
UCHWAŁA NR XXIX/219/2016
RADY MIEJSKIEJ W PŁOŃSKU

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie uchwalenia "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Płońsk na lata 2015-2020 z 
perspektywą do roku 2024"

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 
r., poz. 446), art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 
672) po zasięgnięciu opinii Zarządu Powiatu Płońskiego uchwala sie, co następuje:

§ 1. Uchwala się "Aktualizację Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Płońsk na lata 2015-2020                   
z perspektywą do roku 2024" stanowiacą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Zobowiązuje się Burmistrza Miasta Płońsk do sporządzenia i przedłożenia Radzie Miejskiej w Płońsku 
raportów z wykonania programu, o którym mowa w § 1, co 2 lata od jego uchwalenia.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Płońsk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w 

Płońsku

Henryk Zienkiewicz
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXIX/219/2016

Rady Miejskiej w Płońsku

z dnia 23 czerwca 2016 roku

w sprawie uchwalenia "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Płońsk na lata             
2015-2020 z perspektywą do roku 2024"

Przedmiotowy dokument sporządzono zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 672) w celu stworzenia warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska, zgodnie z 
zasadą zrównoważonego rozwoju.

Polityka ochrony środowiska jest prowadzona na podstawie strategii rozwoju, programów  i dokumentów 
programowych jak również za pomocą gminnych programów ochrony środowiska.

Organ wykonawczy gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza gminne programy ochrony 
środowiska, uwzględniając cele zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych.

Gminny Program Ochrony Środowiska uchwala rada gminy.

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Płońsk na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2024 jest 
odzwierciedleniem warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska na terenie Gminy Miasto Płońsk.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

 
Przewodniczący Rady Miejskiej w 

Płońsku

Henryk Zienkiewicz
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1. Wykaz skrótów 

 

BEiŚ – Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” 

D-P-S-I-R – model „siły sprawcze – presja – stan – wpływ – reakcja” 

EOG – Europejski Obszar Gospodarczy 

GUS – Główny Urząd Statystyczny 

JCW – jednolite części wód 

JST – jednostka/i samorządu terytorialnego 

MŚ – Ministerstwo Środowiska 

NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

NIK – Najwyższa Izba Kontroli 

OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

PEC - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o. o. 

PGK - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. 

POIiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 

POŚ – program/y ochrony środowiska 

Raport POŚ – raport/y z wykonania POŚ 

RLM – równoważna liczba mieszkańców 

UE – Unia Europejska 

WFOŚiGW – wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

WIOŚ – wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska 

Wytyczne - „Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 

środowiska” przygotowane przez Ministerstwo Środowiska (Warszawa, 2 września 2015).  
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2. Wstęp 

 

Podstawą opracowywania raportu jest umowa AZ.ZP.272.119.2015 z dnia 8 października 2015r. 

zawarta pomiędzy Gminą Miasto Płońsk a Biurem Konsultacyjnym KOBIKO sp. z o.o.  

 

Zgodnie art. 17 ust. 1. ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2013 poz. 

1232 z późn. zm. – zwaną dalej ustawą prawo ochrony środowiska) organ wykonawczy 

województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ochrony środowiska, sporządza odpowiednio 

wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska (dalej POŚ), uwzględniając cele 

zawarte w strategiach, programach i dokumentach programowych, o których mowa w art. 14 ust. 1.  

 

Stosowny program, o którym mowa w art. 17 ust. 1. ustawy prawo ochrony środowiska, dla miasta 

Płońsk został opracowany i przyjęty uchwałą nr LXIX/395/10 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 26 

marca 2010 r. w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Miasta Płońsk. Niniejszy 

dokument jest aktualizacją programu na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2024.  

 

Zgodnie z „Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów 

ochrony środowiska” przygotowanymi przez Ministerstwo Środowiska (Warszawa, 2 września 2015 – 

zwanymi dalej Wytycznymi) podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia POŚ jest realizacja przez 

jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami 

najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. POŚ powinny stanowić podstawę 

funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty 

dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu danej JST. 

 

Opierając się o zapisy Wytycznych oraz zapisy POŚ dla miasta Płońsk proponuje się następującą 

strukturę dokumentu: 

• Streszczenie. 

• Ocena stanu środowiska: 

o Ochrona klimatu i jakości powietrza, 

o Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,  

o Gospodarowanie wodami i gospodarka wodno-ściekowa, 

o Zasoby przyrodnicze, zasoby geologiczne i gleby, 

o Pozostałe obszary interwencji, 

o Zagadnienia horyzontalne. 

• Cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie. 

• System realizacji programu ochrony środowiska. 
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3. Streszczenie 

 
W POŚ została przeprowadzona analiza stanu środowiska w poszczególnych obszarach interwencji. 
 

Zgodnie z obowiązującym dotychczas POŚ dla miasta Płońsk w zakresie ochrony klimatu i jako ści 
powietrza  kontynuowane były działania związane z poprawą jakości powietrza atmosferycznego oraz 

zmniejszeniem energochłonności gospodarki i wzrostem wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

W oparciu o zestawienie sporządzone w Raporcie z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla 

Miasta Płońsk” można stwierdzić, że wszystkie zadania z analizowanego obszaru zostały 

zrealizowane, poza trzema zadaniami, które zostały zaniechane ze względu na brak możliwości 

realizacji ze względów formalnych oraz jednym zadaniem którego realizacja została przesunięta na 

kolejny okres i jest uwzględniona w planie działań ograniczających niską emisję. 
 
W zakresie gospodarki odpadami i zapobiegania powstawaniu odpa dów  nie przewiduje się 

zagrożeń dla właściwego prowadzenia gospodarki odpadami komunalnymi w Płońsku w 2015 roku i 

latach następnych. Zauważalny jest wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców miasta i 

zwiększona troska o środowisko oraz wygląd estetyczny otoczenia. W PGO dla miasta Płońsk w 

zakresie działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów przyjęto, że głównym ich 

celem jest zapobieganie powstawaniu oraz minimalizacja wytwarzania odpadów na terenie miasta 

Płońsk. W analizowanym okresie część planowanych działań została zrealizowana. 

 

Cele w dotychczas obowiązującym POŚ dla miasta Płońsk, w zakresie gospodarowania wodami i 
gospodarki wodno- ściekowej  to: kontynuacja działań związanych z poprawą jakości wód, 

zmniejszenie deficytu wód powierzchniowych i podziemnych. Zgodnie z zestawieniem sporządzonym 

w Raporcie z POŚ wszystkie zadania z tego obszaru zostały zrealizowane. 

 

Cel dotychczasowego POŚ dla miasta Płońsk, w zakresie zasobów przyrodniczych, zasobów 
geologicznych i gleb  to kontynuacja działań związanych z ochroną powierzchni ziemi. Zgodnie z 

zestawieniem sporządzonym w Raporcie z POŚ wszystkie zadania z tego obszaru zostały 

zrealizowane. 

Cele w zakresie pozostałych obszarów interwencji (zagro żenia hałasem, pola 
elektromagnetyczne, zagro żenia powa żnymi awariami)  nie zostały określone w dotychczasowym 
POŚ. Zgodnie z zestawieniem sporządzonym w Raporcie wszystkie zadania z tego obszaru zostały 
zrealizowane. 
 
Analiza stanu środowiska została uzupełniona o przegląd następujących zagadnie ń horyzontalnych : 

adaptacja do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, działania edukacyjne, monitoring 

środowiska, inne zagadnienia horyzontalne uwzględnione w POŚ (zarządzanie środowiskiem i 

rolnictwo ekologiczne).  

W ramach zrealizowanych zadań w analizowanym okresie, które mają związek z polityką klimatyczną 

należy w szczególności wymienić opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto 

Płońsk”. Plan ten został przyjęty uchwałą nr XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 marca 

2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy miasto Płońsk 

i stał się podstawą działań, które będą prowadzić do ograniczenia emisji do powietrza substancji, 

które przyczyniają się do zmian klimatu. W zakresie adaptacji do zmian klimatu w dotychczasowym 

POŚ brak było sformułowanych celów, a także zadań. 
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Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk” 

główne zagrożenia dla społeczności Gminy Miasta Płońsk związane są z lokalizacją dróg krajowych nr 

7, 10 oraz nr 50, które przebiegają przez miasto. Generują one nie tylko zanieczyszczenia środowiska 

przyrodniczego, ale także ponadnormatywny hałas oraz niebezpieczeństwa dla mieszkańców. 

Zagrożenie w obrębie miasta Płońsk może być również związane z przewozem niebezpiecznych 

substancji do zakładów na terenie miasta oraz tranzytem. Transport taki odbywa się głównie wyżej 

wymienionymi drogami krajowymi. W zakresie nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w 

dotychczasowym POŚ brak było sformułowanych celów, a także zadań. 

Działania edukacyjne w Płońsku w analizowanym okresie prowadzone były przez różne podmioty. 

Działania samorządu gminnego w analizowanym okresie koncentrowały się na zagadnieniach 

związanych z gospodarką odpadami. Cel określony w dotychczasowym POŚ - podnoszenie poziomu 

wiedzy ekologicznej. Zgodnie z zestawieniem sporządzonym w Raporcie wszystkie zadania z zakresu 

działań edukacyjnych zostały zrealizowane. 

Monitoring środowiska w Płońsku stanowi element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska 

(dalej PMŚ). Cele w tym obszarze nie zostały określone w dotychczasowym POŚ. Zgodnie z 

zestawieniem sporządzonym w Raporcie wszystkie zadania z zakresu monitoringu środowiska zostały 

zrealizowane. 

 

Inne zagadnienia horyzontalne uwzględnione w dotychczasowym POŚ to: zarządzanie środowiskiem 

i rolnictwo ekologiczne. W dotychczasowym POŚ dla miasta Płońsk w ramach zarządzania 

środowiskiem wskazane zostały następujące zadania: wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania i 

informacji o środowisku, współpraca z instytucjami zagranicznymi i krajowymi, administracją rządową 

i samorządową. Cel określony w dotychczasowym POŚ - wzmocnienie struktur zarządzania 

środowiskiem. Zgodnie z zestawieniem sporządzonym w Raporcie wszystkie zadania z zakresu 

zarządzania środowiskiem zostały zrealizowane.  W dotychczasowym POŚ dla miasta Płońsk w 

ramach rolnictwa ekologicznego wskazane zostały następujące zadania: rozwój rolnictwa 

zrównoważonego i promocja produktów ekologicznych, zapobieganie rozpowszechnianiu GMO. Cele 

w tym obszarze nie zostały określone w dotychczasowym POŚ. Zgodnie z zestawieniem 

sporządzonym w Raporcie wszystkie zadania z zakresu rolnictwa ekologicznego zostały zrealizowane. 

 

Z punktu widzenia prognozy stanu środowiska najistotniejsze znacznie mogą mieć trendy wyznaczane 

w przeanalizowanych w opracowaniu następujących dokumentach: Strategia „Bezpieczeństwo 

Energetyczne i Środowisko”, Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku - 

Innowacyjne Mazowsze, Strategia Rozwoju Gminy Miasto Płońsk na lata 2015-2020.  BEiŚ za 

najważniejsze wyzwania w dziedzinie ochrony środowiska uznaje zrównoważone, oszczędne i 

racjonalne gospodarowanie jego zasobami naturalnymi, którego celem będzie zapewnienie dostępu 

do tych zasobów następnym pokoleniom. Zgodnie z Strategią rozwoju województwa mazowieckiego 

do 2030 roku - Innowacyjne Mazowsze (Uchwała nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 

dnia 28 października 2013 r.) województwo mazowieckie posiada umiarkowane zasoby środowiska 

przyrodniczego - tym ważniejsza jest ich ochrona, a także wykorzystanie gospodarcze i turystyczne. W 

Strategii Rozwoju Gminy Miasto Płońsk na lata 2015-2020 wskazane zostały główne wyzwania 

dotyczące rozwoju miasta. Zgodnie z zapisami, w tym dokumencie, strategia rozwoju powinna 

koncentrować się m.in. na dbałości o tereny zielone. Mieszkańcy wskazują też na niedostatki 

związane z zagospodarowaniem przestrzeni, w tym na nadmierny ruch samochodowy. 

Długookresowe cele Strategii Rozwoju oraz przypisane im przedsięwzięcia (zadania) strategiczne 
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przypisano do czterech obszarów interwencji. Są nimi: polityka gospodarcza, społeczna, ekologiczna i 

przestrzenna. W ramach polityki ekologicznej ujęto również podsystem zarządzania klęskami. 

Ideą przewodnią przyświecającą celom Strategii Rozwoju Płońska do 2020 roku w zakresie polityki 

ekologicznej jest "Płońsk miastem czystego i witalnego środowiska służącego mieszkańcom".  

 

Na podstawie przeprowadzonych analiz proponuje się takie określenie celów programu ochrony 

środowiska, aby zachować zgodność z dokumentami strategicznymi miasta. Zgodnie ze Strategią 

rozwoju Gminy Miasto Płońsk na lata 2015-2020 prowadzona przez Gminę Miasto Płońsk polityka 

ekologiczna ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców uwzględniając jednocześnie ochronę 

środowiska. Szczególny nacisk stawia się na poprawę jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji 

CO2 oraz redukcję emisji zanieczyszczeń do powietrza, określenie działań niskoemisyjnych oraz na 

podniesienie efektywności energetycznej, czyli redukcję zużycia energii i zwiększenie udziału energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych.  Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego obejmuje 

rozwój istniejących walorów przyrodniczych z nadaniem im nowych funkcji użytkowych. Właściwa 

gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta zapewni bezpieczeństwo sanitarne, ochroni przed 

degradacją środowiska naturalnego oraz umożliwi realizację inwestycji w oparciu o nowoczesne 

technologie. W ramach polityki ekologicznej w Strategii przewidziano do realizacji szereg zadań 

związanych z produkcją energii, efektywnością energetyczną, jakością powietrza, zrównoważonym 

transportem, zasobami kulturowymi, bioróżnorodnością, uporządkowaniem gospodarki wodno-

ściekowej oraz zapobieganiem katastrofom naturalnym. 

Poniżej zostały przedstawione cele strategiczne polityki ekologicznej w poszczególnych obszarach 

interwencji: 

1) Ochrona klimatu i jakości powietrza: zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, 

zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, lepsza jakość 

powietrza i zrównoważony transport.  

2) Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów: zapobieganie powstawaniu oraz 

minimalizacja wytwarzania odpadów na terenie miasta Płońsk.  

3) Gospodarowanie wodami i gospodarka wodno-ściekowa: uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej. 

4) Zasoby przyrodnicze, zasoby geologiczne i gleby: wzmocnienie ochrony bioróżnorodności w 

regionie, zwiększenie dostępności i rozwój zasobów kulturowych regionu.  

5) Pozostałe obszary interwencji: efektywniejsze zapobieganie katastrofom naturalnym i 

minimalizowanie ich skutków. 

W zakresie wyznaczonych celów w poszczególnych obszarach interwencji zostały wskazane zadania, 

a także określone zostały stosowne wskaźniki.  

 

Na zakończenie dokumentu określony został system realizacji POŚ. Zestawiony został wykaz 

współpracujących interesariuszy. Rekomendowane jest wyznaczenie komórki monitorującej, będącej 

jednostką organizacyjną urzędu miasta. W ramach monitorowania realizacji organ wykonawczy 

gminy sporządza co dwa lata raporty z wykonania POŚ, które następnie przedstawia radzie gminy. 

Organ wykonawczy przedkłada raport także do wiadomości zarządu powiatu. W raporcie powinna 

zostać dokonana ewaluacja realizowanych zadań i poziomu osiągnięcia przyjętych wskaźników . W 

proces ewaluacji powinni zostać włączeni wszyscy interesariusze, w tym służby i inspekcje działające 

na terenie danej gminy. Rekomendowane jest ponadto utworzenie grupy roboczej włączonej w 

proces opracowywania POŚ. Aktualizacja POŚ nie może następować po upływie okresu jego 

obowiązywania. Niedopuszczalne jest uchwalanie POŚ ze wsteczną datą obowiązywania. 
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4. Ocena stanu środowiska 

 
W Wytycznych, w kontekście oceny stanu środowiska na terenie danej JST rekomendowane jest  

uwzględnienie dziesięciu obszarów przyszłej interwencji:  

(1) ochrona klimatu i jakości powietrza,  

(2) zagrożenia hałasem, 

(3) pola elektromagnetyczne,  

(4) gospodarowanie wodami,  

(5) gospodarka wodno-ściekowa, 

(6) zasoby geologiczne,  

(7) gleby,  

(8) gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów,  

(9) zasoby przyrodnicze,  

(10) zagrożenia poważnymi awariami.  

