 

się do podniesienia, jakości świadczonych usług medycznych na terenie powiatu żuromińskiego. 



PROJEKT - Strategiczny Planu Rozwoju Powiatu Żuromińskiego na lata 2014-2020 

 

Powiat Żuromiński  47 

 

Zapisy działań sformułowane są w ogólny sposób nie stanowią przesłanek do określenia skali 

oddziaływania na komponenty środowiska. 

Działania w zakresie wdrażanie innowacyjnych technologii informacyjno-komunikacyjnych: 

 Wsparcie informatyzacji sektora usług społecznych 

 Poprawa dostępności teleinformatycznej 

 Społeczeństwo informacyjne na obszarach wiejskich  

 Działania mające na celu wdrożenie innowacyjnych technologii informacyjno -

komunikacyjnych mają przyczynić się do poprawy, jakości życia mieszkańców, poprzez informatyzację 

usług społecznych oraz poprawę dostępności teleinformatycznej. Ogólnie sformułowane działania nie 

pozwalają na określenie w ich wpływu na poszczególne komponenty środowiska. Nie ma przesłanek 

do identyfikacji potencjalnego oddziaływania na środowisko.   

Działania w zakresie wzmocnienia bezpieczeństwa publicznego 

 Poprawa bezpieczeństwa publicznego w miejscach publicznych i miejscu zamieszkania 

 Wspieranie działań w zakresie przeciwdziałania demoralizacji i przestępczości nieletnich – 

bezpieczeństwo w szkole 

 Wspieranie działań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie 

 Wspieranie działań w zakresie przeciwdziałania w zakresie ograniczenia narkomanii 

 Wspieranie działań w zakresie poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym 

 Wspieranie działań w zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego 

Zadania w ramach działań wzmocnienia bezpieczeństwa publicznego mają na celu poprawę 

bezpieczeństwa publicznego w głównej mierze polegają na promowaniu odpowiednich wzorców 

życia i zachowań w sferze publicznej, a także na stałym analizowaniu zagrożeń bezpieczeństwa i 

realnych potrzeb społeczności lokalnych zdania te nie mają wpływu na zewnętrzne środowisko.  

Po przeprowadzonej analizie stwierdzono, ze zdecydowana większość strategicznych 

kierunków działań, które zaproponowano w Strategicznym Planie Działania charakteryzuje się 

pozytywnym wpływem na środowisko. Analiza ocen cząstkowych wskazuje także niekorzystne skutki 

środowiskowe, jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji przyjętych strategicznych kierunków działań. 

Najczęściej jednak stwierdzone negatywne oddziaływania są niwelowane poprzez intensywne lub 

równoważne pozytywne skutki środowiskowe w obrębie tego samego, ocenianego komponentu.  W 

ocenie ogólnej kierunków działań nie odnotowano przypadku przewagi istotnych negatywnych 

oddziaływań nad oddziaływaniami pozytywnymi, bądź neutralnymi. Na uwagę zasługuje fakt, że 
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realizacja praktycznie wszystkich działań będzie wywoływać korzystne, często decydujące następstwa 

społeczne. 

7. ŚRODKI ZAPOBIEGAJĄCE ORAZ OGRANICZAJĄCE NEGATYWNE 

ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 

Do przedsięwzięć realizowanych działań przewidzianych Strategicznym Planie, które mogą 

negatywnie oddziaływać na środowisko należą przede wszystkim na etapie budowy inwestycje w 

zakresie infrastruktury komunalnej: wodociągi, kanalizacja, zbiornik retencyjny, strefa ekonomiczna, 

a także w fazie realizacji i eksploatacji drogi, rozwój infrastruktury turystycznej.  

Po przeprowadzonej analizie przyjęto, że istotne negatywne oddziaływania na środowisko 

będą generować następujące działania: 

Działania w zakresie zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju i zachowanie wysokich 

walorów środowiska  

 Przeciwdziałanie deficytowi wodnemu 

Tworzenie warunków do zwiększania inwestycji  

 Wsparcie rozwoju stref produkcyjnych i terenów inwestycyjnych 

Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury transportowej 

 Podniesienie standardów technicznych dróg do zwiększenia zapotrzebowania ruchu 

komunikacyjnego ich funkcji oraz podniesienie bezpieczeństwa ruchu drogowego 

 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury dostosowanej do ruchu tranzytowego  

Działania w zakresie wykorzystania dziedzictwa kulturowego oraz warunków środowiskowych dla 

rozwoju turystyki 

 Poprawa atrakcyjności turystycznej powiatu w oparciu o walory przyrodniczej 

Reasumując należy podkreślić, że przeprowadzona ocena cząstkowa oraz ogólna wskazuje, że 

najbardziej niekorzystnych efektów na środowisko Powiatu należy się spodziewać w wyniku realizacji 

wdrażania działań, pociągających za sobą konieczność realizacji tzw. twardych przedsięwzięć 

inwestycyjnych. 

Należy zaznaczyć, że jest to jedynie wstępna, bardzo ogólna kwalifikacja przedsięwzięć do 

procedury oceny oddziaływania na środowisko, natomiast szczegółowe kwalifikowanie należy 

prowadzić na etapie projektowania i realizacji przedsięwzięć. 
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Jak wykazano w rozdziale 6 większość potencjalnych oddziaływań zadań na analizowane 

aspekty środowiska, ma charakter neutralny, część ewidentnie pozytywny , a tylko część negatywny.   

Negatywne oddziaływanie tych inwestycji na środowisko można ograniczyć do racjonalnego 

poziomu poprzez dobrze przemyślany dobór lokalizacji oraz odpowiednio dobrane rozwiązania 

techniczne technologiczne i organizacyjne, ponieważ skala wywołanych przez nie oddziaływań 

środowiskowych zależeć będzie w znacznym stopniu od lokalnych uwarunkowań i zastosowanych 

rozwiązań ograniczających negatywny wpływ na środowisko. Ponadto prawidłowy projekt, 

uwzględniający potrzeby ochrony środowiska zarówno na etapie budowy jak i w fazie eksploatacji 

inwestycji, także pozwoli istotnie ograniczyć te oddziaływania. 

Do ogólnych działań ograniczających oddziaływanie należą: 

 w czasie realizacji inwestycji prawidłowe zabezpieczenie techniczne sprzętu i placu budowy, 

w tym zwłaszcza w miejscach styku z ekosystemami szczególnie wrażliwymi na zmiany 

warunków siedliskowych, 

 oczyszczanie wód opadowych w separatorach szczególnie w obrębie obiektów inżynierskich 

oraz parkingów. 

 stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych, 

 dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu zwierząt, 

 maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu. 

W przypadku, gdy całkowite uniknięcie danego oddziaływania jest niemożliwe i istnieje 

niebezpieczeństwo nieodwracalnego zniszczenia szczególnie cennych elementów przyrody, 

konieczne jest podjęcie odpowiednio wcześniej działań kompensacyjnych. 

8. OKREŚLENIE, ANALIZA I OCENA ISTNIEJĄCYCH PROBLEMÓW 

ŚRODOWISKA ISTOTNYCH Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO 

DOKUMENTU, W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCYCH OBSZARÓW 

CHRONIONYCH  

W odniesieniu do potencjalnego zagrożenia obszarów chronionych wynikających z działań w 

zakresie Strategicznego Planu Rozwoju, należy rozważyć ewentualne konflikty miedzy siecią NATURA 

2000 oraz obszarowymi formami ochrony przyrody (rezerwaty, parki krajobrazowe, obszary 

chronionego krajobrazu) a lokalizacją inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. 

Jednocześnie należy uwzględnić, iż obszar Natura 2000 pokrywa się z rezerwatami przyrody, parkami 
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krajobrazowymi oraz innymi formami ochrony przyrody – a zatem wszelkie zakazy i ograniczenia jakie 

na tych obszarach obowiązują (wynikające z zapisów ustawy o ochronie przyrody, a w przypadku 

rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych szczegółowo przedstawione w ich planach ochrony) 

przenoszą się automatycznie na dane obszaru Natura 2000. 

 Przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko wymaga realizacja 

następujących planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko: 

1. planowanego przedsięwzięcia mogącego zawsze znacząco oddziaływać na środowisko; 

2. planowanego przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na 

środowisko, jeżeli obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na 

środowisko został stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1., tj. Obowiązek 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla planowanego 

przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko stwierdza, 

w drodze postanowienia, organ właściwy do wydania decyzji o środowiskowych 

uwarunkowaniach. 

Realizacja planowanego przedsięwzięcia innego niż określone w ust. 1 wymaga 

przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000, jeżeli: 

1. przedsięwzięcie to może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest 

bezpośrednio związane z ochroną tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony; 

2. obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 

został stwierdzony na podstawie art. 96 ust., tj. Organ właściwy do wydania decyzji 

wymaganej przed rozpoczęciem realizacji przedsięwzięcia, innego niż przedsięwzięcie 

mogące znacząco oddziaływać na środowisko, które nie jest bezpośrednio związane z 

ochroną obszaru Natura 2000 lub nie wynika z tej ochrony, jest obowiązany do 

rozważenia, przed wydaniem tej decyzji, czy przedsięwzięcie może potencjalnie znacząco 

oddziaływać na obszar Natura 2000 

W praktyce oznacza to, że każde przedsięwzięcie, które potencjalnie znacząco oddziałuje na 

obszar Natura 2000 wymaga oceny. 

Na terenie powiatu żuromińskiego znajdują się następujące formy ochrony przyrody 

chronione z mocy ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 poz. 627 ) 

Obszary NATURA 2000 

 Dolina Wkry i Mławki ( PLB 140008) 
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 Baranie Góry (PLH 140002) 

 Ostoja Lidzbarska (PHL 280012) 

Dolina Wkry i Mławki obejmuje obszar 28751,5 ha, w tym: 21861,8 ha położone w 

województwie mazowieckim na terenie powiatu żuromińskiego- 8756,5 ha w tym: Lubowidz (1914,3 

ha), Lutocin (846,2 ha), Bieżuń ( 3455,9 ha), Siemiątkowo (782,4 ha), Żuromin ( 1757,7 ha). Na 

obszarze powiatu zostały  wyznaczone także specjalne obszary ochrony siedlisk Natura 2000: Baranie 

Góry – obszar ochrony siedlisk (gmina Kuczbork Osada), Ostoja Lidzbarska – gmina Lubowidz oraz 

Mszar Płociczno. 

Natura 2000 jest w założeniu siecią, która ma pełnić kluczową rolę w ochronie różnorodności 

biologicznej, poprzez zabezpieczenie zagrożonych rodzajów siedlisk przyrodniczych oraz siedlisk 

zagrożonych i rzadkich gatunków roślin i zwierząt. W ramach sieci ekologicznej Natura 2000 na 

Mazowszu wyznaczono 13 obszarów specjalnej ochrony ptaków, oraz 21 specjalnych obszarów 

ochrony siedlisk. Dolina Wkry i Mławki PLB140008 - Cały obszar leży w kompleksie leśnym 

Pomiechówek, po obu stronach przełomu rzeki Wkry. Obejmuje pradolinę Wkry wraz z przyległymi 

łęgami oraz z wysoczyzną i jej stromym stokiem z grądami zboczowymi. Geobotanicznie obszar należy 

do Okręgu Warszawskiego w Pasie Wielkich Dolin. Szczególnie licznie w rezerwacie występują łęgi. 