 

W ramach każdego obszaru interwencji w Wytycznych rekomendowane jest dodatkowo 

uwzględnienie zagadnień horyzontalnych:  

(I) adaptację do zmian klimatu,  

(II) nadzwyczajne zagrożenia środowiska, 

(III) działania edukacyjne,  

(IV) monitoring środowiska. 

 

W dalszej części rozdziału zostanie przeprowadzona analiza stanu poszczególnych komponentów 

środowiska, zgodnie z podziałem na wskazane w Wytycznych obszary interwencji. Zaproponowany 

podział uwzględnia specyfikę niniejszej analizy (uwarunkowania wynikające z POŚ dla miasta Płońsk i 

obecnej sytuacji w poszczególnych obszarach interwencji): 

 

(1) ochrona klimatu i jakości powietrza,  

 

(2) gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, 

 

(3) gospodarowanie wodami i gospodarka wodno-ściekowa, 

 

(4) zasoby przyrodnicze, zasoby geologiczne i gleby, 

 

(5) pozostałe obszary interwencji (zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, zagrożenia 

poważnymi awariami). 

 

Powyższa analiza uzupełniona została o przegląd zagadnień horyzontalnych. 

Niniejsza ocena stanu środowiska oparta jest o wyniki „Raportu z realizacji „Programu Ochrony 
Środowiska dla Miasta Płońsk” obejmującego lata 2011 – 2014 (w dalszej części opracowania 
dokument ten nazywany jest Raportem z POŚ). W miarę potrzeby wyniki Raportu zostały uzupełnione 
o aktualnie dostępne dane i informacje.  
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4.1. Ochrona klimatu i jakości powietrza 

 

Ważnym zadaniem zrealizowanym w Płońsku w roku ubiegłym, w zakresie ochrony klimatu i jakości 

powietrza, było opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Płońsk”. Plan ten 

został przyjęty uchwałą nr XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 marca 2016 roku w 

sprawie przyjęcia do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy miasto Płońsk. Zgodnie z 

uzasadnieniem do tej uchwały „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Płońsk” jest 

dokumentem strategicznym, obejmującym swoim zakresem obszar terytorialny Gminy Miasto 

Płońsk. Istotą planu jest określenie wizji rozwoju miasta w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, 

pozwalającej osiągnąć długofalowe korzyści środowiskowe, społeczne i ekonomiczne. Opracowanie 

Planu jest zgodne z polityką Polski i wynika z założeń Narodowego Programu Rozwoju Gospodarki 

Niskoemisyjnej, przyjętych przez Radę Ministrów 16 sierpnia 2011 r., ponadto pomoże w spełnieniu 

obowiązków nałożonych na jednostki sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, 

określonych w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej ( tj. Dz. U. z 2015r.  

poz. 2167 z późn. zm.). 

 

W powyżej wzmiankowanym dokumencie przeprowadzona została ocena jakości powietrza 

wychodząca od oceny w województwie mazowieckim. Ocena ta jest przeprowadzana w układzie stref 

– aglomeracji warszawskiej, miasta Radom, miasta Płock oraz strefy mazowieckiej. Strefa 

mazowiecka, do której należy Miasto Płońsk, obejmuje pozostały obszar województwa, nie 

wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 100 tys. mieszkańców.  

 

Wymagania dotyczące metod oceny, możliwych do wykorzystania w rocznej ocenie jakości 

powietrza, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w 

sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 1032), w 

Dyrektywie 2004/107/WE oraz w Dyrektywie 2008/50/WE. (Roczna Ocena Jakości Powietrza 2013).   

 

W ramach badań WIOŚ w Warszawie dokonano klasyfikacji stref województwa, odrębnie dla każdej 

substancji: 

- dla substancji dla których określone są poziomy dopuszczalne i margines tolerancji: 

• do klasy A – nieprzekraczający poziomu dopuszczalnego, 

• do klasy B – powyżej poziomu dopuszczalnego, lecz nie przekraczający poziomu 

dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji, 

• do klasy C – powyżej poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji. 

- dla substancji dla których określone są poziomy celu długoterminowego: 

• klasa D1 – nie przekracza poziomu celu długoterminowego, 

• klasa D2 – powyżej poziomu celu długoterminowego. 

- dla substancji, dla których określone są poziomy docelowe: 

• klasa A – nie przekraczający poziomu dopuszczalnego, 

• klasa C – powyżej poziomu docelowego. 
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Tabela 1. Na podstawie Raportów Rocznej Oceny Jakości Powietrza w latach 2011-2014. 

Strefa 

mazowiecka 
SO2 NO2 CO C6H6 PM10 PM2.5. Pb, 

As, 

Cd, 

Ni 

Benzo/a/piren O3 

2011-2014 A A A A C C 

dopuszczalny 

C2 docelowy 

A C A docelowo  

C2 

długoterminowy 

D2 

Źródło: Program Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Płońsk. 

 

Po przeanalizowaniu raportów Rocznej Oceny Jakości Powietrza w województwie mazowieckim 

dotyczących lat 2011-2014 stwierdzono iż Miasto Płońsk nie należy do okręgu silnie 

zanieczyszczonego, w porównaniu do stref aglomeracji warszawskiej, Miasta Płock oraz Miasta 

Radom.  

 

Poniżej zestawione zostały największe zakłady produkcyjne w Płońsku: 

• skandynawski koncern poligraficzny ELANDERS, 

• Gryf Warszawa, drukarnia, 

• francuska grupa „Peintures MEASTRIA”, 

• zakład produkujący pokrycia dachowe należący do niemieckiego koncernu Lafarge BRASS, 

• Roofing, 

• Mondelez International, producent ciastek,  

• AMP Logistyka, przedsiębiorstwo logistyczne,  

• firma budowlana INŻYNIERIA, 

• GRASS Cavagna Group Polska, importer sprzętu AGD-RTV i armatury, 

• POLKORN, producent maszyn i urządzeń do młynów. 

 

Zaobserwowano przekroczenia standardów emisyjnych: 

• pył PM10, pył PM2,5 – przekroczenie poziomu dopuszczalnego, dla którego istnieje obowiązek 

wykonania POP (kryterium ochrona zdrowia),  

•  benzo(a)piren B(a)P  - przekroczenie poziomu docelowego, dla którego istnieje obowiązek 

wykonania POP (kryterium ochrona zdrowia),  

• pył PM2,5  - przekroczenie poziomu docelowego, dla którego nie istnieje obowiązek wykonania 

POP (kryterium ochrona zdrowia),  

• ozon O3 - przekroczenie poziomu celu długoterminowego, dla którego nie istnieje obowiązek 

wykonania POP (kryterium ochrona zdrowia), 

• ozon O3 – AOT40 - przekroczenie poziomu celu długoterminowego, dla którego nie istnieje 

obowiązek wykonania POP (kryterium ochrona roślin). 

Głównymi przyczynami przekroczeń standardów emisyjnych są: 

• zanieczyszczenia pochodzące z emisji spalin samochodowych,  
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• zanieczyszczenia powstające w wyniku spalania paliw stałych i gazowych w systemach 

grzewczych, 

• zanieczyszczenia przemysłowe, 

• migracje zanieczyszczeń ze stref skażonych.  

 

Zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji działań naprawczych długoterminowych określonych w § 11 

uchwał Sejmiku Województwa Mazowieckiego1 oraz sprawozdaniem z realizacji planów 

krótkoterminowych wynikających z § 19 ww. uchwał Sejmiku Województwa Mazowieckiego w 

Płońsku w ostatnich latach zrealizowano szereg takich działań: 

1. Program ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy 

dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5: 

- Systematycznie rozbudowywana jest sieć cieplna (centralna Ciepłownia w Płońsku) - zadanie 

realizowane przez miasto „poprawa jakości powietrza na terenie Płońska – ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń poprzez modernizację przydomowych kotłowni” (wniosek z dnia 29.10.2015 r. o 

dofinansowanie w formie dotacji z WFOŚiGW). Realizacja projektu obejmuje wymianę 3 kotłów 

węglowych na gazowe (3 budynki prywatne) oraz 3 kotłów gazowych starego typu na nowoczesne (3 

budynki prywatne). 

- Ograniczenie emisji komunalno-bytowej (powierzchniowej) poprzez stosowanie odpowiednich 

zapisów umożliwiających ograniczenie emisji pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 w miejscowych 

planach zagospodarowania przestrzennego dotyczących np. układu zabudowy, wprowadzenie zieleni 

ochronnej itp. 

- Realizacja zadania poprzez zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego mające na celu 

ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza: 

a) nakaz wykorzystywania przy dostawie ciepła do budynków źródeł energii cieplnej 

wykorzystujących paliwa dopuszczone do stosowania w obowiązujących przepisach odrębnych, w 

tym paliwa stałe, gaz ziemny, energię elektryczną i energię pochodzącą z odnawialnych źródeł 

energii, za wyjątkiem źródeł wykorzystujących energię wiatru, w tym turbin wiatrowych i elektrowni 

wiatrowych. 

b) Nakaz stosowania w indywidualnych lub lokalnych źródłach ciepła rozwiązań technicznych 

umożliwiających zachowanie dopuszczalnych poziomów emisji zanieczyszczeń do atmosfery 

określonych w obowiązujących w tym zakresie przepisach odrębnych. 

c) Nakaz stosowania w prowadzonej działalności produkcyjnej i usługowej technologii  

zapewniających ograniczenie wielkości substancji odprowadzanych do powietrza do poziomów 

dopuszczalnych przepisami odrębnymi oraz eliminujących powstawanie uciążliwego oddziaływania 

odorami na tereny sąsiednie. 

d) Zapisy zawarto m.in. w planach zatwierdzonych uchwałami; LII/448/2014 z dnia 13.02.2014 

r., LIV/469/2014 z dnia 17.04.2014 r. 

- Ograniczenie emisji liniowej (komunikacyjnej) poprzez czyszczenie ulic na mokro w okresie wiosna-

jesień, szczególnie w okresach bezdeszczowych. Miasto Płońsk zawarło umowę na czyszczenie ulic nr 

AD.27242.2014 z dnia 31.03.2014 r. z PGK w Płońsku Sp. z o.o. na mechaniczne i ręczne zamiatanie 

ulic i parkingów na terenie miasta Płońsk. 

                                                           
1 Nr 164/13 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w 

której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w 

powietrzu i Nr 184/13 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref 

województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu, 
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- Edukacja ekologiczna polegająca np. na prowadzeniu kampanii edukacyjnych uświadamiających o 

zagrożeniach nadmiernej emisji pyłu PM10 podczas spalania paliw stałych (w tym odpadów) i PM2,5 

– zadanie realizowane poprzez informacje publikowane na stronie internetowej i w prasie. 

Wydawanie ulotek informacyjno-edukacyjnych w sprawie postepowania z odpadami komunalnymi, 

w tym zakazu ich spalania m.in. „Nie spalaj odpadów! Szanuj zdrowie swoje i swoich sąsiadów”. W 

roku 2014 prowadzono działania edukacyjne z młodzieżą i dziećmi – film „Segregujemy śmieci”. 

- Straż Miejska przeprowadza kontrole spalania odpadów, w trakcie których informuje o szkodliwości 

palenia odpadów.  W trakcie kontroli rozprowadzane są ulotki – akcja pod hasłem „Nie spalaj 

odpadów! Szanuj zdrowie swoje i swoich sąsiadów”. W roku 2014 przeprowadzono 135 kontroli, 

pouczono 85 osób i nałożono 1 grzywnę w drodze mandatu karnego. 

- Miasto zapewnia odbiór odpadów zielonych w każdej ilości, co ma na celu m.in. ograniczenie 

spalania tych odpadów.  Na terenie PSZOK (PGK w Płońsku Sp. z o.o.) bez ograniczeń dla 

mieszkańców miasta są przyjmowane odpady zielone. Nadzór nad realizacją ww. zapisu regulaminu 

sprawowany jest w oparciu o złożone deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi.  

- Ograniczenie emisji liniowej (komunikacyjnej) poprzez stopniową wymianę taboru autobusowego 

komunikacji miejskiej na terenie miasta Płońsk nie funkcjonuje komunikacja miejska. 

- Tworzona jest sieć ścieżek rowerowych. 

- W miarę możliwości wykładane są kostką brukową lub masą bitumiczną drogi gminne o 

nieutwardzonej nawierzchni.  

2.  Programu ochrony powietrza dla stref województwa mazowieckiego, w których został 

przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu: 

- Ograniczenie emisji komunalno-bytowej (powierzchniowej) poprzez zmianę sposobu ogrzewania na 

proekologiczny tj. podłączenie do sieci ciepłowniczej podmiotów ogrzewanych indywidualnie i 

wymianę nieekologicznych pieców na ogrzewane paliwami niskoemisyjnymi (gaz lub ekogroszek oraz 

podłączenie do sieci cieplnej budynków na ulicach, na których sieć istnieje; 

- Stosowanie odpowiednich zapisów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

umożliwiających ograniczenie emisji benzo(a) pirenu, dotyczących np. układu zabudowy, 

wprowadzenie zieleni ochronnej itp.; 

- Edukacja ekologiczna polegająca np. na prowadzeniu kampanii edukacyjnych uświadamiających o 

zagrożeniach nadmiernej emisji benzo(a) pirenu. 

 

W Planie przedstawiono wiele planowanych działań dotyczących różnych sektorów: budynków 

użyteczności publicznej, mieszkalnictwa, oświetlenia ulicznego i transportu. Większość z tych działań 

to zadania długoterminowe, a ich realizacja uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych na 

realizację zaplanowanych działań.  

 

W Planie stan powietrza w Gminie Miasto Płońsk ocenia się jako dobry. Przeprowadzony podczas 

sporządzania Raportu z POŚ przegląd dostępnych dokumentów potwierdził tę ocenę.   

W Planie zalecono ograniczanie: 

• emisji z palenisk domowych, tzw. niskiej emisji z sektora komunalnego, 

• emisji ze zużycia energii elektrycznej na oświetlenie dróg, 

• emisji liniowej z transportu. 
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W Płońsku systematyczne rozwijana jest sieć gazowa. W 2014 roku długość czynnej sieci gazowej 

ogółem wynosiła 55 114 m (w 2007 roku 44 571 m), w tym sieć przesyłowa 2 490 m (taka sam 

długość jak w 2007 roku), sieć rozdzielcza 52 541 m (w 2007 roku 42 081 m).  

W Planie przewidziane zostały działania w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej. Zmiany struktury 

zaopatrzenia w energię w przyszłości przyczynią się do dalszej poprawy jakości powietrza w Płońsku.  

 

 

Zgodnie z obowiązującym dotychczas POŚ dla miasta Płońsk w analizowanym obszarze 

kontynuowane były działania związane z poprawą jakości powietrza atmosferycznego oraz 

zmniejszeniem energochłonności gospodarki i wzrostem wykorzystania odnawialnych źródeł energii.  

 

W oparciu o zestawienie sporządzone w Raporcie z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla 

Miasta Płońsk” można stwierdzić, że wszystkie zadania z analizowanego obszaru zostały 

zrealizowane, poza trzema zadaniami, które zostały zaniechane ze względu na brak możliwości 

realizacji ze względów formalnych oraz jednym zadaniem którego realizacja została przesunięta na 

kolejny okres i jest uwzględniona w planie działań ograniczających niską emisję. 
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4.2. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

 

Nowelizacja z 1 lipca 2011 r.2 wprowadziła poważne zmiany w zakresie działań planistycznych w 

gminach. W dotychczasowym systemie planowania gospodarowania odpadami komunalnymi 

istotnym elementem był hierarchiczny system planów gospodarki odpadami. Zgodnie z nowelizacją z 

1 lipca 2011 r., powiaty i gminy nie mają obowiązku sporządzania planów. Biorąc pod uwagę 

długoletnie doświadczenia w zakresie planowania gospodarki odpadami na poziomie samorządów 

lokalnych, poszczególne samorządy powinny rozważyć, czy nie byłoby korzystne opracowywanie 

fakultatywnych planów. Dotyczy to szczególnie gmin, dla których cele w zakresie gospodarowania 

odpadami są w obecnych zapisach doprecyzowane, a harmonogram ich osiągania napięty. Zatem 

planowanie osiągania celów wydaje się uzasadnione. 

Dotychczasowe regulacje definiowały plany gospodarki odpadami jako integralny element 

programów ochrony środowiska. W praktyce oba dokumenty były często opracowywane 

jednocześnie, podobnie jak sprawozdania z realizacji planów gospodarki odpadami oraz raporty z 

wykonania programów ochrony środowiska. Wydaje się, że w wielu przypadkach celowe byłoby 

utrzymanie dotychczasowych rozwiązań3. Alternatywą jest przeprowadzanie co dwa lata analizy 

stanu gospodarki odpadami komunalnymi4 równolegle z opracowaniem raportu. 