Pokrywa zielna jest w nich na ogół mało zmieniona. Występują tu gleby typu mad i torfów niskich, 

miejscami czarnych ziem. Jedyny starszy drzewostan położony jest w pradolinie strumienia bez nazwy 

wpadającego do Wkry. Występują tu 65-85 letnie drzewostany olszowo-jesionowe z domieszką wiązu 

szypułkowego i świerka. Najcenniejszym krajobrazowo jest ok. 70-letni drzewostan z panującym 

jesionem. Drugim zbiorowiskiem są potencjalne lasy grądowe Tilio-Carpinetum w odmianach: 

typowej, zboczowej i niskiej. Skład drzewostanu grądów jest zdominowany przez sztuczne 

odnowienia sosnowe z domieszką dębu. Na stokach spotyka się grąd zboczowy (Tilio-Carpinetum 

campanuletosum), który prawdopodobnie powstał z kserotermicznych zarośli, o czym świadczy brak 

w runie typowych "grądowych" gatunków z grup syngenetycznych, natomiast pozostał bogaty skład 

krzewów z poprzednio panującego zbiorowiska. Wierzchowina jest rozkopana, dosyć znaczne jest tu 

zarastanie sosną i aktualnie występuje tu zespół Pino-Quercetum. Odcinek rzeki Wkry jest porośnięty 

szuwarami, zaś wysepki i częściowo plaże - zbiorowiskami wiklinowymi. Rezerwat Przyrody: Olszyny 

Rumockie (149,5 ha) Gołębia Kępa (9, 9 ha), Dolina Mławki (147, 4 ha), Dolina Wkry (23, 8 ha; 1991r), 

Obszar Chronionego Krajobrazu: Warszawski (106). 

Obszar obejmuje przełomowy odcinek Wkry z rzeką o naturalnym, roztopowym charakterze. 

Rosną tu pozostałości, nieco przekształconych, lasów łęgowych i grądów – rodzajów siedlisk z 

Załącznika I Dyrektywy Rady 92/43/EWG, które zajmują ponad 60% obszaru. Stwierdzono obecność 
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bobra Castor  fiber i wydry Lutra lutra. W rzece występują podwodne przybrzeżne zbiorowiska 

rdestnicowe i dość bogata ichtiofauna (jednak bez gatunków Załącznika II).  Bogata jest również 

awifauna. W ostoi stwierdzono występowanie co najmniej 24 gatunków ptaków z Załącznika I 

Dyrektywy Ptasiej. Liczebność 2 gatunków (błotnika łąkowego i derkacza) spełniają kryteria 

wyznaczania ostoi ptaków wprowadzone przez BirdLife International. Ponadto 10 gatunków zostało 

zamieszczonych na liście zagrożonych ptaków w Polskiej Czerwonej Księdze Zwierząt. Ostoja jest 

jedynym z 10 najważniejszych w Polsce lęgowisk błotniaka łąkowego, oraz lęgowiskiem derkacza. 

Do podstawowych zagrożeń występujących na danym terenie należą zmiana łąk na grunty 

orne, zaniechanie użytkowania łąk i pastwisk, nadmierne pogłębianie rowów. 

Na obszarze i na granicy powiatu żuromińskiego zostały wyznaczone także specjalne obszary 

ochrony siedlisk Natura 2000: Baranie Góry – obszar ochrony siedlisk (gmina Kuczbork – Osada), 

Ostoja Lidzbarska – gmina Lubowidz oraz Mszar Płociczno. 

Ostoja Lidzbarska PLH280012, powierzchnia  7397.765 ha całego obszaru ochrony – Ostoja 

Lidzbarska, duży kompleks leśny z licznymi jeziorami i zagłębieniami bezodpływowymi, przecięty 

granicą pomiędzy wzgórzami moreny czołowej fazy kujawskiej stadiału poznańskiego a położonymi 

na południe od nich równinnymi polami sandrowymi. W ukształtowaniu terenu północnej części 

wyróżniają się doliny rzeczne Górzanki i Brynicy z przełomowym odcinkiem tej ostatniej, o 

deniwelacjach sięgających 50 m. Urozmaicona rzeźba terenu decyduje o dużej atrakcyjności obszaru. 

Znajdują się tu wzgórza drumlinowe, kemowe i ozowe, nisze źródliskowe, przełomowe odcinki rzek. 

Tak ciekawe formy geomorfologiczne powstały podczas ostatniego zlodowacenia (Wisły). Na tym 

terenie liczne są też jeziora. Do najciekawszych należą: Górznieńskie (47 ha), Piaseczno, Czarny 

Bryńsk oraz jeziora Bryńskie Północne i Południowe. W skład kompleksu leśnego wchodzą bory 

mieszane, świeże oraz lasy liściaste, szczególnie grąd subkontynentalny. Dość duże powierzchnie 

zajmują olsy, lasy łęgowe i zarośla wierzbowe. Mezotroficzne i eutroficzne jeziora śródleśne otoczone 

są przez zbiorowiska mszysto-turzycowe i szuwarowe. Występują duże powierzchnie wilgotnych i 

świeżych łąk. Obszar w większości położony na terenie Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku 

Krajobrazowego (18 966 ha; 1990) z rezerwatami przyrody: Klonowo (30, 9 ha; 1958), Jar Brynicy 

(29,5 ha; 1955), Jar Brynicy (28, 27 ha, 2001), Czarny Bryńsk (11,13 ha; 1963), Ostrowy nad Brynicą 

(2,04 ha; 1962), Szumny Zdrój im. Kazimierza Sulisławskiego (37,16 ha; 1958). Projektuje się 

utworzenie trzech rezerwatów: Łąki Bryńskie, Torfowisko Piaseczyńskie, Jezioro Wlecz oraz kilku 

użytków ekologicznych. 

Rezerwaty Przyrody: 



PROJEKT - Strategiczny Planu Rozwoju Powiatu Żuromińskiego na lata 2014-2020 

 

Powiat Żuromiński  53 

 

 Gołuska Kępa 

W gminie Bieżuń, w dolinie rzeki Wkry istnieje rezerwat przyrody „Gołuska Kępa” 

o powierzchni 9,90 ha stanowiący fragment lasu liściastego z drzewostanem olchy, jaworu i jesionu. 

Granicę rezerwatu stanowi w większości stare koryto rzeki Wkry. 

Parki Krajobrazowe: 

 Górznieńsko – Lidzbarski Park Krajobrazowy 

Górznieńsko - Lidzbarski Park Krajobrazowy (o powierzchni ogólnej 27,8 tys. ha) na terenie 

powiatu zajmuje 5 230 ha – jest to północno – wschodnia część gminy Lubowidz.  Na terenie tej 

gminy (rejon wsi Straszewy) znajduje się także użytek ekologiczny o powierzchni 6,89 ha 

charakteryzujący się bogactwem występowania awifauny, stwierdzono tu występowanie 47 

gatunków, w tym 20 lęgowych i 27 gatunków zalatujących i przelotowych. Obszar ten jest także 

miejscem lęgowym dla 8 gatunków płazów. 

Obszar Chronionego Krajobrazu: 

 Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu, 

 Zieluńsko – Rzęgnowski Obszar Chronionego Krajobrazu, 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Okolice Rybna i Lidzbarka, 

 Obszar Chronionego Krajobrazu Międzyrzecze Skrwy i Wkry. 

Użytki ekologiczne 

 Bagno Straszewy 

Dla wszystkich przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko Rozporządzenie 

Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko Dz. U. z 2010 nr 213 poz. 1397 nakładają obowiązek sporządzania raportu o 

oddziaływaniu na środowisko. Raporty oddziaływania na środowisko dot. poszczególnych zadań 

inwestycyjnych mogą wskazywać działania alternatywne.  

Realizacja niektórych działań przewidzianych do realizacji Strategicznego Planu Rozwoju dla 

Powiatu Żuromińskiego będzie obejmować swym zasięgiem w/w obszary lub też będzie na nie 

oddziaływać bezpośrednio.  

Oddziaływanie to będzie miało miejsce przede wszystkim w pierwszej fazie ich realizacji, tj. 

na etapie budowy różnego rodzaju obiektów i dotyczy w szczególności: 

 Robót budowlanych w zakresie infrastruktury drogowej, 
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 Robót budowlanych w zakresie infrastruktury kanalizacji sanitarnej, 

 Robót budowlanych w zakresie infrastruktury dostarczania lub uzdatniania wody, 

 Robót budowlanych dot. systemów odbioru, odprowadzania ścieków, 

 Robót budowlanych dot. małych zbiorników wodnych lub stopni wodnych. 

Niekorzystne oddziaływania dotyczyć będą takich elementów środowiska jak: różnorodność 

biologiczna, ludzie, zwierzęta, rośliny, woda, powietrze, powierzchnia ziemi, krajobraz, klimat, zasoby 

naturalne, zabytki, dobra materialne z uwzględnieniem zależności między tymi elementami 

środowiska i między oddziaływaniami na te elementy. 

Negatywne oddziaływanie w postaci zaburzenia równowagi danego środowiska pojawia się w 

początkowej fazie realizacji przedsięwzięć związanej z robotami budowlanymi, ale efekt powinien 

przynieść wymierne korzyści zarówno dla ludności jak i dla chronionych wartości przyrodniczych i 

dóbr kultury. W fazie eksploatacji przedsięwzięcia zaznaczy się pozytywny wpływ na środowisko. 

 W niektórych ściśle określonych sytuacjach (mówi o nich art. 34 ustawy o ochronie przyrody) 

może nastąpić odstąpienie od zakazów obowiązujących na obszarach Natura 2000 i właściwy 

miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska może wydać zezwolenie na działalność, która 

może doprowadzać do zniszczenia siedlisk lub gatunków podlegających ochronie. Ustawa stanowi, że 

jeżeli przemawiają za tym konieczne wymogi nadrzędnego interesu publicznego, w tym wymogi o 

charakterze społecznym lub gospodarczym i wobec braku rozwiązań alternatywnych, właściwy 

miejscowo regionalny dyrektor ochrony środowiska, a na obszarach morskich dyrektor właściwego 

urzędu morskiego, może zezwolić na realizację przedsięwzięcia, które może mieć negatywny wpływ 

na siedliska przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony obszar 

Natura 2000. W takich wypadkach musi być jednak zapewniona tzw. kompensacja przyrodnicza, 

niezbędna do zapewnienia spójności i właściwego funkcjonowania sieci obszarów Natura 2000. Jeżeli 

na obszarze Natura 2000 występuje siedlisko lub gatunek o znaczeniu priorytetowym, zezwolenie 

może być udzielone wyłącznie w celu: 

 ochrony życia i zdrowia ludzi, 

 zapewnienia bezpieczeństwa powszechnego, 

 uzyskania korzystnych następstw o pierwszorzędnym znaczeniu dla środowiska, 

 wynikającym z koniecznych wymogów nadrzędnego interesu publicznego, po 

uzyskaniu opinii Komisji Europejskiej. 

Brak realizacji działań zawartych w projekcie Programu doprowadzi do systematycznego 

pogarszania się, jakości elementów środowiska lub w najlepszym wypadku utrzymania stanu 
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istniejącego, niejednokrotnie o niezadowalających parametrach czy przekroczonych dopuszczalnych 

normach emisji. Zaniechanie realizacji działań może spowodować również negatywne konsekwencje 

gospodarcze oraz społeczne ( stagnacja gospodarcza, wzrost bezrobocia, pogorszenie się warunków 

życia mieszkańców, itp.). 

9. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU 

RALIZACJI PROJEKTU STRATEGICZNEGO PLANU ROZWOJU DLA POWIATU 

ŻUROMIŃSKIEGO  

Rezygnacja z działań zaplanowanych do realizacji w ramach Strategicznego Planu Rozwoju dla 

Powiatu Żuromińskiego mogłaby spowodować negatywne skutki dla rozwoju społeczno-

gospodarczego i środowiska przyrodniczego Powiatu Żuromińskiego.  W związku z rozwojem 

Powiatu, wzrostem inwestycji i poziomu konsumpcji, zwiększająca się presją na obszary cenne 

przyrodniczo i niezurbanizowane, zwiększeniem zapotrzebowania na surowce brak koordynacji i 

racjonalnego gospodarowania przestrzenią mogłoby doprowadzić do pogorszenia wszystkich 

elementów środowiska. 

Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji Strategicznego Planu : 

 POGORSZENIE JAKOŚCI WÓD POWIERZCHNIOWYCH I PODZIEMNYCH, 

 POSTĘPUJĄCA DEGRADACJA GLEB I  UTRATA  ICH  DLA ROLNICTWA, 

 UTRATA RÓŻNORODNOŚCI BIOLOGICZNEJ I CENNYCH PRZYRODNICZO TERENÓW, 

 POGORSZENIE JAKOŚCI POWIETRZA,  

 POGORSZENIE JAKOŚCI ŻYCIA MIESZKAŃCÓW,  

 DEGRADACJA KRAJOBRAZU, 

 WIĘKSZA LICZBA MIESZKAŃCÓW NARAŻONYCH NA HAŁAS 

 WIĘKSZA LICZBA MIESZKAŃCÓW NARAŻONYCH NA PROMIENIOWANIE 

ELEKTROMAGNETYCZNE. 

 UTRUDNIENIE DOSTĘPU DO PODSTAWOWYCH USŁUG PUBLICZNYCH 

 POGORSZENIE STANU ŚRODOWISKA WYNIKAJĄCE Z NIEEFEKTYWNEGO STSTEMU POWIĄZAŃ 

INFRASTRUKTURALNYCH  

 W celu ograniczenia negatywnych skutków środowiskowych Strategiczny Plan Rozwoju 

zawiera zapisy dotyczące zapewnienia trwałego i zrównoważonego rozwoju i zachowania wysokich 

walorów środowiska. Działania mające na celu zachowanie walorów środowiska:  
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 Przeciwdziałanie deficytowi wodnemu 

 Zwiększenie lesistości i ochrona lasów 

  Szerzenie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców 

 Ochrona powietrza i ochrona przed hałasem  

 Podnoszenie efektywności energetycznej  

 Racjonalne planowanie funkcji terenów z uwzględnieniem potrzeb ochrony środowiska 

 Przeciwdziałanie fragmentaryzacji przestrzeni przyrodniczej  

  Ochrona obszarów cennych przyrodniczo  

 Zmniejszenie obciążenia środowiska powodowanego emisjami zanieczyszczeń do wód, 

atmosfery i gleby 

 Zwiększenie poziomu ochrony przeciwpowodziowej i przeciwdziałanie osuwiskom 

  Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na obszarach  wiejskich 

 Porządkowanie i tworzenie spójnego systemu gospodarki odpadami  

Nie podejmowanie działań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej 

może doprowadzić do utraty walorów przyrodniczych najcenniejszych terenów oraz do zniszczenia 

siedlisk roślin chronionych, rzadkich i zagrożonych. 

Powiat Żuromiński ma charakter rolniczy, pod względem jakości powietrza występują 

przekroczenia emisji pyłu w mieście Żuromin. Brak realizacji planowanych działań w zakresie ochrony 

powietrza będzie prowadzić do jego pogorszenia. Powstrzymanie wdrażania nowych technologii w 

miejsce przestarzałych, brak ograniczenia emisji niskiej, prowadził będzie do pogorszenia stanu 

powietrza atmosferycznego i pogorszenia warunków życia mieszkańców powiatu. Brak wdrażania 

proekologicznych inwestycji w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych, brak termomodernizacji 

budynków również przyczyną się do pogorszenia stanu obecnego.  

Jednym z ważniejszych działań przewidzianych w Programie jest ochrona zasobów wód 

podziemnych i powierzchniowych. Odstąpienie od realizacji działań w tym zakresie może prowadzić 

do wystąpienia niekorzystnych zmian w środowisku wodnym. Należy się spodziewać, że brak 

inwestycji w zakresie budowy i modernizacji sieci wodociągowej, kanalizacyjnej i systemów 

oczyszczania ścieków przyczyni się do pogorszenia, jakości wód powierzchniowych i podziemnych, a 

tym samym do obniżenia standardu życia i zdrowotności mieszkańców powiatu. 

Hałas komunikacyjny w decydującym stopniu wpływa na klimat akustyczny i dotyczy 

miejscowości położonych przy szlakach komunikacyjnych. Brak inwestycji w tym zakresie nie poprawi 

klimatu akustycznego środowiska, tym samym negatywnego wpływu na zdrowie i życie mieszkańców. 
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10. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH W 

PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE OPIS METOD DOKONANIA OCENY 

PROWADZĄCEJ DO TEGO WYBORU.   

 Realizowanie celów szczegółowych i zdań założonych w Strategicznym Planie Rozwoju jest 

jedynym wariantem. Samorząd Powiatu musi podejmować działania, które skutkować będą 

zrównoważonym rozwojem społeczno-gospodarczym powiatu tym bardziej ze wpływ na środowisko 

tych działań można ocenić jako znikomy. Nie wdrożenie założeń Strategicznego Planu Rozwoju 

spowoduje pogarszanie się stanu i stopy życia mieszkańców. 

Dokument opracowany został z uwzględnieniem aktualnie obowiązujących wymogów 

prawnych w zakresie ochrony środowiska, uwarunkowań wynikających z aktualnego stanu 

środowiska, na terenie powiatu oraz z uwzględnieniem zidentyfikowanych podstawowych 

problemów i zagrożeń, zarówno pochodzenia naturalnego jak i antropogenicznego. Ponadto 

dokument jest na wysokim stopniu ogólności i w związku z tym brak jest możliwości precyzyjnego 

określenia działań alternatywnych dla wskazanych działań. 

Przy planowaniu działań i powziętych rozwiązań wzięto również pod uwagę możliwości 

finansowe podmiotów odpowiedzialnych za ich realizację oraz możliwość pozyskania na nie środków 

finansowych z funduszy europejskich. Stąd sporządzenie wariantu alternatywnego z propozycją 

rozwiązań ograniczenia przewidywanego negatywnego oddziaływania jest utrudnione.  

W projekcie zostały określone cele priorytetowe i działania służące ich realizacji. Niemniej nie 

można całkowicie wykluczyć negatywnego oddziaływania na środowisko części inwestycji 

zaproponowanych w omawianym dokumencie, pomimo założenia , iż mają służyć jego poprawie i 

ochronie. Negatywne oddziaływania dotyczą początkowej fazy realizacji przedsięwzięć, związanych 

głównie z robotami budowlanymi, ale w fazie eksploatacji zaznaczy się ich pozytywny wpływ na 

środowisko. 