 

Zgodnie z danymi dostępnymi w Banku Danych Lokalnych GUS dotyczącymi odpadów innych niż 

komunalne w 2014 roku ogółem odpadów takich wytworzono w Płońsku 9,3 tys. ton. Odpady te 

zostały w 2014 roku w całości przekazane innym odbiorcom. Odpady inne niż komunalne są 

zagospodarowywane poza terenem miasta Płońsk. 

Poniżej tabeli zostały zestawione dostępne w Banku Danych Lokalnych GUS informacje dotyczące 

odpadów komunalnych w latach 2013-2014.  

Tabela 2. Zmieszane odpady komunalne w Płońsku w latach 2013-2014 (odpady zebrane w ciągu roku bez 

odpadów zebranych selektywnie i wyselekcjonowanych z frakcji suchej).  

Wyszczególnienie Lata 
Jedn. 
miary 

2013 2014 

Ogółem 2010 t 7952,10 8767,80 
ogółem na 1 mieszkańca 2010 kg 353,0 390,8 
z gospodarstw domowych 2010 t 5148,33 5830,59 
odpady z gospodarstw domowych 
przypadające na 1 mieszkańca 

2010 kg 
228,5 259,9 

Źródło: BDL GUS. 

                                                           
2 Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych 

innych ustaw (Dz.U. 2011 nr 152 poz. 897).  

3 Standardy świadczenia usług w sektorze odpadów komunalnych. 

4 Do nowych obowiązkowych zadań własnych gminy w zakresie zapewnienia czystości i porządku na jej terenie i 

tworzenia warunków niezbędnych do ich utrzymania należy m.in. analiza stanu gospodarki odpadami 

komunalnymi. Celem sporządzania co roku analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi jest weryfikacja 

możliwości technicznych i organizacyjnych gminy                 w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi. 
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Zgodnie z opracowaniem „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Płońsku w 2014 roku” 

miasto Płońsk od wielu lat wdraża rozwiązania zgodne z unijnymi regulacjami dotyczącymi 

gospodarki odpadami komunalnymi. Działania te obejmowały m.in.:  

• budowę sortowni i kompostowni (2010 r.),  

• rekultywację i budowę nowego składowiska,  

• stworzenie składowiska z instalacją do odprowadzania gazu składowiskowego i małą 

elektrownią gazową,  

• wyznaczenie punktu do selektywnej zbiórki odpadów,  

• prowadzenie akcji edukacyjnych i promocyjnych. 

 

Ze względu na zmiany w polskim systemie gospodarowania odpadami w Płońsku powołany został 

zespół ds. przygotowania i wprowadzenia nowego systemu gospodarowania odpadami 

komunalnymi. Zespół przygotowywał nowy system gospodarowania odpadami komunalnymi w 

Płońsku od 13 czerwca 2012 r. (data powołania zespołu zarządzeniem Nr 0050.58.2012 r. Burmistrza 

Miasta). Zespół zrealizował powierzone zadania tj.: opracowanie koncepcji funkcjonowania nowego 

systemu, dostosowanie obowiązującego Regulaminu utrzymania czystości i porządku, przygotowanie 

projektów obligatoryjnych uchwał, opracowanie selektywnego zbierania odpadów, monitorowanie 

organizacji Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, przygotowanie kampanii 

edukacyjno–informacyjnej dla mieszkańców. Prowadzone były także konsultacje społeczne w formie 

pisemnej i elektronicznej. Z dniem 10 kwietnia 2013 r. w Urzędzie Miejskim w  Płońsku  w ramach 

Wydziału Współpracy i Rozwoju rozpoczął funkcjonowanie Referat Gospodarki Odpadami. Referat 

realizował następujące zadania: przygotowanie i przeprowadzenie postępowania przetargowego 

dotyczącego usługi na odbiór i zagospodarowanie odpadów; prowadzenie obsługi administracyjnej 

związanej z funkcjonowaniem systemu ustalanie wymiaru opłat; wydawanie decyzji 

administracyjnych; prowadzenie ewidencji analitycznej opłat; sprawowanie nadzoru nad realizacją 

umowy z firmą w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych; prowadzenie kontroli 

w terenie związanych ze złożonymi deklaracjami oraz ilościowym odbiorem odpadów od właścicieli 

nieruchomości w ścisłej współpracy ze Strażą Miejską; prowadzenie rejestru działalności 

regulowanej; monitorowanie osiągnięcia poziomów recyklingu wyznaczonych w Wojewódzkim Planie 

Gospodarki Odpadami oraz funkcjonowania Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych; 

prowadzenie działań informacyjno–edukacyjnych. 

System obsługiwany jest przez miejską spółkę Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku 

Sp. z o.o., która jest jednocześnie RIPOK-iem w regionie płockim, wyznaczonym przez Wojewódzki 

Plan Gospodarki Odpadami. Spółka została wybrana w postępowaniu przetargowym, na okres od 

dnia 1 stycznia 2015r., tj. do 31 grudnia 2016r.5   

Z chwilą wejścia w życie nowego systemu miasto Płońsk przejęło obowiązki właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych w celu uszczelnienia systemu gospodarki odpadami.   

                                                           
5 Kolejne przeprowadzone postepowanie przetargowe ponownie wyłoniło spółkę jako wykonawcę usługi.  
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Od listopada 2013 r. w Płońsku funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na 

potrzeby systemu, wybudowany z udziałem unijnych środków finansowych. Odbierane są w nim 

odpady selektywnie zebrane, zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach. Z raportu Inspekcji Ochrony Środowiska wynika, że PSZOK w Płońsku został 

uznany za wzorcowy.  

 

Zgodnie z „Analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Płońsku w 2014 roku” gospodarka 

odpadami komunalnymi w mieście Płońsku w 2014 roku była prowadzona w sposób właściwy.  W 

Płońsku realizowane są zapisy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dotyczące sposobu 

zagospodarowania odpadów komunalnych.  

Na podstawie relacji ilości odebranych odpadów komunalnych w stosunku do szacunków odpadów 

wytworzonych należy przyjąć, że wszystkie odpady komunalne w mieście są odbierane                                       

z nieruchomości.  

Poniżej w tabeli zestawiono informacje na temat odebranych surowców wtórnych.  

Tabela 3. Surowce wtórne odebrane  w Płońsku w 2014 roku. 

Kod odebranych odpadów 
komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 
komunalnych 

Masa odebranych odpadów 
komunalnych 

 [Mg]  

20 01 02 Szkło 116,56 
20 01 39 Tworzywa sztuczne 252,60 
20 01 01 Papier i tektura                               131,00 
Źródło: Sprawozdanie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi w Płońsku za 2014r. 

 

Łączna masa selektywnie odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 2014 roku 

wyniosła 234,30 Mg (w tym papier i tektura). Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 0,00 %. 

Poniżej w tabeli zestawiono informacje na temat odpadów komunalnych zebranych w PSZOK.  

Tabela 4. Odpady komunalne zebrane w PSZOK  w Płońsku w 2014 roku. 

Kod zebranych 
odpadów 

komunalnych 
Rodzaj zebranych odpadów komunalnych 

Masa zebranych 
odpadów 

komunalnych [Mg] 
15 01 05 opakowania wielomateriałowe 5,7 
15 01 02 opakowania z tworzyw sztucznych 21,6 
15 01 04 opakowania z metali 2,0 
15 01 07 opakowania ze szkła 1,7 
16 01 03 zużyte opony 6,6 
20 01 11 tekstylia 5,6 

20 01 36 
zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 01 23 i 20 01 35 
14,3 
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20 01 38  drewno inne niż wymienione w 20 01 37 9,4 

20 01 02 Szkło 1,82 

20 01 27 
farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze i żywice 

zawierające substancje niebezpieczne 
0,8 

20 01 32 leki inne niż wymienione w 20 01 31 0,01 

17 01 01  
odpady betonu oraz gruz betonowy  

z rozbiórek i remontów 
2,8 

20 03 07 odpady wielogabarytowe 77,6 

17 01 07 
zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów ceramicznych i elementów 
wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 06 

149,7 

Źródło: Sprawozdanie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi w Płońsku za 2014r. 

Poniżej w tabeli zestawiono informacje na temat frakcji odpadów komunalnych: papieru, tworzyw 

sztucznych i szkła odebranych w Płońsku w 2014 roku.  

Tabela 5. Papier, tworzywa sztuczne i szkło odebrane w Płońsku w 2014 roku. 

Kod odebranych 
odpadów komunalnych 

Rodzaj odebranych 
odpadów komunalnych 

Łączna masa 
odebranych odpadów 
komunalnych [Mg]  

Masa odpadów 
poddanych 

recyklingowi [Mg] 
20 01 01 papier i tektura 131,0 131,0 
20 01 02 szkło 116,6 116,6 
20 01 02 szkło 0,00 1,82 
20 01 39 tworzywa sztuczne 252,6 252,6 

15 01 02 
opakowania  
z tworzyw sztucznych 0,00 21,6 

15 01 04 
opakowania  
z metali 0,00 2,0 

15 01 07 opakowania ze szkła 0,00 1,7 
Źródło: Sprawozdanie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi w Płońsku za 2014r. 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 23,44 %.  

Poniżej w tabeli zestawiono informacje na temat recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i 

odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

odebranych w Płońsku w 2014 roku.  
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Tabela 6. Odpady budowlane i rozbiórkowe w Płońsku  w 2014 roku. 

Kod 
odebranych 
odpadów 

Rodzaj odebranych odpadów 

Łączna masa 
odebranych 
odpadów 

[Mg]  

Masa odpadów 
poddanych 
odzyskowi 

innymi 
metodami niż 

recykling  
i ponowne 

użycie [Mg]  

17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia inne niż wymienione 
w 17 01 06 

284,56 284,56 

17 01 01  odpady betonu oraz gruz betonowy  
z rozbiórek i remontów 

0,00 2,8 

17 01 07 zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, 
odpadowych materiałów ceramicznych i 
elementów wyposażenia inne niż wymienione 
w 17 01 06 

0,00 149,7 

Źródło: Sprawozdanie wójta, burmistrza lub prezydenta miasta z realizacji zadań z zakresu gospodarowania 

odpadami komunalnymi w Płońsku za 2014r. 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100 %. 

Odpady komunalne ulegające biodegradacji w całości są zagospodarowywane w instalacjach.  

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła jest wyższy niż poziom ustawowy. 

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe są w całości poddawane odzyskowi innymi 

metodami niż recykling i ponowne użycie. 

Poniżej w tabeli zestawione zostały przewidywane ilości wytwarzanych odpadów komunalnych 

(ogólne ilości i ilości selektywnie zebrane) w latach obowiązywania POŚ. 

Tabela 7. Przewidywane ilości wytwarzanych odpadów komunalnych. 

Ilość 

odpadów 
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Zmieszane 9012 9119 9230 9340 9451 9565 9679 9793 9908 

Selektywne 2248 2275 2302 2330 2357 2386 2414 2443 2471 

Razem 11260 11393 11532 11670 11809 11951 12094 12236 12379 

Źródło: Kalkulacje własne, prognoza na podstawie wskaźników z WPGO.  

W oparciu o powyższe dane i informacje nie przewiduje się zagrożeń dla właściwego prowadzenia 

gospodarki odpadami komunalnymi w Płońsku w 2015 roku i latach następnych. Zauważalny jest 
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wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców miasta i zwiększona troska o środowisko oraz wygląd 

estetyczny otoczenia.  

W PGO dla miasta Płońsk w zakresie działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów 

przyjęto, że głównym ich celem jest zapobieganie powstawaniu oraz minimalizacja wytwarzania 

odpadów na terenie miasta Płońsk, aby to osiągnąć zaplanowane zostały następujące działania: 

• prowadzenie intensywnej edukacji ekologicznej mieszkańców miasta Płońsk w zakresie 

właściwego postępowania odpadami, 

• dostarczanie producentom informacji o technikach przeciwdziałania powstawaniu odpadów 

pod kątem wprowadzenia w przemyśle najlepszych dostępnych technik, 

• organizacja szkoleń w zakresie wymagań dotyczących zapobiegania powstawania odpadów, 

• organizowanie kampanii informacyjnych dla mieszkańców, uczniów oraz konkretnych grup 

konsumentów, a także dla małych i średnich przedsiębiorców w zakresie minimalizacji powstawania 

odpadów, 

• promocję zachowań społecznych propagujących minimalizację powstawania odpadów m.in. 

wielokrotnego wykorzystania opakowań, napraw sprzętu itp., 

• opracowanie programu edukacyjnego dla młodzieży szkolnej.  

 

W analizowanym okresie część planowanych działań została zrealizowana.   
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4.3. Gospodarowanie wodami i gospodarka wodno-ściekowa 

 

Głównym zbiornikiem wodnym w Płońsku jest sztuczny akwen wodny Rutki o powierzchni 6,1237 ha, 

w większości zasilany wodami gruntowymi oraz w części wodami powierzchniowymi. W okresie 

objętym analizą prowadzone były działania mające na celu ustalenie obecnego stanu zbiornika, który 

powstał na miejscu wcześniej eksploatowanych terenów wydobycia torfu. Zbiornik został zbudowany 

w latach 70-tych i zadaniem jego była regulacja stosunków wodnych na sąsiednich terenach. W tym 

celu zbudowano przepompownię oraz kolektor wzdłuż ul. ZWM. Zadaniem tych instalacji było 

okresowe obniżanie poziomu wody w zbiorniku Rutki poprzez odpompowanie wody i odprowadzenie 

jej do rzeki.  

 

Dzisiaj urządzenia te są nieczynne. Na dnie zbiornika znajdują się namuły oraz pozostałości torfu. 

Zbiornik jest zanieczyszczony, w znacznym stopniu zamulony, co powoduje zmniejszenie ilości wody 

w akwenie, a zbiornik nie spełnia swojej roli. Ponadto, ze względu na zanieczyszczenie zbiornika oraz 

brak niezbędnej infrastruktury, zbiornik ani teren wokół nie są wykorzystywane w sposób atrakcyjny 

dla mieszkańców. Zbiornik obecnie służy wędkarzom i jest zarybiany przez Koło Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Płońsku. W miejscowym planie ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta 

Płońska teren zbiornika Rutki, oznaczony symbolem W – tereny wód otwartych,  znajduje się w 

jednostce strukturalnej oznaczonej symbolem A19-US/ZP – tereny usług i sportu, parków i zieleńców.  

Miasto przygotowało działania mające na celu m.in.: 

1) usunięcie namułu z dna zbiornika,  
2) zabezpieczenie dna zbiornika przed zamulaniem, 
3) zabezpieczenie skarpy nabrzeży, 
4) przeprowadzenie kapitalnego remontu przepompowni wody, 
5) udrożnienie i wyremontowanie kolektora odprowadzającego wypompowaną wodę, 
6) przeprowadzenie badań wody zasilające zbiornik pod kątem zanieczyszczeń bakteriologicznych, 
7) zamontowanie aeratora dotleniającego wodę.  
Zaplanowane działanie poprawią jakość głównego zbiornika wodnego w mieście. 

 

Jedynym większym ciekiem przypływającym przez Płońsk jest rzeka Płonka, która jest 

prawobrzeżnym dopływem Wkry. Na terenie miasta do Płonki wpada rzeka Żurawianka.  

 

Obliczenia bilansowe („Bilans wodno-gospodarczy zlewni rzeki Wkry” - Fundacja Ekologiczna „Czysta 

Wkra”) wykonane dla potrzeb Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, dla wód 

powierzchniowych leżących w granicach zlewni Wkry wykazują, że znaczna część obszaru, w tym 

zlewnia Płonki, zagrożona jest występowaniem okresowych deficytów wody6.  

 

Rzeka Płonka na odcinku przebiegającym przez miasto jest częściowo uregulowana. Rzeka wskutek 

dopływu zanieczyszczeń wnoszonych przez dopływy (Żurawianka, Rów Piaski) oraz kanalizację 

deszczową jest bardzo zamulona7. Na odcinku od ujścia Żurawianki do wschodnich granic miasta 

rzeka przyjmuje wody z kompleksów melioracyjnych położonych na terenie gminy Płońsk. Rowami 

poza spływami z pól (często zanieczyszczonymi spływającą gnojowicą) dopływają ścieki z Zakładu 

                                                           
6 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk”. 

7 Na podstawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk”. 
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Mleczarskiego w Skarżynie, a także ze stacji paliw „BP” przy ul. Warszawskiej w Płońsku.  

 

W połowie bieżącego roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pobrał i przebadał próbki 

wody z rzeki Płonki. Zgodnie z wynikami badań woda Płonki na obszarze miasta spełnia kryteria II 

klasy czystości. Wystąpiły jedynie niewielkie przekroczenia zawartości azotu w próbkach pobranej 

wody.   

 

Zgodnie z „Wykazem oczyszczalni komunalnych i przemysłowych - w eksploatacji na obszarze 

województwa mazowieckiego (stan na 31.12.2014)” sporządzonym przez WIOŚ w Płońsku znajduje 

się jedna oczyszczania ścieków i w niej są oczyszczane ścieki komunalne z terenu aglomeracji Płońsk 

(PLMZ016), która obejmuje Gminę Miasto Płońsk, Gminę Płońsk: Skarżyn, Bońki, Szerominek i Gminę 

Baboszewo: Baboszewo, Brzeście Nowe. Zarządzającym oczyszczalnią jest Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. Poniżej w tabeli zostały zestawione podstawowe, 

aktualne informacje dotyczące tej oczyszczalni.  

 

Tabela 8. Wykaz oczyszczalni komunalnych i przemysłowych - w eksploatacji w Płońsku (stan na 31.12.2014). 

Nazwa zarządzającego 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej  

w Płońsku Sp. z o.o.  

Adres zarządzającego ul. Mickiewicza 4 09-100 Płońsk 

Rodzaj oczyszczalni Miejska 

Współrzędne oczyszczalni 52° 37' 46'' 20° 23' 56'' 

Odbiornik/km Płonka/10,2/Wkra/39,2/Narew/6,1 

RLM 66660 

Projektowana maksymalna przepustowość [m3/d] 8670,00 

Projektowana średnia przepustowość [m3/d]  8000,00 

Ilość ścieków w 2014 roku [m3/d] 4608,22 
Źródło: WIOŚ.  

 

Oczyszczalnia PGK w Płońsku pozwala oczyszczać większość ścieków, z obszaru aglomeracji Płońsk, 

która leży w zlewni Płonki i skąd trafiało do rzeki większość zanieczyszczeń. Jednakże w oparciu o 

przeprowadzone kontrole można stwierdzić, że nie wszystkie problemy zostały wyeliminowane. 

Istotny wpływ na jakości wody rzeki Płonki, na odcinku na terenie miasta, ma jakość wód 

dopływających do rzeki kolektorami deszczowymi. W analizowanym okresie podczas kontroli 

stwierdzono, że do rzeki wylotami kolektorów dopływały ścieki bytowe. W oparciu o zarządzenie 

pokontrolne z dnia 28 września 2015 r. konieczne jest zapewnienie prawidłowej eksploatacji 

kanalizacji deszczowej, polegającej w szczególności na podejmowaniu odpowiednich działań w 

przypadku zakłóceń w procesach technologicznych w celu ograniczenia ich skutków dla środowiska. 

W roku 2014 w ramach monitoringu jakości śródlądowych wód podziemnych, w województwie 

mazowieckim realizowane były zadania m.in. badania w monitoringu operacyjnym przez Państwowy 

Instytut Geologiczny (PIG). Monitoringiem tym objęty był m.in. Płońsk.  

 

Celem monitoringu jakości wód podziemnych jest dostarczenie informacji o stanie chemicznym wód, 

śledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagrożeń, na potrzeby zarządzania zasobami wód 

podziemnych i oceny skuteczności podejmowanych działań ochronnych związanych z osiągnięciem 

dobrego stanu ekologicznego, określonego przez Ramową Dyrektywę Wodną (RDW). Oceny stanu 

chemicznego w jednolitych częściach wód (JCWPd) i w poszczególnych punktach badawczych 

Id: 47943DA0-DE20-4FA9-B81A-36334EBED163. Podpisany Strona 23



„Program Ochrony Środowiska dla miasta Płońsk” 

Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o.          www.kobiko.com.pl Strona 22. 
 

dokonano w oparciu o rozporządzenie MŚ z 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód 

podziemnych (Dz. U. nr 143, poz. 896), które wyróżnia pięć klas jakości wód: 

• klasa I – wody bardzo dobrej jakości, 

• klasa II – wody dobrej jakości,  

• klasa III – wody zadowalającej jakości,  

• klasa IV – wody niezadowalającej jakości, klasa V – wody złej jakości. 

oraz dwa stany chemiczne wód ocenione na podstawie średniej wartości poszczególnych wskaźników 

ze wszystkich punktów zlokalizowanych w analizowanej JCWPd:  

• stan dobry (klasy I, II i III),  

• stan słaby (klasy IV i V). 

 

Wyniki oznaczeń terenowych i laboratoryjnych poddano analizie, wyznaczono klasy jakości wód 

podziemnych w punktach pomiarowych oraz dokonano oceny stanu jednolitych części wód 

podziemnych. Zgodnie z zestawieniem punktów badawczych wód podziemnych w sieci krajowej PIG 

w roku 2014 na terenie województwa mazowieckiego wraz z oceną jakości w 2012, 2013 i 2014 r. 

woda z badanego otworu w Płońsku w latach 2012 i 2014 spełniała wymogi dla III klasy wód. 

Wskaźnik w zakresie stężeń odpowiadających wodzie o niskiej jakości – Fe – żelazo (geogeniczne 

pochodzenie wskaźnika). W studni w Płońsku badana była zawartość 55 substancji organicznych. 

Wykonane badania wykazały brak substancji organicznych w wodach podziemnych badanych ujęć 

(klasa jakości I). 

 

Wody podziemne stanowią źródło zaopatrujące płońskie wodociągi. Woda z ujęć trafia do stacji 

uzdatniania, która w okresie objętym analizą została kompleksowo przebudowana. Działania te były 

prowadzone etapami w latach 2011-2013, co pozwoliło zachować ciągłość dostaw wody.  

 

W ramach przebudowy stacji wykonano następujące prace:  

• przebudowa budynku stacji uzdatniania wody,  

• budowa żelbetowego zbiornika naziemnego wody surowej o pojemności 350 m3,  

• budowa zbiornika wód popłucznych o pojemności 127 m3,  

• budowa rurociągów podziemnych wodno-kanalizacyjnych z niezbędnym demontażem 

istniejących,  

• rozprowadzenie nowych kabli elektrycznych i sterowniczych z niezbędnym demontażem 

istniejących.  

Modernizacja polegała na zastosowaniu technologii uzdatniania firmy CULLIGAN w oparciu o 

dwustopniowy proces filtracji. Wydajność docelowa urządzeń stacji uzdatniania wody określona 

została na Qh.rob. = 350 m3/h, Qh.max = 400 m3/h. Wymieniono wszystkie urządzenia i instalacje 

technologiczne z jednoczesną dobudową zbiornika wody surowej. Wprowadzona została pełna 

automatyka sterowania stacją. 

 

Stopień uzdatnienia wody jest kilkakrotnie wyższy od wymagań stawianych wodzie przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi.  

 

Również w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych zrealizowane działania pozwalają na 

osiąganie coraz lepszych wyników. W październiku 2013 r. rozpoczęto realizację modernizacji 

gospodarki osadowej, której celem było:  

• budowa instalacji ujęcia biogazu i jego wykorzystanie energetyczne – zamknięcie OBF, 
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• wdrożenie technologii wytworzenia z osadów ściekowych pofermentacyjnych i 

odwodnionych środka nawozowego dla rolnictwa atestowanego przez Ministerstwo 

Rolnictwa. 

 

W Płońsku realizowane są wszystkie zadania określone w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych.  

Poniżej w tabeli zostały zestawione podstawowe dane dotyczące gospodarki wodno-ściekowej w 

Płońsku w latach objętych analizą.     

Tabela 9. Podstawowe dane dotyczące wodociągów i kanalizacji w Płońsku w latach 2010-2014. 

Wodociągi 
Jednostka 

miary 
2010 2011 2012 2013 2014 

długość czynnej sieci 

rozdzielczej 
Km 57,4 57,6 57,9 58,5 58,9 

przyłącza prowadzące do 

budynków mieszkalnych i 

zbiorowego zamieszkania 

szt. 2302 2319 2343 2357 2377 

woda dostarczona 

gospodarstwom 

domowym 

dam3 675,6 662,6 664,1 655,8 651,4 

ludność korzystająca z 

sieci wodociągowej 
osoba 21502 21469 21515 21423 22357 

Kanalizacja 
Jednostka 

miary 
2010 2011 2012 2013 2014 

długość czynnej sieci 

kanalizacyjnej 
Km 54,5 54,7 54,7 55,4 55,6 

przyłącza prowadzące do 

budynków mieszkalnych i 

zbiorowego zamieszkania 

szt. 1924 1944 1954 1978 2053 

ścieki odprowadzone dam3 848 852 865 860,0 877,0 

ludność korzystająca z  

sieci kanalizacyjnej 
osoba 21800 21766 21805 21714 21628 

Korzystający z instalacji w 

% ogółu ludności 

Jednostka 

miary 
2010 2011 2012 2013 2014 

Wodociągi % 95,1 95,2 95,2 95,2 99,9 

Kanalizacja % 96,5 96,5 96,5 96,5 96,6 

Źródło: BDL GUS.  
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Cele w dotychczas obowiązującym POŚ dla Miasta Płońsk, w analizowanym obszarze to: kontynuacja 

działań związanych z poprawą jakości wód, zmniejszenie deficytu wód powierzchniowych i 

podziemnych. Zgodnie z zestawieniem sporządzonym w Raporcie z POŚ wszystkie zadania z tego 

obszaru zostały zrealizowane.  
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4.4. Zasoby przyrodnicze, zasoby geologiczne i gleby  

 

Zasoby przyrodnicze  

 

Historia Płońska liczy ponad 600 lat, a osadnictwo na jego terenie sięga VI-VII wieku. W wyniku 

działalności człowieka obszar miasta utracił już dawno cechy, jakie posiadał pierwotnie. Oznacza to, 

że zasoby środowiska naturalnego w Płońsku są skromne. Obszar miasta jest od dawna 

zurbanizowany, grunty wykorzystywane jedynie w niewielkim stopniu w związku z działalnością 

rolniczą.  

 

Ze względu na tak ubogie środowiska przyrodnicze, w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta zwraca się uwagę na dbałość o pozostałe formy 

przyrodnicze. W Studium wskazane zostały także działania ograniczające zanieczyszczenia komunalne 

i przemysłowe, w tym redukcję emisji do powietrza oraz racjonalną gospodarkę odpadami.  

 

Miasto Płońsk leży w obszarze „Zielonych Płuc Polski”. Na szczególną uwagę, pod kątem ochrony 

przyrody zasługuje fakt, iż przez miasto przebiega korytarz ekologiczny towarzyszący rzece Płonce, 

wpadającej do Wkry. Pradolina Wkry należy do krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA. Do 

najważniejszych zasobów przyrodniczych obszaru miasta Płońsk należą lasy, które zgodnie z 

Zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 maja 2003 roku w 

Nadleśnictwie Płońsk są objęte edukację leśną. W myśl Zarządzenia nr 2/2004 Nadleśniczego 

Nadleśnictwa Płońsk został wprowadzony obowiązek prowadzenia "Kroniki edukacji leśnej" oraz 

sprawozdawczości z tego zakresu. Paragraf 2 niniejszego Zarządzenia zobowiązuje pracowników 

terenowej służby leśnej oraz koordynatora edukacji leśnej społeczeństwa w Nadleśnictwie Płońsk do 

inicjowania akcji, wykładów, prelekcji. 

 

Poniżej w tabeli zostało przedstawione zestawienie powierzchni gruntów leśnych i lesistości.  

 

Tabela 10. Zestawienie powierzchni gruntów leśnych i lesistości. 

Grunty leśne 

ogółem 
Lasy ogółem 

Grunty leśne 

publiczne 

ogółem 

Grunty leśne 

publiczne 

Skarbu 

Państwa 

Grunty leśne 

publiczne 

Skarbu 

Państwa w 

zarządzie 

Lasów 

Państwowych 

Grunty leśne 

prywatne 
Lesistość  

[ha] [%] 

1,4 1,4 0 0 0 1,4 0,1 

Źródło: BDL GUS. 

 

Nadleśnictwo Płońsk informuje, że w drzewostanie lasów dominują sosny pospolite (ponad 50%), 

charakteryzujące się bardzo dobrym miernikiem jakości - bonitacją siedliska. Średni wiek 

drzewostanu to 57 lat.  
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W płońskich lasach występuje niewiele rzadkich i chronionych gatunków flory i fauny. Ogólnie 

odnotowano 39 gatunków roślin i grzybów, oraz 78 gatunków zwierząt podlegających ochronie. 

Spośród nich wyróżniają się takie gatunki jak: kruszczyk szerokolistny, wawrzynek wilczełyko, 

szmaciak gałęzisty, brodaczka kępkowa, traszka grzebieniasta, kumak nizinny, bóbr europejski, bocian 

czarny8.  

W Nadleśnictwie Płońsk kładziony jest szczególny nacisk na racjonalne wykorzystanie zasobów 

leśnych oraz edukację leśną.  

W mieście Płońsk cennym walorem przyrodniczym są pomniki przyrody obejmujące aleje, pojedyncze 

drzewa oraz grupy drzew. 

W Płońsku objęto ochroną prawną wiele drzew w parku w Poświętnem. Znajdują się tu uznane za 

pomniki przyrody: 

- lipa drobnolistna (17 m wysokości; 3,21 m obwodu); 

- 14 jesionów wyniosłych (19 m wysokości; 2,33-3,00 m obwodu); 

- 1 wiąz szypułkowy (19 m wysokości; 2,68 m obwodu); 

- 2 aleje z lip drobnolistnych: odcinek wschodni - 64 sztuki (17 m wysokości; 0,89-3,16 m obwodu); 

odcinek zachodni – 65 sztuk (17 m wysokości; 0,84-1,71 obwodu); 

- krąg lip drobnolistnych składający się z 14 drzew (17 m wysokości; 0,63-1,44 m obwodu). 

Ponadto za budynkiem Urzędu Miasta znajduje się objęty ochroną prawną kasztanowiec biały. 

Ochronie prawnej podlegają również parki zabytkowe. Za tego typu obiekt (dawniej Poświętne 

aktualnie Płońsk, ul. Sienkiewicza 11) uznano zespół podworski, z 2 poł XIX wieku  i wpisano go do 

rejestru zabytków - nr rej.  A - 212 z 30.08.1980 r.  Na zespół ten składają się dwór murowany oraz 

układ zieleni - park północny i południowy, a także łączące je kompozycyjnie 2 aleje lipowe. Park 

północny znajduje się na terenie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, park południowy 

stanowi własność Gminy Miasto Płońsk - park miejski, który zrewaloryzowano w 2012 r. 

 

Cele POŚ dla Miasta Płońsk, w analizowanym obszarze to: utworzenie spójnego systemu obszarów 

chronionych, zwiększenie lesistości i ochrona lasów. 

 

Zgodnie z zestawieniem sporządzonym w Raporcie z POŚ wszystkie zadania z tego obszaru zostały 

zrealizowane. 

 

Zasoby geologiczne  

 

W rejonie miasta nie występują obszary naturalnych zagrożeń geologicznych. Struktura geologiczna 

obszaru i ukształtowanie jego powierzchni wykluczają powstawanie niekorzystnych zjawisk w postaci 

osuwisk lub osiadania terenu9.  

 

W granicach miasta Płońska nie ma udokumentowanych złóż i obszarów prognostycznych dla 

surowców mineralnych czwartorzędowych i trzeciorzędowych. W rejonie Płońska, eksploatowane są 

metodą odkrywkową, surowce ilaste ceramiki budowlanej, a także pospolite piaski i żwiry. Na 

obszarze samego miasta nie ma terenów górniczych, ponieważ żadne ze złóż nie występuje na jego 

terenie10.  

 

                                                           
8 http://www.plonsk.warszawa.lasy.gov.pl/lasy-nadlesnictwa 

9 Na podstawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk” 

10Jw. 

Id: 47943DA0-DE20-4FA9-B81A-36334EBED163. Podpisany Strona 28



„Program Ochrony Środowiska dla miasta Płońsk” 

Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o.          www.kobiko.com.pl Strona 27. 
 

Cel POŚ dla Miasta Płońsk, w analizowanym obszarze to minimalizacja skutków występowania 

niekorzystnych zjawisk geodynamicznych. 

 

Zgodnie z zestawieniem sporządzonym w Raporcie z POŚ wszystkie zadania z tego obszaru zostały 

zrealizowane. 

 

Gleby  

 

Na terenie Płońska występują gleby bielicowe wytworzone z glin, brunatne wykształcone w postaci 

piasków, gleby czarne występujące w obniżeniach podlegających wpływom uwilgotnienia oraz gleby 

bagienne i aluwialne w dolinie Płonki. Znaczna część terenu miasta jest zainwestowana. Część 

gruntów na obrzeżach miasta pozostaje w użytkowaniu rolniczym lub ogrodniczym. W odniesieniu do 

regionów glebowo-rolniczych teren miasta Płońska położony jest w regionie Płońsko-Bodzanowskim.  

Gleby w większości wytworzone są tu z glin moreny dennej w różnym stopniu odgórnie 

spiaszczonych. Około 30% powierzchni regionu zajmują gleby wytworzone z piasków całkowitych. 