Biorąc powyższe pod uwagę, jedynym nasuwającym się rozwiązaniem alternatywnym jest 

brak realizacji zadań określonych w projekcie Strategii tzw. wariant 0. Mogłoby to jednak skutkować 

pogorszeniem stanu poszczególnych elementów środowiska. Proponowane w ramach 

przedsięwzięcia mają pozytywny wpływ na środowisko, dlatego na etapie ich realizacji należy wybrać 

jako warianty alternatywne: lokalizacyjny, konstrukcyjny, technologiczny, który będzie w 

najmniejszym stopniu negatywnie oddziaływać na środowisko. Warto nadmienić ,iż konieczne jest 

realizowanie w Strategicznym Planie Rozwoju zgodnie z potrzebami zachowania ekologicznej 



PROJEKT - Strategiczny Planu Rozwoju Powiatu Żuromińskiego na lata 2014-2020 

 

Powiat Żuromiński  58 

 

spójności systemu objętych siecią Natura 2000 oraz uznanie ograniczeń tam występujących jako 

istotnych uwarunkowań rozwoju . Ponadto w zależności od lokalnej chłonności środowiska oraz 

występowania obszarów wrażliwych w rejonie przedsięwzięcia należy rozważyć wariant 

alternatywny.  Działania powinny być zatem projektowane i realizowane pod szczególnym nadzorem 

specjalistów i szeroko konsultowane ze społeczeństwem, w tym przedstawicielami organizacji 

ekologicznych. Rozwiązania przyjęte w w/w dokumencie wyczerpują możliwości przedstawiania 

wariantów alternatywnych.   

11. PROPOZYCJE ROZWIAZAŃ SŁUŻĄCYCH ZAPOBIEGANIU, OGRANICZENIU 

LUB KOMPENSACJI PRZYRODNICZEJ NEGATYWNYCH ODDZIAŁYWAŃ W 

ZWIĄZKU Z RAELIZACJĄ PROJEKTU STRATEGICZNEGO PLANU ROZWOJU 

 Według ustawy Prawo Ochrony Środowiska kompensacja przyrodnicza to zespół działań 

prowadzących do przywrócenia równowagi przyrodniczej na danym terenie, wyrównania szkód 

dokonanych w środowisku przez realizację przedsięwzięcia i zachowanie walorów krajobrazowych. 

Zgodnie z ustawą z dn. 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody procedura ta jest stosowana 

w przypadku realizacji planu lub przedsięwzięcia, który może mieć negatywny wpływ na siedliska 

przyrodnicze oraz gatunki roślin i zwierząt, dla których ochrony został wyznaczony lub 

zaprojektowany obszar Natura 2000. 

Prowadzenie inwestycji w strefie Natura 2000 jest możliwe. Konieczne jest jedynie 

przestrzeganie norm prawnych, regulujących działania na tym terenie. Inwestor musi wziąć pod 

uwagę zwiększone koszty inwestycji, konieczność działań kompensacyjnych na rzecz środowiska oraz 

możliwość ograniczenia czasowego prac ze względu na okresy ochronne. 

Ponadto prawodawstwo polskie w zakresie ochrony środowiska daje narzędzia zapobiegania i 

ograniczania przewidywanych negatywnych oddziaływań przedsięwzięć mogących znacząco wpływać 

na środowisko w postaci procedur postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko oraz 

przepisów prawa dotyczących pozwoleń zintegrowanych, standardów emisyjnych z instalacji. 

Na podstawie analizy oddziaływania na środowisko projektu Strategicznego Planu Rozwoju 

wskazano, iż negatywne oddziałanie na środowisko tego dokumentu będzie się ujawniać przede 

wszystkim na etapie budowy poszczególnych instalacji. W wyniku tych działań będą zachodzić 

krótkotrwałe lub chwilowe negatywne oddziaływania. Ich efektem mogą stać się takie 

przekształcenia środowiska, które spowodują pogorszenie się niektórych elementów. Negatywne 
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oddziaływanie tych inwestycji na środowisko można ograniczyć do racjonalnego poziomu poprzez 

m.in. prawidłowy wybór lokalizacji. Prawidłowy projekt inwestycji, uwzględniający potrzeby ochrony 

środowiska zarówno na etapie budowy jak i w fazie eksploatacji pozwoli ograniczyć negatywne 

oddziaływania. 

Do przedsięwzięć realizowanych działań przewidzianych w Strategicznym Planie , które mogą 

negatywnie oddziaływać na środowisko należą przede wszystkim na etapie budowy inwestycje w 

zakresie infrastruktury komunalnej: wodociągi, kanalizacja, zbiornik retencyjny , strefa ekonomiczna , 

a także w fazie realizacji i eksploatacji drogi, rozwój infrastruktury turystycznej.  

W przypadku gdy całkowite uniknięcie danego oddziaływania jest niemożliwe, konieczne jest 

podjęcie odpowiednio wcześniej działań kompensacyjnych. Należy zapewnić m. in. odtworzenie 

zniszczonych siedlisk w miejscach zastępczych, sztuczne zasilanie osłabionych populacji. 

Ograniczenie negatywnego oddziaływania przedsięwzięć realizowanych w ramach 

Strategicznego Planu Rozwoju polega przede wszystkim na prawidłowym przeprowadzeniu procesu 

planowania, projektowania, budowania i funkcjonowania obiektów. Przygotowanie koncepcji, a 

następnie projektu technicznego poprzedzone powinno być badaniami hydrologicznymi ,oraz 

geologicznymi terenu na którym planowany jest obiekt. Ponadto powinna zostać przeprowadzona 

inwentaryzacja przyrodnicza terenu. Projektując obiekty należy przeanalizować wszystkie aspekty: 

formalne, techniczne, ekonomiczne oraz środowiskowe i przyrodnicze. Uwzględnić należy 

rozwiązania przyjazne środowisku i zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju.  

W celu zmniejszenia oddziaływania planowanych inwestycji na zwierzęta prace budowlane 

powinny być przeprowadzone poza okresem lęgowym ptaków. 