Wśród gleb wytworzonych z glin największy udział mają gleby pseudobielicowe, a wśród gleb 

wytworzonych z piasków – gleby brunatne wyługowane i rdzawe.  

 

Rozwój miasta spowodował, iż uprawa gruntów w granicach administracyjnych już prawie nie 

istnieje. Niewielkie kompleksy użytków rolnych w północnej i północno-zachodniej części miasta 

uprawiane są w sposób ekstensywny lub odłogowane. Występuje natomiast nagminne dążenie do 

przeznaczania wszystkich możliwych gruntów pod zabudowę. Poniżej w tabeli przedstawiono bilans 

powierzchni gruntów. 

 

Tabela 11. Zestawienie zbiorcze danych dotyczących powierzchni użytków rolnych, lasów.  

Ogółem 

[ha]1) 

Powierzchnia 

użytków 

rolnych [ha] 

Użytki rolne - 

grunty orne 

[ha] 

Użytki rolne - 

sady [ha] 

Użytki rolne - 

łąki trwałe 

[ha] 

Użytki rolne - 

pastwiska 

trwałe [ha] 

Grunty leśne 

oraz 

zadrzewione 

i 

zakrzewione 

- lasy [ha] 

Pozostałe 

grunty  

[ha] 

1 160 563 462 0 29 42 3 61 

Źródło: BDL GUS.  

 

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk” 

brakuje istotnych przesłanek dla szczególnej ochrony gleb w obszarze objętym opracowaniem.  

 

Cel POŚ dla Miasta Płońsk, w analizowanym obszarze to kontynuacja działań związanych z ochroną 

powierzchni ziemi. 

Zgodnie z zestawieniem sporządzonym w Raporcie z POŚ wszystkie zadania z tego obszaru zostały 

zrealizowane.
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4.5.  Pozostałe obszary interwencji 

 

Zagrożenia hałasem 

 

Na terenie miasta znajdują się zakłady emitujące hałas do środowiska. Większość zakładów 

produkcyjnych lokalizowana była i jest poza zabudową mieszkaniową, na terenie tzw. „dzielnicy 

przemysłowej” oraz przy trasie szybkiego ruchu i wzdłuż torów kolejowych.  

 

Na terenie miasta, poza hałasem emitowanym na zewnątrz z obiektów przy istniejących zakładach, 

występuje hałas powodowany środkami transportu oraz komunikacyjny. Zgodnie z zapisami ze 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk” hałas 

komunikacyjny, emitowany wzdłuż dróg (ulic) Płońska, jest hałasem ponadnormatywnym, a tym 

samym kwalifikującym klimat akustyczny terenów położonych w sąsiedztwie tych dróg (ulic), jako 

uciążliwy. Ze względu na uciążliwość hałasu komunikacyjnego wszystkie osiedla mieszkaniowe jedno i 

wielorodzinne powinny w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uzyskać status 

obszarów akustycznie chronionych. Dotyczy to zarówno osiedli istniejących, jak i projektowanych. 

 

W oparciu o „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk” 

można stwierdzić, że hałas przemysłowy, nie wywiera istotnego wpływu na klimat akustyczny miasta. 

Większość zakładów produkcyjnych, zlokalizowana jest bowiem poza zabudową mieszkaniową, na 

terenie dzielnicy przemysłowej, lub w sąsiedztwie odcinków dróg krajowych lub linii PKP, 

przebiegających przez miasto.  

 

Cele POŚ dla Miasta Płońsk, w analizowanym obszarze to: kontynuacja działań związanych z hałasem, 

zmniejszenie presji środków transportu na środowisko naturalne. 

 

Zgodnie z zestawieniem sporządzonym w Raporcie wszystkie zadania z tego obszaru zostały 

zrealizowane.  

 

Pola elektromagnetyczne  

 

Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach 

państwowego monitoringu środowiska. W ramach monitoringu Wojewódzki Inspektor Ochrony 

Środowiska prowadzi okresowe badania kontrolne poziomów pól w środowisku. na podstawie 

których między innymi ma prowadzić rejestr zawierający informację o terenach, na których 

stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. 

 

Wpływ pola elektromagnetycznego na człowieka i środowisko uzależniony jest od wysokości 

natężenia (lub gęstości mocy) oraz częstotliwości drgań. Dlatego wartość poziomów dopuszczalnych 

jest określana w pasmach częstotliwości.  

 

Ocenę oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowisko przeprowadza się w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska na podstawie badań monitoringowych oraz informacji o 

źródłach emitujących pola. W 2011 oraz 2014 roku na terenie województwa mazowieckiego 

przeprowadzono pomiary w 15 miastach poniżej 50 tysięcy mieszkańców, wśród których dokonano 

oceny oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowisko w mieście Płońsk. 
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Tabela 12. Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych w Płońsku w latach 2011 i 2014. 

Lokalizacja 

Data 

pomiaru 

Natężenie 

składowej 

elektrycznej pola w 

[V/m] 
Data 

pomiaru 

Natężenie 

składowej 

elektrycznej pola w 

[V/m] 
Miejscowość 

Współrzędne 

geograficzne 

E N (0,1÷3000) w [MHz] (0,1÷3000) w [MHz] 

Płońsk, Ul. 

Wolności 7 
20,371 52,623 

2014-05-

25 
0,4 

2011-05-

25 
<0,2 

Źródło: Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych w województwie mazowieckim w 2014 i 2011 roku.  

(http://wios.warszawa.pl/ftp/dokumenty/zalaczniki/InternetPomiary_pol_elektromagnetycznych_w_2014_rok

uDobry1.pdf)  

 

Analiza wyników wykazała, że występujące w Mieście Płońsk poziomy pól elektromagnetycznych są 

niższe od poziomów dopuszczalnych. Stwierdzono, że w 2014 roku nastąpił wzrost natężenia 

składowej elektrycznej pola, w stosunku do pomiarów w roku 2011. W Płońsku na wzrost natężenia 

składowej elektrycznej pola mają głównie wpływ stacje radiowe i telewizyjne, elektroenergetyczne 

linie napowietrzne wysokiego napięcia, stacje transformatorowe, stacje przekaźnikowe telefonii 

komórkowej, zespoły sieci i urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym (np. kuchenki 

mikrofalowe), urządzenia radiolokacyjne i radionawigacyjne. 

 

Cel POŚ dla Miasta Płońsk, w analizowanym obszarze to kontynuacja działań związanych z ochroną 

przed promieniowaniem elektromagnetycznym. 

 

Zgodnie z zestawieniem sporządzonym w Raporcie wszystkie zadania z tego obszaru zostały 

zrealizowane. 

  

 

Zagrożenia poważnymi awariami 

  

Na terenie powiatu płońskiego nie ma zakładów będących źródłem poważnych awarii 

przemysłowych.  

 

Najbliższy obiekt stanowiący poważne zagrożenie to największa rafineria nafty (Płock), należąca do 

Polskiego Koncernu Naftowego „ORLEN”. Obiekt ten jest zlokalizowany ponad 60 km od Płońska. 

 

Cele POŚ dla Miasta Płońsk, w analizowanym obszarze to: ograniczenie skutków występowania 

powodzi i suszy, doskonalenie systemu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym i likwidacji 

pożarów, ograniczenie ryzyka wystąpienia awarii przemysłowych i minimalizacja ich skutków, 

poprawa organizacji transportu substancji niebezpiecznych. 

 

Zgodnie z zestawieniem sporządzonym w Raporcie wszystkie zadania z tego obszaru zostały 

zrealizowane.  
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4.6.  Zagadnienia horyzontalne 

 

(I) adaptacja do zmian klimatu  

 

Zgodnie z zapisami zawartymi w „Podręczniku adaptacji dla miast”11 zmiany klimatu mają wpływ na 

większość elementów funkcjonowania miasta. Powodzie, susze oraz wysokie temperatury zagrażają 

ludności i infrastrukturze i mogą generować wymierne straty. Dla przykładu - w latach 2001-2011 w 

wyniku zjawisk ekstremalnych, szczególnie powodzi i podtopień, zarejestrowano straty w wysokości 

ponad 56 mld zł. Minister Środowiska w wstępie do podręcznika pisze m.in.: „Mówiąc o zmianach 

klimatu warto zwrócić uwagę, że kwestia ta została w ostatnim czasie dostrzeżona również przez 

hierarchię kościoła rzymskokatolickiego jako: problem globalny, z poważnymi następstwami 

ekologicznymi, społecznymi, ekonomicznymi, politycznymi oraz dotyczącymi podziału dochodów, 

stanowiący jedno z największych wyzwań dla ludzkości12.” 

 

Potrzeba przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu (MPA) wynika z kierunków 

polityki unijnej w tym zakresie, a w szczególności ze wskazanej w Strategii adaptacji do zmian klimatu 

Unii Europejskiej z dnia 16 kwietnia 2013 r. konieczności wprowadzenia problematyki zagrożeń 

wynikających ze zmian klimatu na szczebel lokalny (miejski). Najważniejszym krajowym dokumentem 

stanowiącym punkt wyjściowy dla opracowania miejskich planów adaptacji jest Strategiczny plan 

adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 

2030 (SPA 2020), przyjęty przez Rząd w październiku 2013 r. 

 

W ramach zrealizowanych zadań w analizowanym okresie, które mają związek z polityką klimatyczną 

należy w szczególności wymienić opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto 

Płońsk”. Plan ten został przyjęty uchwałą nr XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 marca 

2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy miasto Płońsk 

i stał się podstawą działań, które będą prowadzić do ograniczenia emisji do powietrza substancji, 

które przyczyniają się do zmian klimatu.  

W Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 

środowiska postulowane jest, aby wszystkie planowane zadania cechowała efektywność kosztowa, a 

więc, aby jak najlepszy efekt został osiągnięty najmniejszym możliwym kosztem. Dlatego też przy 

określaniu celów warto w jak najszerszym stopniu wykorzystać efekt synergii, tj. w taki sposób 

projektować instrumenty, działania i kierunki interwencji, aby służyły osiągnięciu więcej niż jednego 

celu. W cytowanym dokumencie przykładem są działania na rzecz rozwoju gospodarki 

niskoemisyjnej, które powinny uwzględniać zarówno kwestie ochrony klimatu, jak również ochronę 

jakości powietrza i efektywność energetyczną. 

Należy wspomnieć także o działaniach prowadzonych w zakresie gospodarki odpadowej. Niewłaściwa 

gospodarka odpadami przyczynia się do zmian klimatu i zanieczyszczenia powietrza, bezpośrednio 

                                                           
11 Podręcznik adaptacji dla miast - wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu, 

Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2015. 

12 ENCYKLIKA Papieża Franciszka LAUDATO SI’ opublikowana 24 maja 2015 roku, za: „Podręcznik adaptacji dla 

miast - wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu, Ministerstwo Środowiska, 

Warszawa 2015”. 
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wpływa na wiele ekosystemów i gatunków. Ze składowisk odpadów, uważanych za ostateczność w 

hierarchii postępowania z odpadami, uwalniania się metan – bardzo silny gaz cieplarniany 

przyczyniający się do powstawania zmian klimatycznych. Metan powstaje w związku z obecnością na 

składowiskach mikroorganizmów i odpadów biodegradowalnych, takich jak żywność, papier i odpady 

ogrodowe. W zależności od konstrukcji, składowiska mogą również powodować zanieczyszczenia 

gleby i wody. 

Po tym, jak odpady zostaną zebrane, transportuje się je i poddaje przetwarzaniu. Podczas transportu 

do atmosfery emitowany jest dwutlenek węgla - najbardziej rozpowszechniony spośród gazów 

cieplarnianych – i inne substancje zanieczyszczające powietrze, w tym pyły. Część odpadów może 

zostać spalona lub poddana recyklingowi. Energię wytworzoną w procesie spalania można 

wykorzystać do produkcji ciepła lub energii elektrycznej, i w ten sposób zastąpić energię 

produkowaną z wykorzystaniem węgla lub innych paliw. Odzysk energii z odpadów przyczynia się 

dzięki temu do redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

Recykling może jeszcze skuteczniej pomóc w zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych i innych 

substancji. Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu, zamiast nowych materiałów, 

przyczynia się do tego, że wydobycie lub wytwarzanie tych ostatnich można ograniczyć13. 

Zatem realizowane w Płońsku działania związane z wdrażaniem (m.in. w okresie objętym niniejszą 

analizą) nowoczesnych rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi miały wpływ 

na ograniczenie niekorzystnych czynników. W szczególności dotyczy to wybudowania na składowisku 

instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego i małej elektrowni wykorzystującej ten gaz.  

W analizowanym obszarze w dotychczasowym POŚ brak było sformułowanych celów, a także zadań.  

 

(II) nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

 

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk” 

główne zagrożenia dla społeczności Gminy Miasta Płońsk związane są z lokalizacją dróg krajowych nr 

7, 10 oraz nr 50, które przebiegają przez miasto. Generują one nie tylko zanieczyszczenia środowiska 

przyrodniczego, ale także ponadnormatywny hałas oraz niebezpieczeństwa dla mieszkańców. 

 

Zagrożenie w obrębie miasta Płońsk może być również związane z przewozem niebezpiecznych 

substancji do zakładów na terenie miasta oraz tranzytem. Transport taki odbywa się głównie ww. 

drogami krajowymi. W przypadku awarii (uszkodzenia) cystern lub w następstwie katastrofy 

drogowej istnieje realne zagrożenie skażenia ludności i środowiska wokół wymienionych tras 

przewozu. 

 

Zagrożenie dla ludności miasta mogą również stwarzać zakłady, które w procesie technologicznym 

wykorzystują gazy toksyczne, a także stacje i dystrybutory paliw płynnych i gazowych. 

 

Innymi zagrożeniami, jakie mogą wystąpić na terenie miasta Płońsk są: 

• powódź, 

                                                           
13 Odpady – problem czy zasób?, strona internetowa Europejskiej Agencji Środowiska: 

http://www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2014/artykuly/odpady-2013-problem-czy-zasob  
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• pożary, 

• susze, 

• gradobicia, 

• silne wiatry, 

• awarie urządzeń infrastruktury technicznej. 

W analizowanym obszarze w dotychczasowym POŚ brak było sformułowanych celów, a także zadań. 

 

(III) działania edukacyjne  

 

Działania edukacyjne w Płońsku w analizowanym okresie prowadzone były przez różne podmioty. 

Działania samorządu gminnego w analizowanym okresie koncentrowały się na zagadnieniach 

związanych z gospodarką odpadami. Wynikało to z wdrażania nowych rozwiązań systemowych. 

Zorganizowane zostały konferencje ekologiczne: 

1. Gospodarka odpadami komunalnymi regionu płockiego w świetle znowelizowanej ustawy o 

utrzymaniu czystości i porządku w gminach - konferencja 19 listopada 2013 r. 

2. „II płońska konferencja odpadowa – współpraca i uspołecznienie zarządzania kluczem do sukcesu.” 

- 24 września 2014 r. 

 

Działania edukacyjne były prowadzone również przez placówki oświatowe. Przykładowe działania i 

osiągnięcia w analizowanym okresie: 

• Szkoła Podstawowa nr 2 w Płońsku:  

• nagrody, wyróżnienia uzyskane w obszarze ochrony środowiska: 2 miejsce ucznia Seweryna 

Neca w konkursie wojewódzkim „Mazowieckie Krajobrazy – 25 lat Mazowieckiego Parku 

Krajobrazowego ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski; 

• działalność edukacyjna w zakresie ochrony środowiska na terenie miasta: coroczny udział 

uczniów w akcji „Sprzątanie Świata” – sprzątanie terenów zielonych wokół szkoły; wycieczka 

do sortowni odpadów w Płońsku; udział w zbiórce elektroodpadów organizowanej przez 

Urząd Miejski Płońsk i Nadleśnictwo Płońsk zbiórka makulatury i korków; udział w konkursie z 

zakresu rolnictwa ekologicznego i produktu ekologicznego „Smak ekologicznej żywności”; 

udział w pikniku ekologicznym „Recyklina ratuje świat” na terenie PSZOK-u w Płońsku; udział 

w zajęciach w Kucharach prowadzonych przez leśniczego Piotra Borowskiego „Formy ochrony 

przyrody w powiecie płońskim”; współudział nauczycieli przyrody w organizowaniu 

przyrodniczo-edukacyjnych miejsc w Parku Wolności i regularne wykorzystanie ich podczas 

lekcji terenowych, udział uczniów w konkursach organizowanych przez Nadleśnictwo Płońsk 

„Moje wędrówki po lesie” 

 

• Gimnazjum nr 1 w Płońsku:  

 

• działalność edukacyjna w zakresie ochrony środowiska: w ramach współpracy z 

Nadleśnictwem Płońsk spotkanie z panią Anetą Szarlik-Fac na temat parków narodowych w 

Polsce; konkurs plastyczny na logo Parku Narodowego organizowany przez Nadleśnictwo 

Płońsk; konferencje ekologiczne; zbiórka elektrośmieci; apel z okazji Dni Ziemi 14.03.2014r.; 

cały rok zbiórka surowców wtórnych - makulatury i korków; projekty szkolne pt. „Rezerwaty i 

pomniki przyrody w Płońsku i okolicach”, projekt gimnazjalny "Środowisko i jego ochrona na 

terenie powiatu płońskiego";  

 

• konkursy: konkurs plastyczny organizowany przez Burmistrza Miasta Płońsk "Stop 

zaśmiecaniu lasu"; szkolny konkurs "Bądź Eko"; miejski konkurs "Bądź Eko" - 1 miejsce w 
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kategorii gimnazjum Justyna Więcław, ogólnopolski konkurs "Listy do Ziemi" pod hasłem 

"Czyste powietrze – zdrowy człowiek" - wyróżnienie Michał Kwiecień 

 

Cel określony w POŚ - podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej, 

Zgodnie z zestawieniem sporządzonym w Raporcie wszystkie zadania z tego obszaru zostały 

zrealizowane. 

 

 

(IV) monitoring środowiska 

 

Monitoring środowiska w Płońsku stanowi element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska 

(dalej PMŚ).   

 

PMŚ to system powołany do życia na podstawie Prawa o ochronie środowiska. Państwowy 

monitoring środowiska, według art. 25 ust. 2 ustawy - Prawo ochrony środowiska, jest systemem: 

• pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska, 

• gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku. 

 

Państwowy Monitoring Środowiska jest źródłem informacji o środowisku będących wynikiem 

pomiarów i ocen jego stanu, jak i analizą wpływu różnych czynników, w tym presji będących głównie 

wynikiem działalności człowieka. W celu zapewnienia tak szerokiego spektrum informacji zadania 

PMŚ podobnie jak w latach poprzednich realizowane będą w ramach struktury opartej na modelu 

DPSIR (driving forces/czynniki sprawcze - pressures/presje - state/stan - impact/oddziaływanie - 

response/środki przeciwdziałania) stosowanej przez Komisję Europejską, Organizację Współpracy 

Gospodarczej i Rozwoju (OECD) oraz Europejską Agencję Środowiska do sporządzania ocen 

zintegrowanych oraz ocen skuteczności strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych. 

Struktura ta pozwala na generowanie kompleksowej, opartej na badaniach, analizach i ocenach 

informacji o środowisku zarówno dla potrzeb społeczeństwa jak i administracji rządowej, 

samorządowej oraz instytucji międzynarodowych.  

 

W oparciu o wytworzone i zgromadzone dane o stanie środowiska wykonywane będą oceny 

poszczególnych komponentów jak i zintegrowane oceny i prognozy stanu środowiska, analizy 

przyczynowo-skutkowe wiążące istniejący stan środowiska z czynnikami kształtującymi ten stan i 

mającymi swoje źródło w społeczno-gospodarczej działalności człowieka. Oceny te będą także 

uwzględniać ocenę skuteczności podejmowanych działań naprawczych i zapobiegawczych. 

 

W realizacji zadań PMŚ uczestniczą również inne jednostki zobowiązane do tego na mocy prawa, w 

tym organy administracji samorządowej. Poniżej na rysunku została przedstawiona struktura 

organizacyjna PMŚ. 
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Rysunek 1. Państwowy Monitoring Środowiska – źródło informacji o środowisku.  

 
Źródło: „Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020”. 
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Rysunek 2. Organy, służby i inne podmioty w systemie Państwowego Monitoringu Środowiska.  

 
Źródło: „Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020”. 

 

W województwie mazowieckim obecnie finalizowane są zadania wynikające z „Program 

Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2015”14. System 

informatyczny pracujący na potrzeby Państwowego Monitoringu Środowiska w województwie 

mazowieckim składa z kilku podsystemów związanych z poszczególnymi komponentami środowiska. 

Systemy te służą do rejestrowania, przetwarzania i udostępniania pozyskiwanych w ramach 

monitoringu środowiska informacji. Są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań WIOŚ, w tym 

opracowywania raportów wojewódzkich oraz wymaganej sprawozdawczości. Ze zgromadzonych 

danych korzystają m.in. samorządy podczas sporządzania programów ochrony środowiska i planów 

gospodarki odpadami.  

                                                           
14 W oparciu o opracowany przez GIOŚ : „Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020” 

zostanie opracowany analogiczny dokument na lata kolejne.. 
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Cele w tym obszarze nie zostały określone w POŚ. 

Zgodnie z zestawieniem sporządzonym w Raporcie wszystkie zadania z tego obszaru zostały 

zrealizowane. 

 

(V) inne zagadnienia horyzontalne uwzględnione w POŚ 

 

(V.1) zarządzanie środowiskiem  

 

W POŚ dla miasta Płońsk w ramach powyższego celu wskazane zostały zadania: 

• wdrożenie i utrzymanie systemu zarządzania i informacji o środowisku, 

• współpraca z instytucjami zagranicznymi i krajowymi, administracją rządową i samorządową. 

 

Działania te mają istotne znaczenie dla realizacji POŚ, obecnie i w przyszłości. Dotychczasowe 

działania w tym zakresie powinny być kontynuowane i rozwijane.   

 

Cel określony w POŚ - wzmocnienie struktur zarządzania środowiskiem. 

Zgodnie z zestawieniem sporządzonym w Raporcie wszystkie zadania z tego obszaru zostały 

zrealizowane.  

 

(V.2) rolnictwo ekologiczne 

 

W POŚ dla miasta Płońsk w ramach powyższego celu wskazane zostały zadania: 

• rozwój rolnictwa zrównoważonego i promocja produktów ekologicznych, 

• zapobieganie rozpowszechnianiu GMO. 

 

Zgodnie z cytowanym wcześniej zapisem rozwój miasta spowodował, iż uprawa gruntów w granicach 

administracyjnych już prawie nie istnieje. Niewielkie kompleksy użytków rolnych w peryferyjnych  

częściach miasta uprawiane są w sposób ekstensywny lub odłogowane. Występuje natomiast 

nagminne dążenie do przeznaczania wszystkich możliwych gruntów pod zabudowę. 

Cele w tym obszarze nie zostały określone w POŚ. 

Zgodnie z zestawieniem sporządzonym w Raporcie wszystkie zadania z tego obszaru zostały 

zrealizowane. 
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4.7.  Prognoza stanu środowiska 

 
Zgodnie z BEiŚ w dziedzinie ochrony środowiska do najważniejszych wyzwań należy zrównoważone, 

oszczędne i racjonalne gospodarowanie jego zasobami naturalnymi, którego celem będzie 

zapewnienie dostępu do tych zasobów następnym pokoleniom. 

 

W najbliższych latach mogą stać się bardziej odczuwalne w Polsce skutki zmian klimatu (jednak w tej 

dziedzinie nie wszyscy eksperci są zgodni). Jeżeli powyższe obawy się spełnią to najważniejsze 

prognozowane oddziaływanie i skutki zmian klimatu dla obszaru Europy Środkowo Wschodniej to: 

częstsze ekstrema temperatury, częstsze występowanie susz, większa intensywność opadów mogąca 

powodować powodzie o każdej porze roku, niższe temperatury zimą mogą doprowadzić do 

częstszego zagrożenia powodziami zatorowymi, wyższa temperatura wody, wyższe zróżnicowanie 

plonów oraz zwiększone ryzyko pożaru lasów.  

 

W dokumencie BEiŚ zakłada się, uwzględniając działania planowane w Strategii Innowacyjności i 

Efektywności Gospodarki, wzrost innowacyjności w polskiej gospodarce, co przełoży się na bardziej 

efektywne korzystanie z zasobów i zmniejszenie emisji substancji zanieczyszczających atmosferę i 

gazów cieplarnianych. Czynności te będą wynikały również z dążenia Polski do osiągnięcia 

standardów UE w zakresie jakości powietrza. Szczególne wyzwanie stanowi osiągnięcie poziomów 

dopuszczalnych w zakresie pyłu (PM10, PM2,5) i docelowych w zakresie benzo(a)pirenu. Redukcja 

narażenia na cząstki pyłu poprawi w szczególności jakość życia i zdrowia ludzi. 

 

Zgodnie z BEiŚ potencjału rozwoju Polski należy upatrywać w bogactwie różnorodności biologicznej, 

które odpowiednio wykorzystane może wpłynąć na wzrost konkurencyjności na poziomie 

regionalnym i lokalnym. W praktyce oznaczać to będzie działania zwiększające efektywność ochrony 

środowiska przyrodniczego, z uwzględnieniem interesu społeczności lokalnych i konieczności 

zwiększenia nakładów finansowych. Odpowiednio prowadzona gospodarka przestrzenna, biorąca 

pod uwagę także interes społeczności lokalnych, będzie uwzględniała zasoby przyrodnicze i 

świadczone przez nie usługi ekosystemowe oraz przeciwdziałała fragmentacji środowiska. Przestrzeń 

wymagać będzie racjonalnego i odpowiedzialnego dysponowania przy uwzględnieniu potrzeb 

rozwoju przemysłu, urbanizacji, infrastruktury oraz cennych przyrodniczo obszarów. Ponadto 

konieczne będzie zdefiniowanie formy prawnej korytarzy ekologicznych (o randze kontynentalnej i 

krajowej), w przeciwnym razie nie będzie możliwe kształtowanie i ochrona ich funkcji. Do 2020 r. 

będą prowadzone działania zmierzające do pełnego zinwentaryzowania zasobów siedlisk i gatunków. 

Spowoduje to poprawę jakości i efektywności systemu ocen oddziaływania na środowisko oraz 

innych narzędzi planowania rozwoju na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym. 

 

W cytowanym dokumencie przyjmuje się również, że odpowiednia gospodarka wodami wiąże się z 

właściwym gospodarowaniem przestrzenią. Dotyczy to w szczególności prognozowanego zwiększenia 

się częstotliwości i intensywności występowania powodzi, suszy i deficytu wody. Istotne będzie 

wypracowanie metod zabezpieczenia przed powodzią (np.: poldery, „przestrzeń dla rzeki”). 

Poważnym wyzwaniem dla gospodarki wodnej będzie ekspansja przestrzenna zabudowy 

mieszkaniowej, przemysłowej i usługowej w strefach podmiejskich, przyczyniająca się do 

wzmożonego wykorzystania zasobów wodnych i postępującej ich degradacji, a także intensyfikacji 

zmian reżimu odpływu wody. Niezwykle istotnymi narzędziami w tym zakresie będą wykonane dla 

obszarów dorzeczy plany zarządzania ryzykiem powodziowym oraz ich uwzględnienie w 

Id: 47943DA0-DE20-4FA9-B81A-36334EBED163. Podpisany Strona 39



„Program Ochrony Środowiska dla miasta Płońsk” 

Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o.          www.kobiko.com.pl Strona 38. 
 

dokumentach planistycznych jednostek samorządu terytorialnego, zwiększenie retencjonowania 

wód, a także wprowadzenie odpowiedniej polityki gospodarowania przestrzenią w zakresie 

ograniczania wykorzystania terenów leśnych służących ochronie przeciwpowodziowej. Plany 

zarządzania ryzykiem powodziowym będą stanowiły kompleksowe narzędzie, które ma 

minimalizować ryzyko występowania i skutków powodzi. 

 

W zakresie gospodarki wodno-ściekowej, zgodnie z BEiŚ, będą kontynuowane działania inwestycyjne 

koncentrujące się na usuwaniu związków azotu i fosforu oraz zanieczyszczeń bakteriologicznych. 

Istotne dla jakości wód w Polsce będą zmiany w rolnictwie (nawożenie, melioracje) w kierunku 

stosowania tzw. dobrych praktyk rolniczych. Aby zapewnić dostępność wody, wzorce produkcji w 

przemyśle powinny być ukierunkowane na zmniejszanie wodochłonności (zamknięte obiegi wody) 

oraz odpowiednie opłaty za korzystanie z wody.  

 

Biorąc pod uwagę obowiązujące trendy i wymagania w gospodarce odpadami, w BEiŚ prognozuje się 

dla Polski stopniowe przechodzenie z zagospodarowania odpadów przez składowanie na sposoby 

bardziej przyjazne środowisku, tj. przygotowanie do ponownego użycia, recykling oraz odzysk energii 

(zgodnie z dyrektywą ramową o odpadach, do 2020 r. co najmniej 50% czterech frakcji odpadów 

komunalnych – papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne – będzie przygotowane do ponownego 

użycia i poddane recyklingowi). Przede wszystkim jednak dla nowoczesnej gospodarki odpadami 

będzie miało znaczenie zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów przez wdrażanie nowoczesnych 

technologii oraz zwiększanie innowacyjności przemysłu i efektywności produkcji, co wpłynie na 

wzrost konkurencyjności polskiej gospodarki.  

 

W BEiŚ zakłada się, że dokonana w najbliższych latach modyfikacja systemu opłat za korzystanie ze 

środowiska i nowe rozwiązania w tym zakresie powinny przyczyniać się do bardziej efektywnego 

korzystania z zasobów środowiska, zmniejszania emisji zanieczyszczeń do powietrza i wody oraz 

ograniczania ilości składowanych odpadów. Zmiany systemu opłat za korzystanie ze środowiska 

powinny koncentrować się przede wszystkim na uproszczeniu tego systemu i wprowadzeniu ułatwień 

dla podmiotów korzystających ze środowiska, w szczególności przedsiębiorców (np. w wypełnianiu 

obowiązków dotyczących naliczania i uiszczania opłat oraz w zakresie obowiązków sprawozdawczych 

i raportowania), a także dotyczyć m.in. ograniczenia liczby substancji emitowanych do powietrza i 

wody objętych opłatami. Zmiany w systemie opłat za korzystanie ze środowiska powinny wpłynąć 

także na poprawę warunków prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

Zgodnie z BEiŚ niezmiernie istotna jest również kwestia pełnego wykorzystania możliwości, jakie 

wiążą się z rozwojem polskich technologii środowiskowych, które w znacznym stopniu wpłyną na 

zwiększenie innowacyjności gospodarki, a tym samym na wzrost jej konkurencyjności. Należy 

spodziewać się, że przedsiębiorstwa, chcąc sprostać wymaganiom rynku europejskiego, będą 

intensywnie wprowadzać nowe rozwiązania technologiczne, bardziej efektywne i bardziej przyjazne 

środowisku. Wyzwaniem jest wykorzystanie tego potencjału polskich rozwiązań w tym zakresie.  

 

W BEiŚ przyjmuje się, że kluczową dla realizacji podstawowych celów środowiskowych jest ich 

akceptacja społeczna. Dlatego kształtowanie postaw społeczeństwa sprzyjających zrównoważonemu 

rozwojowi będzie zadaniem fundamentalnym dla wdrażania standardów ochrony środowiska. 

Świadomość ekologiczna konsumentów będzie stale rosnąć. Przez zmianę wzorców postaw i 

zachowań społeczeństwa na bardziej sprzyjające poszanowaniu środowiska, wiele działań 

uwzględniających zasadę zrównoważonego rozwoju stanie się atrakcyjne rynkowo i wizerunkowo.  
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Ponadto nie jest możliwe osiągnięcie wyznaczonych przez UE standardów w ochronie środowiska bez 

zaangażowana i poparcia społeczeństwa (oszczędzanie wody, energii, w tym cieplnej i elektrycznej, 

segregowanie odpadów, korzystanie ze środków transportu w sposób przyjazny środowisku).  

 

Zarysowane w BEiŚ tendencje powinny być zestawione z uwarunkowaniami jakie występują na 

poziomie regionalnymi i lokalnym.  

 

Zgodnie z Strategią rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku - Innowacyjne Mazowsze 

(Uchwały nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r.) 

Województwo mazowieckie posiada umiarkowane zasoby środowiska przyrodniczego - tym 

ważniejsza jest ich ochrona, a także wykorzystanie gospodarcze i turystyczne.  

Mazowsze należy do regionów o niskiej lesistości – wskaźnik lesistości województwa wynosi 22,8% (w 

kraju – 29,2%). Do 2020 roku planowane jest zalesienie około 70 tys. ha w celu uzyskania wskaźnika 

lesistości na poziomie 25%. W celu zwiększenia lesistości oraz wzmacniania leśnych korytarzy 

ekologicznych w województwie, rekomendowane jest m.in. uzupełnianie zalesień terenów wokół 

dolin rzecznych. W dokumencie uznano także, że szczególnie cenne są walory przyrodnicze związane 

z dolinami rzek. Na jakość wód powierzchniowych wpływa emisja ścieków z sektora komunalnego 

oraz spływy powierzchniowe zanieczyszczeń z terenów zurbanizowanych i rolniczych. 