 Budowa zbiornika wodnego wiąże się ze zniszczeniem oraz negatywnym wpływem na 

istniejące  siedliska gatunków chronionych oraz na obszary cenne przyrodniczo. Na terenach Natura 

2000 nie dopuszczone jest pogarszanie siedlisk gatunków chronionych. W przypadku wystąpienia 

nadrzędnego interesu publicznego oraz braku alternatywnego rozwiązania Regionalny Dyrektor 

Ochrony Środowiska może zezwolić na przeprowadzenie inwestycji, która będzie znacząco 

oddziaływać na Obszar Natura 2000. W celu zminimalizowania szkód związanych z budową należy : 

 przeprowadzić postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko i obszar 

Natura 2000  

 na etapie projektowania bezwzględnie zrezygnować z budowy obiektów niszczących 

siedliska czy stanowiska gatunków  

 projektując zbiornik należy zróżnicować głębokość i brzegi  
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 wprowadzić ograniczenia czasowe w okresie budowania obiektu, ze względu na okresy 

lęgowe gatunków chronionych  

Przy realizacji poszczególnych rozwiązań należy szczegółowo przebadać już konkretne 

przedsięwzięcia pod kątem ich oddziaływania na środowisko. W wyniku tej analizy koniecznym może 

okazać się podjęcie odpowiednich działań zapobiegawczych bądź nawet kompensacyjnych, np. 

 translokacje populacji gatunków podlegającej ochronie prawnej i zagrożonych w siedliska 

zastępcze, jeśli nie istnieje racjonalny sposób na ich zachowanie in situ, 

 wykup gruntów przeznaczonych dla realizacji celów ochrony przyrody jako rekompensaty 

za spowodowane straty w środowisku przyrodniczym, 

 stosowanie nasadzeń kompensacyjnych w przypadku konieczności likwidacji fragmentów 

zakrzewień lub zadrzewień w dolinach rzecznych, 

 wykorzystanie naturalnych właściwości dźwiękochłonnych pasów zadrzewień. 

Niektóre inwestycje mogą spowodować nieodwracalne przekształcenia dla środowiska, 

należy zwrócić szczególną uwagę na zastosowanie przyjaznych dla środowiska rozwiązań 

technicznych, dokładne analizowanie i rozważenie lokalizacji inwestycji. 

12. METODY ANALIZY REALIZACJI POSTANOWIEŃ PROJEKTOWANEGO 

DOKUMENTU 

Podstawą właściwej oceny wdrażania założeń Strategicznego Planu Rozwoju, a także 

określenia problemów w osiąganiu założonych celów jest prawidłowy system sprawozdawczości. 

Powinien on zapewnić stałą kontrolę jakości zarządzania środowiskiem, w tym gospodarką odpadami, 

planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych oraz pozwolić regulować działalność podmiotów na 

rynku, a jednocześnie ułatwić funkcjonowanie systemu wydawania decyzji, udzielania zezwoleń i 

egzekucji. 

W projekcie Strategicznego Planu Rozwoju dla Powiatu Żuromińskiego zawarte są zasady 

oceny i monitorowania efektów realizacji. W ramach poszczególnych działań zaproponowano 

wskaźniki ilościowe i jakościowe, które pozwolą określić ilość i stopień realizacji poszczególnych 

zadań. Wdrażanie w życie rozwiązań przewidzianych w Strategii wymaga stałego monitorowania oraz 

szybkiej reakcji w przypadku pojawienia się rozbieżności pomiędzy projektowanymi rezultatami a 

stanem rzeczywistym. 

Wdrażanie Strategicznego Planu podlegało będzie ocenie w zakresie: 
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 określenia stopnia wykonania działań, 

 oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami działaniami, a ich wykonaniem, 

 analizy rozbieżności, 

 określenia stopnia realizacji przyjętych celów. 

System zbierania danych opierać się będzie na informacjach z wydziałów i innych jednostek 

Powiatu Żuromińskiego, natomiast pod względem merytorycznym na podstawie sprawozdań 

dyrektorów jednostek. Monitorowanie jest procesem, który ma na celu analizowanie stanu 

zaawansowania projektu i jego zgodności z postawionymi założeniami. Istotą monitorowania jest 

wyciąganie wniosków z tego, co zostało i co nie zostało zrobione a także modyfikowanie dalszych 

poczynań w taki sposób, aby efektywnie kojarzyć je z innymi przedsięwzięciami realizowanymi na 

obszarze powiatu. 

  Jednym z działań będzie przygotowanie sprawozdania z realizacji planu co 2 lata i 

przedstawienie Radzie Powiatu w celu określenia stopnia realizacji Planu. Ocena ta będzie bazą do 

ewentualnej korekty celów i strategii realizacji. 

13. TRANSGRANICZNE ODDZIAŁYWANIE NA ŚRODOWISKO 

Biorąc pod uwagę lokalizację Powiatu i skalę przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji w 

ramach Strategicznego Planu Rozwoju dla Powiatu Żuromińskiego należy stwierdzić, iż oddziaływanie 

przedsięwzięć będzie miało charakter lokalny. 

 W wyniku realizacji Strategicznego Planu Rozwoju dla Powiatu Żuromińskiego nie będą 

występować transgraniczne oddziaływania na środowisko, wobec czego dokument ten nie musi być 

poddany procedurze transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

14. NIEDOSTATKI I BRAKI MATERIAŁÓW UTRUDNIAJĄCE OCENĘ 

SZKODLIWEGO ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO USTALEŃ 

PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

W trakcie opracowania prognozy nie stwierdzono istotnych niedostatków lub braków 

materiałów, które ograniczyłyby możliwość wykonania tej prognozy. Pewne utrudnienia stwarzał 

tylko : 

 brak najnowszych materiałów statystycznych, co wynika z ustalonej cykliczności prac Urzędu 

Statystycznego, 



PROJEKT - Strategiczny Planu Rozwoju Powiatu Żuromińskiego na lata 2014-2020 

 

Powiat Żuromiński  62 

 

 brak odpowiednich danych ( programu ochrony powietrza dla miasta Żuromin, podkładów 

kartograficznych, baz GIS), 

 brak jednolitych i miarodajnych informacji o ilościach odpadów wytworzonych oraz oddanych 

procesom odzysku i unieszkodliwiania. 

15. STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Problematyka właściwej oceny zagrożeń związanych z realizacją określonych rodzajów 

przedsięwzięć, planów i programów jest jednym z poważniejszych problemów, który muszą 

rozwiązać obecnie wysoko rozwinięte społeczeństwa. 

Prognozę oddziaływania na środowisko wykonano w oparciu o przepisy ustawy z dnia 3 

października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r., 

poz. 1235 z późn. zm.) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2001/42/WE z dnia 27 

czerwca 2001 r. w sprawie oceny skutków niektórych planów i programów oraz dyrektywy 

2003/4/WE w sprawie publicznego dostępu do informacji dotyczących środowiska. 

Nadrzędny cel Strategicznego Planu Rozwoju Dla Powiatu Żuromińskiego sformułowano 

następująco: 

Misją Powiatu Żuromińskiego jest zapewnienie wysokiego poziomu infrastruktury 

komunikacyjnej i transportowej dostępnej dla mieszkańców powiatu i przedsiębiorców, dogodnych 

warunków rozwoju dla rolnictwa, przemysłu i usług, odpowiedniego poziomu ochrony zdrowia i 

bezpieczeństwa mieszkańców oraz podniesienie jakości kapitału ludzkiego i społecznego przy 

zachowaniu wysokich walorów środowiska.  

Do przedsięwzięć realizowanych działań przewidzianych w Strategicznym Planie , które mogą 

negatywnie oddziaływać na środowisko należą przede wszystkim na etapie budowy inwestycje w 

zakresie infrastruktury komunalnej: wodociągi, kanalizacja, zbiornik retencyjny , strefa ekonomiczna , 

a także w fazie realizacji i eksploatacji drogi, rozwój infrastruktury turystycznej.  

W odniesieniu do potencjalnego zagrożenia obszarów chronionych wynikających z działań w 

zakresie Strategii, należy rozważyć ewentualne konflikty między siecią NATURA 2000 oraz 

obszarowymi formami ochrony przyrody (rezerwaty, parki krajobrazowe, obszary chronionego 

krajobrazu) a lokalizacją inwestycji mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Jednocześnie 

należy uwzględnić, iż obszar Natura 2000 pokrywa się z rezerwatami przyrody, parkami 

krajobrazowymi oraz innymi formami ochrony przyrody – a zatem wszelkie zakazy i ograniczenia jakie 
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na tych obszarach obowiązują (wynikające z zapisów ustawy o ochronie przyrody, a w przypadku 

rezerwatów przyrody, parków krajobrazowych szczegółowo przedstawione w ich planach ochrony) 

przenoszą się automatycznie na dane obszaru Natura 2000. 

Nie podejmowanie działań z zakresu ochrony różnorodności biologicznej i krajobrazowej 

może doprowadzić do utraty walorów przyrodniczych najcenniejszych terenów oraz do zniszczenia 

siedlisk roślin chronionych, rzadkich i zagrożonych. 

Powiat żuromiński ma charakter rolniczy, pod względem jakości powietrza występują 

przekroczenia emisji pyłu w mieście Żuromin. Brak realizacji planowanych działań w zakresie ochrony 

powietrza będzie prowadzić do jego pogorszenia. Powstrzymanie wdrażania nowych technologii w 

miejsce przestarzałych, brak ograniczenia emisji niskiej, prowadził będzie do pogorszenia stanu 

powietrza atmosferycznego i pogorszenia warunków życia mieszkańców powiatu. Brak wdrażania 

proekologicznych inwestycji w dziedzinie energii ze źródeł odnawialnych, brak termomodernizacji 

budynków również przyczynią się do pogorszenia stanu obecnego. 

Na podstawie analizy oddziaływania na środowisko projektu Strategii wskazano, iż 

negatywne oddziałanie na środowisko tego dokumentu będzie się ujawniać przede wszystkim na 

etapie budowy poszczególnych instalacji. W wyniku tych działań będą zachodzić krótkotrwałe lub 

chwilowe negatywne oddziaływania. Ich efektem mogą stać się takie przekształcenia środowiska, 

które spowodują pogorszenie się niektórych elementów. Negatywne oddziaływanie tych inwestycji 

na środowisko można ograniczyć do racjonalnego poziomu poprzez m.in. prawidłowy wybór 

lokalizacji. Prawidłowy projekt inwestycji, uwzględniający potrzeby ochrony środowiska zarówno na 

etapie budowy jak i w fazie eksploatacji pozwoli ograniczyć negatywne oddziaływania. 

W przypadku, gdy całkowite uniknięcie danego oddziaływania jest niemożliwe, konieczne jest 

podjęcie odpowiednio wcześniej działań kompensacyjnych. Należy zapewnić m. in. odtworzenie 

zniszczonych siedlisk w miejscach zastępczych, sztuczne zasilanie osłabionych populacji. 

W projekcie Strategicznego Planu Rozwoju dla Powiatu Żuromińskiego zawarte są zasady 

oceny i monitorowania efektów realizacji. W ramach poszczególnych działań zaproponowano 

wskaźniki ilościowe i jakościowe, które pozwolą określić ilość i stopień realizacji poszczególnych 

działań i związane z tym zmiany w środowisku. Wdrażanie w życie rozwiązań przewidzianych w 

Strategii wymaga stałego monitorowania oraz szybkiej reakcji w przypadku pojawienia się 

rozbieżności pomiędzy projektowanymi rezultatami a stanem rzeczywistym. 

Wdrażanie w/w podlegało będzie ocenie w zakresie: 
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 określenia stopnia wykonania działań, 

 oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami działaniami a ich wykonaniem, 

 analizy rozbieżności, 

 określenia stopnia realizacji przyjętych celów. 

W wyniku realizacji Strategicznego Planu Rozwoju dla Powiatu Żuromińskiego nie będą 

występować transgraniczne oddziaływania na środowisko, wobec czego dokument ten nie musi być 

poddany procedurze transgranicznej oceny oddziaływania na środowisko. 

W trakcie opracowania prognozy nie stwierdzono istotnych niedostatków lub braków 

materiałów, które ograniczyłyby możliwość wykonania tej prognozy. 

 