Podstawowym źródłem zanieczyszczenia powietrza w województwie mazowieckim jest emisja 

antropogeniczna ze źródeł punktowych, powierzchniowych i liniowych. Główną przyczyną tych 

ostatnich jest ruch drogowy. Oznacza to konieczność podjęcia działań sprzyjających zwiększeniu 

udziału bardziej przyjaznych dla człowieka i środowiska form transportu. Uznano, że kluczowe 

znaczenie będzie miało ograniczenie emisji, m.in. poprzez zwiększenie udziału ekologicznych źródeł 

energii, środków transportu i sposobów produkcji.  

Poważne zagrożenie dla środowiska województwa stwarza gospodarka odpadami (wskazywane z 

dokumencie zagrożenia nie dotyczą Płońska).  

Do zagrożeń naturalnych województwa mazowieckiego należą m.in. niebezpieczeństwo wystąpienia 

powodzi w obrębie tarasów zalewowych oraz osuwanie się terenu. Okolice Płońska nie są 

wymieniane wśród obszarów o najbardziej narażonych na powódź.  

Województwo mazowieckie, podobnie jak cała Polska, cechuje się bardzo niskim udziałem produkcji 

energii ze źródeł odnawialnych (udział energii elektrycznej z OZE poniżej 1%). Największe możliwości 

rozwoju OZE w województwie związane są z wykorzystywaniem biomasy, która może być używana 

zarówno do bezpośredniego spalania, jak i produkcji biopaliw oraz biogazu. W całym regionie istnieje 

możliwość wykorzystywania energii słonecznej – przede wszystkim do podgrzewania wody 

użytkowej, lecz także na potrzeby rolnicze i lokalnej produkcji energii elektrycznej w ogniwach 

fotowoltaicznych. Znaczna część obszaru województwa posiada także korzystne uwarunkowania do 

rozwoju energetyki wiatrowej oraz energetyki wykorzystującej wody geotermalne występujące w 

zachodniej części regionu. Szersze wykorzystanie OZE pozwoli nie tylko na ograniczenie emisji 

szkodliwych substancji do atmosfery, lecz również na poprawę lokalnego zaopatrzenia w energię 

poprzez jej produkcję bliżej odbiorcy końcowego i zmniejszenie strat spowodowanych złym stanem 

sieci energetycznych. 

W Strategii Rozwoju Gminy Miasto Płońsk na lata 2015-2020 wskazane zostały główne wyzwania 

dotyczące rozwoju miasta. Zgodnie z zapisami w tym dokumencie strategia rozwoju powinna 

koncentrować się m.in. na dbałości o tereny zielone. Mieszkańcy wskazują też na niedostatki 

związane z zagospodarowaniem przestrzeni, w tym na nadmierny ruch samochodowy.  

Cele i działania określone w strategii rozwoju powinny umożliwiać wykorzystanie kluczowych 

potencjałów Płońska, dotyczących m.in.: innowacyjnych usług komunalnych (sortownia odpadów, 

ekologiczna kotłownia, nowoczesna oczyszczalnia), dostępnych terenów zielonych, rekreacyjnych, 

Id: 47943DA0-DE20-4FA9-B81A-36334EBED163. Podpisany Strona 41



„Program Ochrony Środowiska dla miasta Płońsk” 

Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o.          www.kobiko.com.pl Strona 40. 
 

przyrodniczych (jezioro Rutki i okalające je tereny rekreacyjne, parki miejskie, lasy wokół miasta, 

Zielone Płuca Polski), dotychczasowego kierunku rozwoju nastawionego na zrównoważony rozwój, z 

dużym naciskiem na rozwiązania pro-ekologiczne (odnawialne źródła energii).  

Do kluczowych obszarów oddziaływania Strategii Rozwoju, w których ważną, pomocniczą rolę będą 

pełnić również narzędzia strategii promocji zaliczono m.in. obszar zrównoważonego rozwoju, z 

naciskiem na wykorzystanie potencjału ekologicznych rozwiązań w obszarze infrastruktury 

komunalnej oraz wdrażanie dalszych innowacji technicznych, jak również społecznych, dotyczących 

zrównoważonego rozwoju (praca - życie - środowisko).  

W strategii rozwoju do roku 2015 określone zostały cztery obszary interwencji strategicznej i 

powiązane z nimi cele: 

1. Polityka społeczna - cel 1: Płońsk miastem wysokiego poziomu życia mieszkańców. 

2. Polityka gospodarcza - cel 2: Płońsk – miastem stabilnej gospodarki. 

3. Polityka ekologiczna - cel 3: Płońsk – miastem przyjaznym dla środowiska. 

4. Polityka przestrzenna - cel 4: Płońsk – miastem planowego rozwoju przestrzennego. 

Zdaniem przedstawicieli interesariuszy lokalnych, w najwyższym stopniu został zrealizowany cel 3 

dotyczący polityki ekologicznej - stopień jego realizacji został oceniony na 4,2 w skali od 1 (brak 

realizacji celu) do 5 (całkowita realizacja celu). Pozostałe cele zostały ocenione jako połowicznie 

zrealizowane, na co wskazują oceny od 3 do 3,3: polityka społeczna 3,3, polityka gospodarcza i 

polityka przestrzenna po 3,0. Spośród celów cząstkowych najwyżej oceniono m.in. urzeczywistnienie 

działań związanych z celami wprowadzenia gospodarki odpadami (4,8) i zmniejszenia emisji 

zanieczyszczeń do środowiska (4,3).  

Jednocześnie uczestnicy warsztatów wyrazili swoje opinie na temat aktualności celów zawartych w 

obowiązującej strategii na następny okres programowania, do roku 2020. Wszystkie dotychczasowe 

cele zostały uznane za ważne lub bardzo ważne, co w części może wynikać z niezadowalającego 

stopnia realizacji celów określonych przed dziesięcioma laty. Za najistotniejszy obszar działań uznano 

politykę gospodarczą (5,0), niewiele mniej ważna okazała się polityka przestrzenna (4,9). W 

przypadku obu polityk występuje największa postrzegana różnica między skutecznością 

dotychczasowych działań, a ich priorytetowością (ok. 2 w skali 5-cio stopniowej). Również pozostałe 

sfery interwencji zostały uznane za bardzo ważne: polityka ekologiczna (4,6) oraz polityka społeczna 

(4,5). W przypadku polityki ekologicznej wystąpiła największa zbieżność między oceną stopnia 

realizacji celów założonych w obecnej strategii a stopniem priorytetowości tej polityki w przyszłości 

(różnica 0,4), przy czym w kwestii wprowadzenia gospodarki odpadami, z uwagi na osiągnięcie 

zaplanowanego celu, będzie on miał mniejsze znaczenie w przyszłości. 

Poniżej w tabeli zamieszczono wyciąg z tej oceny, z częścią dotyczącą polityki ekologicznej.   
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Tabela 13. Ewaluacja celów strategii rozwoju- wyciąg dotyczący polityki ekologicznej (objaśnienie kolumn 

znajduje się w legendzie pod tabelą). 

OBSZAR  I CELE 
STOPIEŃ REALIZACJI (od 1 - zupełnie 

niezrealizowane do 5 - całkowicie zrealizowane) 
STOPIEŃ PRIORYTETOWOŚCI DO ROKU 2020 

(od 1 - zupełnie nieważne do 5 - bardzo ważne) 

różnica: 
priorytet 

- 
realizacja

Polityka ekologiczna   Polityka ekologiczna     

Cel 3. Płońsk – miastem przyjaznym dla środowiska 4,2 
Cel 3. Płońsk – miastem przyjaznym 

dla środowiska 4,6 0,4 

C 3.1. Zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń do 
środowiska 4  4  4 3  4 5 5  4  5  5 5 4 4,3 4  5 4 4 5 5 5 5  5 5 5 5 4,7 0,4 

C 3.2. Wprowadzenie 
gospodarki odpadami 5  5  4 4  4 5 5  4  5  5 5 5 4,8 3  4 4 4 5 5 5 5  5 5 5 5 4,6 -0,2 

C 3.3. Uporządkowanie 
gospodarki wodno-ściekowej 4  5  4 4  4 4 4  4  5  4 5 3 4,0 4  4 4 4 5 5 5 5  5 5 5 5 4,7 0,7 

C 3.4. Zwiększenie 
powierzchni terenów zieleni 3  3  3 4  3 3 4  4  4  4 5 4 3,8 4  3 4 5 5 4 4 5  5 5 5 4 4,5 0,7 

C 3.5. Podnoszenie 
świadomości ekologicznej 
mieszkańców 3  4  3 4  4 4 4  4  4  4 3 5 3,8 4  5 4 4 5 5 5 5  5 5 5 5 4,7 0,9 

 
 

Legenda: 

1) Kolumny od 1 do 12 odnoszą się do 12 ekspertów reprezentujących poszczególne jednostki biorące udział w 

ewaluacji strategii. 

2) Cyfry w tabeli to wynik oceny stopnia realizacji celów strategicznych, przyznany przez poszczególnych 

ekspertów z użyciem skali od 1 (brak realizacji celu) do 5 (całkowita realizacja celu). 

 

Źródło: Strategia rozwoju Gminy Miasto Płońsk na lata 2015-2020.  

 

W kolejnej tabeli zestawione odpowiedzi uczestników warsztatów na pytania o główne wyzwania 

rozwoju Płońska, mierniki sukcesu strategicznego oraz jego determinanty.  

 

Tabela 14. Uwarunkowania realizacji strategii rozwoju w perspektywie 2020+ 

Co będzie wpływało na rozwój miasta do roku 2020 i później? 

Zdolność pozyskania środków zewnętrznych na cele rozwojowe, w tym środków z UE 
(inwestycje w infrastrukturę drogową, sportową, rekreacyjną, rozwój oświaty i in.) 

Pozyskiwanie inwestorów, rozwój przedsiębiorczości, uprzemysłowienie gospodarki lokalnej, 
tworzenie nowych miejsc pracy 

Stała poprawa jakości i skuteczności polityki lokalnej, w tym zdolność do wykorzystania 
potencjału inwestycyjnego, ludzkiego, turystycznego i in., tworzenie atrakcyjnej oferty 
miejskiej 

Rozwój społeczeństwa obywatelskiego, wzrost zaangażowania mieszkańców 
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Co jest największym wyzwaniem dla miasta? 

Rozwój gospodarczy i przemysłowy miasta (tworzenie nowych miejsc pracy, pozyskanie 
inwestorów, promocja gospodarcza) 

Zrównoważony rozwój i poprawa jakości życia (towarzysząca rozwojowi gospodarczemu 
poprawa jakości życia, warunków mieszkaniowych, aktywizacja i integracja mieszkańców 
wokół spraw miasta, zapobieganie wykluczeniu społecznemu) 

Rozwój przestrzenny miasta (rewitalizacja rynku, przygotowanie terenów inwestycyjnych, 
dostępność mieszkań, dostępność atrakcyjnej przestrzeni publicznej) 

 
Źródło: Strategia rozwoju Gminy Miasto Płońsk na lata 2015-2020. 
 

Jak widać uczestnicy warsztatów ponownie uznali, że w obszarze polityki ekologicznej osiągnięto już 

wiele i w przyszłości istotne znaczenie będzie miało osiągnięcie podobnych sukcesów w innych 

obszarach. Istotne jest, aby przy realizacji tych oczekiwań nie zaniedbana została polityka 

ekologiczna, co mogłoby doprowadzić do zaprzepaszczenia dotychczasowych osiągnięć.  

 

Zgodnie z modelem i wizją rozwoju Płońska, powinien on realizować model niewielkiego miasta 

zrównoważonego rozwoju, dbającego o dostępność miejsc pracy, oferującego mieszkańcom wysoką 

jakość życia - możliwości atrakcyjnego spędzania wolnego czasu, poczucie bezpieczeństwa 

ekonomicznego i społecznego.  

 

W procesie rozwoju miasto powinno dbać o coraz wyrazistszy model rozwoju, który można określić w 

ramach następujących dychotomii: 

PŁOŃSK TO MIASTO: małe lecz żywe, dynamiczne, lecz ciche i czyste, z małym ruchem kołowym, ale 

łatwo dostępne, nieprzemysłowe, lecz z dostępnością miejsc pracy, z ciekawą i bogatą historią, lecz 

zorientowane na przyszłość, atrakcyjne krajobrazowo i rekreacyjnie, a przy tym z dobrą ofertą 

kulturalną, nowoczesne, a przy tym szanujące środowisko naturalne. 

 

Długookresowe cele Strategii Rozwoju oraz przypisane im przedsięwzięcia (zadania) strategiczne 

przypisano do czterech obszarów interwencji. Są nimi: polityka gospodarcza, społeczna, ekologiczna i 

przestrzenna. W ramach polityki ekologicznej ujęto również podsystem zarządzania klęskami. 

Ideą przewodnią przyświecającą celom Strategii Rozwoju Płońska do 2020 roku w zakresie polityki 

ekologicznej jest "Płońsk miastem czystego i witalnego środowiska służącego mieszkańcom". Rysunek 

3 obrazuje siedem celów strategicznych służących realizacji tej idei. 
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Rysunek 3. Idea i cele strategiczne polityki ekologicznej Płońska do roku 2020.  

 

Źródło: Strategia rozwoju Gminy Miasto Płońsk na lata 2015-2020.  
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4.8.  Analiza SWOT 

 
Tabela 15. Tabela analiza SWOT.  

OBSZAR INTERWENCJI - OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA 

MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne) SŁABE STRONY (czynniki Wewnętrzne) 

Opracowany i  uchwalony „Plan Gospodarki 
Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Płońsk” 

Miasto Płońsk nie należy do okręgu silnie 
zanieczyszczonego 

Stan powietrza w Gminie Miasto Płońsk jest 
dobry 

Elektrociepłownia w Płońsku zaopatrująca 
miasto w energię wykorzystuje jako paliwo m.in. 
biomasę w postaci zrębków drewna 

Szczegółowe wymagania związane z ochroną 
elementów odznaczających się szczególnymi 
walorami architektonicznymi i historycznym oraz 
zasady, którym powinna być podporządkowana 
nowa zabudowa, a także termomodernizacje 
obiektów istniejących w strefie ochrony 
konserwatorskiej 

Niedostateczny udział energii z OZE w bilansie 
energetycznym gminy, 

Nagminne spalanie w domowych piecach paliw 
niskiej jakości, a także odpadów, w tym tworzyw 
sztucznych, gumy i tekstyliów 

Rozproszenie zabudowy - tendencja do 
przypadkowej parcelacji oraz chaotycznego 
zabudowywania terenów otwartych, położonych 
peryferyjnie i nie wyposażonych w infrastrukturę 
techniczną 

Występowanie emisji liniowej/transportowej 

SZANSE (czynniki zewnętrzne) ZAGROŻENIA  (czynniki zewnętrzne) 

Rolniczy charakter gminy ościennej - możliwości 
współpracy obejmują obszar biopaliw: słomy 
energetycznej, upraw energetycznych 
niezbędnych do zaopatrywania Elektrociepłowni 

Jakości powietrza atmosferycznego w Płońsku 
obniżają m.in. migracje z innych obszarów 
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OBSZAR INTERWENCJI - GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU 

ODPADÓW 

MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne) SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne) 

Wysoki poziom kadr i rozwinięty system 
instytucjonalny (zespół pracowników Urzędu 
Miejskiego, miejska spółka, pakiet uchwał 
tworzących prawo lokalne) 

Rozwinięta baza infrastrukturalna (sortownia i 

kompostownia, składowisko, PSZOK) 

Rozwinięty system edukacyjny  

Wyeliminowanie odpadów składowanych na 
składowiskach 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do 
ponownego użycia następujących frakcji 
odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw 
sztucznych i szkła jest wyższy niż poziom 
ustawowy 

 

Bariera poziomu dochodów do dyspozycji 
ograniczająca możliwości wprowadzania 
kosztownych rozwiązań 

SZANSE (czynniki zewnętrzne) ZAGROŻENIA  (czynniki zewnętrzne) 

Dobra współpraca z Gminą Płońsk – lokalizacja 
w gminie najważniejszych elementów 
infrastrukturalnych systemu odpadowego 

Rejon obsługi obejmujący sąsiadujące gminy 
zapewnia stabilne funkcjonowanie spółki 
miejskiej w zakresie o odbioru odpadów i 
dostarczanie odpadów do instalacji regionalnej 

Brak stabilizacji systemu w układzie 
ponadlokalnym – możliwe zmiany granic 
regionów odpadowych 

Brak podstaw prawnych dla realnej kontroli 
systemu 
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OBSZAR INTERWENCJI - GOSPODAROWANIE WODAMI I GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 

MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne) SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne) 

Wysoki poziom kadr i rozwinięty system 
instytucjonalny (miejska spółka, wymagane 
prawem regulacje)  

Rozwinięta baza infrastrukturalna (system 
zaopatrzenia w wodę, rozbudowania sieć 
kanalizacyjna i oczyszczalnia ścieków) 

Stopień uzdatnienia wody jest kilkakrotnie 

wyższy od wymagań stawianych wodzie 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi 

W Płońsku realizowane są wszystkie zadania 

określone w Krajowym Programie Oczyszczania 

Ścieków Komunalnych 

Zła jakość wód dopływających do rzeki Płonki 

kolektorami deszczowymi 

SZANSE (czynniki zewnętrzne) ZAGROŻENIA  (czynniki zewnętrzne) 

Współpraca z Gminą Płońsk w zakresie 
oczyszczania ścieków komunalnych na 
obszarze aglomeracji Płońsk 

Znaczna część zlewni Wkry, w tym zlewnia 

Płonki, zagrożona jest występowaniem 

okresowych deficytów wody 

Za pośrednictwem dopływów do Płonki trafiają 

zanieczyszczenia, które sprawiają, że rzeka jest 

bardzo zamulona, a okresowo pojawiają się 

przekroczenia wymaganych parametrów 
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OBSZAR INTERWENCJI - ZASOBY PRZYRODNICZE, ZASOBY GEOLOGICZNE I GLEBY 

MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne) SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne) 

Cennym walorem przyrodniczym są pomniki 

przyrody obejmujące aleje, pojedyncze drzewa 

oraz grupy drzew 

W rejonie miasta nie występują obszary 

naturalnych zagrożeń geologicznych.  

Struktura geologiczna obszaru i ukształtowanie 

jego powierzchni wykluczają powstawanie 

niekorzystnych zjawisk w postaci osuwisk lub 

osiadania terenu 

W wyniku działalności człowieka obszar miasta 

utracił już dawno cechy, jakie posiadał 

pierwotnie  

Zasoby środowiska naturalnego w Płońsku są 

skromne  

W płońskich lasach występuje niewiele rzadkich 

i chronionych gatunków flory i fauny 

Obszar miasta jest od dawna zurbanizowany, 

grunty wykorzystywane jedynie w niewielkim 

stopniu w związku z działalnością rolniczą 

W granicach miasta Płońska nie ma 

udokumentowanych złóż i obszarów 

prognostycznych dla surowców mineralnych 

czwartorzędowych i trzeciorzędowych 

Rozwój miasta spowodował, iż uprawa gruntów 

w granicach administracyjnych już prawie nie 

istnieje 

SZANSE (czynniki zewnętrzne) ZAGROŻENIA  (czynniki zewnętrzne) 

Miasto Płońsk leży w obszarze „Zielonych Płuc 

Polski” 

Przez miasto przebiega korytarz ekologiczny 

towarzyszący rzece Płonce, wpadającej do Wkry 

Pradolina Wkry należy do krajowej sieci 

ekologicznej ECONET-POLSKA 

W rejonie Płońska, eksploatowane są metodą 

odkrywkową, surowce ilaste ceramiki 

budowlanej, a także pospolite piaski i żwiry 
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OBSZAR INTERWENCJI - POZOSTAŁE OBSZARY INTERWENCJI (ZAGROŻENIA HAŁASEM, POLA 

ELEKTROMAGNETYCZNE, ZAGROŻENIA POWAŻNYMI AWARIAMI) 

MOCNE STRONY (czynniki wewnętrzne) SŁABE STRONY (czynniki wewnętrzne) 

Większość zakładów produkcyjnych 

lokalizowana była i jest poza zabudową 

mieszkaniową, na terenie tzw. „dzielnicy 

przemysłowej” oraz przy trasie szybkiego ruchu 

i wzdłuż torów kolejowych 

Występujące w Mieście Płońsk poziomy pól 

elektromagnetycznych są niższe od poziomów 

dopuszczalnych 

Na terenie miasta znajdują się zakłady 

emitujące hałas do środowiska 

Hałas komunikacyjny, emitowany wzdłuż dróg 

(ulic) Płońska, jest hałasem 

ponadnormatywnym, a tym samym 

kwalifikującym klimat akustyczny terenów 

położonych w sąsiedztwie tych dróg (ulic), jako 

uciążliwy 

SZANSE (czynniki zewnętrzne) ZAGROŻENIA  (czynniki zewnętrzne) 

Na terenie powiatu płońskiego nie ma zakładów 

będących źródłem poważnych awarii 

przemysłowych 

 

Źródło: Opracowanie własne. 
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5. Cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie 

 
 
Proponuje się takie określenie celów programu ochrony środowiska, aby zachować zgodność z 

dokumentami strategicznymi miasta. Zgodnie ze Strategią rozwoju Gminy Miasto Płońsk na lata 

2015-2020 prowadzona przez Gminę Miasto Płońsk polityka ekologiczna ma na celu poprawę jakości 

życia mieszkańców uwzględniając jednocześnie ochronę środowiska. Szczególny nacisk stawia się na 

poprawę jakości powietrza poprzez ograniczenie emisji CO2 oraz redukcję emisji zanieczyszczeń do 

powietrza, określenie działań niskoemisyjnych oraz na podniesienie efektywności energetycznej, czyli 

redukcję zużycia energii i zwiększenie udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.  

Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego obejmuje rozwój istniejących walorów przyrodniczych 

z nadaniem im nowych funkcji użytkowych. Właściwa gospodarka wodno-ściekowa na terenie miasta 

zapewni bezpieczeństwo sanitarne, ochroni przed degradacją środowiska naturalnego oraz umożliwi 

realizację inwestycji w oparciu o nowoczesne technologie. 

W ramach polityki ekologicznej w Strategii przewidziano do realizacji szereg zadań związanych z 

produkcją energii, efektywnością energetyczną, jakością powietrza, zrównoważonym transportem, 

zasobami kulturowymi, bioróżnorodnością, uporządkowaniem gospodarki wodno-ściekowej oraz 

zapobieganiem katastrofom naturalnym.  

 

Poniżej na rysunku 4 zestawione zostały cele strategiczne polityki ekologicznej.  

Rysunek 4. Cele strategiczne polityki ekologicznej. 

 

Źródło: Strategia rozwoju Gminy Miasto Płońsk na lata 2015-2020. 

 

W trakcie prac na strategią, przy formułowaniu celów strategicznych polityki ekologicznej pominięte 

zostały kwestie związane z gospodarką odpadami i zapobieganiem powstawaniu odpadów. Wynikało 

to zapewne z dotychczasowych osiągnięć w tym zakresie. Należy jednakże podkreślić, że 

obowiązujące regulacje prawne nakładają na samorządy kolejne zadania w perspektywie roku 2020.  
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Gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.: 

1) poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% wagowo; 

2) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż 

niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w 

wysokości co najmniej 70% wagowo. 

Gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

przekazywanych do składowania do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania w stosunku 

do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.  

Można się także spodziewać dalszych wyzwań w tym obszarze, zwłaszcza w zakresie zapobiegania 

powstawaniu odpadów.  

Z tego względu konieczne jest wyznaczenie również w tym obszarze interwencji celów i realizacji 

zadań. Proponuje się zatem kontynuowania działań, które były wyznaczone w PGO tj. realizację celu 

określonego jako zapobieganie powstawaniu oraz minimalizacja wytwarzania odpadów na terenie 

miasta Płońsk.  

Poniżej w tabeli 10 zestawione zostały cele w poszczególnych obszarach interwencji.  

 

Tabela 16. Cele strategiczne polityki ekologicznej w poszczególnych obszarach interwencji. 

Obszary interwencji Cele strategiczne polityki ekologicznej 

Ochrona klimatu i jakości powietrza Zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii 

Zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym 

Lepsza jakość powietrza i zrównoważony transport 

Gospodarka odpadami i zapobieganie 

powstawaniu odpadów 

Zapobieganie powstawaniu oraz minimalizacja 

wytwarzania odpadów na terenie miasta Płońsk 

Gospodarowanie wodami i gospodarka wodno-

ściekowa 

Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej 

Zasoby przyrodnicze, zasoby geologiczne i gleby Wzmocnienie ochrony bioróżnorodności w regionie 

Zwiększenie dostępności i rozwój zasobów 

kulturowych regionu 

Pozostałe obszary interwencji Efektywniejsze zapobieganie katastrofom naturalnym 

i minimalizowanie ich skutków 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 17. Cele, kierunki interwencji. 

Lp. Obszar interwencji Cel Kierunek interwencji Ryzyka 

1. Ochrona klimatu i jakości powietrza  
Zmniejszenie emisji CO2 na terenie 

gminy miasto Płońsk 

Zwiększenie udziału odnawialnych 

źródeł energii 

Zwiększenie efektywności 

energetycznej w sektorze 

publicznym i mieszkaniowym 

Lepsza jakość powietrza i 

zrównoważony transport  

Brak koordynacji programów 

ochrony powietrza pomiędzy 

gminami, powiatami i 

województwami. 

2. 

Gospodarka odpadami i 

zapobieganie powstawaniu 

odpadów 

Racjonalne gospodarowanie 

odpadami zgodnie z hierarchią 

postępowania z odpadami  

Zapobieganie powstawaniu na 

terenie miasta Płońsk  

Minimalizacja wytwarzania 

odpadów na terenie miasta Płońsk 

Dezintegracja systemu gospodarki 

odpadami w regionie płockim w 

wyniku zmian w Wojewódzkim 

Planie Gospodarki Odpadami 
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Lp. Obszar interwencji Cel Kierunek interwencji Ryzyka 

3. 
Gospodarowanie wodami i 

gospodarka wodno-ściekowa 

Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej 

Zapewnienie dostępu do czystej 

wody dla społeczeństwa i 

gospodarki 

Poprawa jakości wód 

powierzchniowych 

Rozbudowa infrastruktury 

oczyszczania ścieków 

Brak komplementarność i 

zbieżność działań podejmowanych 

w zlewni Płonki. 

4. 
Zasoby przyrodnicze, zasoby 

geologiczne i gleby 

Wzmocnienie ochrony 

bioróżnorodności oraz zwiększenie 

dostępności i rozwój zasobów 

kulturowych 

Ochrona form ochrony przyrody i 

innych obszarów cennych 

przyrodniczo  

Tworzenie zielonej infrastruktury 

Nie uzyskanie środków 

zewnętrznych na planowane 

działania  

5. Pozostałe obszary interwencji 

Efektywniejsze zapobieganie 

katastrofom naturalnym i 

minimalizowanie ich skutków 

Edukacja mieszkańców 

Planowanie modernizacji i rozwoju 

infrastruktury związanej z 

katastrofami naturalnymi 

Wzmocnienie potencjału służb 

Niewystarczające środki  na 
planowane działania 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 18. Wskaźniki realizacji.  

Lp. Obszar interwencji Cel Wskaźnik 

Nazwa (+ źródło danych) Wartość bazowa Wartość docelowa 

1. 
Ochrona klimatu i jakości 

powietrza  

Zmniejszenie emisji CO2 na 

terenie gminy miasto Płońsk 

Emisja CO2 [kg/rok] (Baza 

inwentaryzacja emisji CO2) 
87 761 069,46 (1990) 79 283 623,34 

2. 

Gospodarka odpadami i 

zapobieganie powstawaniu 

odpadów 

Racjonalne gospodarowanie 

odpadami zgodnie z hierarchią 

postępowania z odpadami  

Poziom recyklingu i 

przygotowania do ponownego 

użycia wybranych frakcji 

odpadów: papier, metale, 

tworzywa sztuczne i szkło (% 

wagowo) 

28,26 % (2015) 50 % 

3. 
Gospodarowanie wodami i 

gospodarka wodno-ściekowa 

Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej 
Długość sieci kanalizacyjnej (km) 55,6 61,6 

4. 
Zasoby przyrodnicze, zasoby 

geologiczne i gleby 

Wzmocnienie ochrony 

bioróżnorodności oraz 

zwiększenie dostępności i 

rozwój zasobów kulturowych 

Zrealizowane projekty w zakresie 

rozwoju terenów zielonych 
0 1 

5. Pozostałe obszary interwencji 

Efektywniejsze zapobieganie 

katastrofom naturalnym i 

minimalizowanie ich skutków 

Zrealizowane projekty w zakresie 

zapobieganie katastrofom 

naturalnym  

0 1 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 19. Rzeczowo-finansowy harmonogram realizacji zadań wraz z ich finansowaniem.  

Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 

 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 

 

Rok n Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3 Rok n+4 Razem 

1. 

Ochrona 
klimatu i 
jakości 

powietrza 

Termomodernizacj
a budynku Szkoły 
Podstawowej Nr 2 

w Płońsku 

Urząd Miejski 3 690 1 700 370 0 0 0 1 704 060 

2. 

Ochrona 
klimatu i 
jakości 

powietrza 

Termomodernizacj
a budynku Szkoły 
Podstawowej Nr 3 

w Płońsku 

Urząd Miejski 1 862 335 3 690 0 0 0 1 866 025 

3. 

Ochrona 
klimatu i 
jakości 

powietrza 

Budowa instalacji 
fotowoltaicznej na 

budynkach 
znajdujących się 
terenie miasta 

Płońsk 

Urząd Miejski  
/ prywatni 
inwestorzy 

120 000 120 000 120 000 120 000 120 000 600 000 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 

 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 

 

Rok n Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3 Rok n+4 Razem 

4. 

Ochrona 
klimatu i 
jakości 

powietrza 

Montaż instalacji 
solarnych w 
budynkach 

znajdujących się na 
terenie miasta 

Płońsk 

Urząd Miejski / 
prywatni 

inwestorzy 

80 000 80 000 80 000 80 000 80 000 400 000 

5. 

Ochrona 
klimatu i 
jakości 

powietrza 

Poprawa 
efektywności 
energetycznej 

budynków 
znajdujących się na 

terenie miasta 
Płońsk ze 

szczególnym 
uwzględnieniem 

OZE 

Urząd Miejski / 
prywatni 

inwestorzy 

840 000 840 000 840 000 840 000 840 000 4 200 000 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 

 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 

 

Rok n Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3 Rok n+4 Razem 

6. 

Ochrona 
klimatu i 
jakości 

powietrza 

Wymiana pieców 
na nowoczesne 
wysokosprawne, 

montaż kolektorów 
słonecznych, pomp 

ciepła i paneli 
fotowoltaicznych, 
podłączenia do 
miejskiej sieci 
ciepłowniczej 

Urząd Miejski / 
prywatni 

inwestorzy 
560 000 560 000 560 000 560 000 560 000 2 800 000 

7. 

Ochrona 
klimatu i 
jakości 

powietrza 

Budowa i 
przebudowa 
oświetlenia 
ulicznego z 

wykorzystaniem 
odnawialnych 
źródeł energii 

wszędzie tam gdzie 
jest to 

ekonomicznie 
uzasadnione 

Urząd Miejski 64 000 64 000 64 000 64 000 64 000 320 000 

Id: 47943DA0-DE20-4FA9-B81A-36334EBED163. Podpisany Strona 58



„Program Ochrony Środowiska dla miasta Płońsk” 

Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o.          www.kobiko.com.pl Strona 57. 
 

Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 

 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 

 

Rok n Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3 Rok n+4 Razem 

8. 

Ochrona 
klimatu i 
jakości 

powietrza 

Remont i 
konserwacja 
sygnalizacji 

świetlnej, wymiana 
sygnalizatorów w 
latach 2015-2023 

Urząd Miejski 18 000 18 000 18 000 18 000 18 000 90 000 

9. 

Ochrona 
klimatu i 
jakości 

powietrza 

Budowa, 
modernizacja, 
remont dróg 

gminnych, w tym 
budowa ścieżek 

rowerowych - 
ZIELONY 

TRANSPORT 

Urząd Miejski 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 1 000 000 5 000 000 

10. 

Ochrona 
klimatu i 
jakości 

powietrza 

Modernizacja 
systemu 

ciepłowniczego 
Miasta 

PEC Płońsk 3 000 000 3 000 000 3 000 000 0 0 9 000 000 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 

 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 

 

Rok n Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3 Rok n+4 Razem 

11. 

Ochrona 
klimatu i 
jakości 

powietrza 

Wprowadzenie 
procesu 

zarządzania 
energią w 
budynkach 

użyteczności 
publicznej 

Urząd Miejski / 
Jednostki 

organizacyjne 

Gminy 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

12. 

Ochrona 
klimatu i 
jakości 

powietrza 

Niskoemisyjne 
planowanie 

przestrzenne 
Urząd Miejski 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

13. 

Ochrona 
klimatu i 
jakości 

powietrza 

Wdrożenie 
systemu 

"zielonych" 

zamówień 
publicznych 

Urząd Miejski / 
Jednostki 

organizacyjne 

Gminy 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 

 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 

 

Rok n Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3 Rok n+4 Razem 

14. 

Ochrona 
klimatu i 
jakości 

powietrza 

Organizacja 
kampanii/akcji 
społecznych 
związanych z 

ograniczeniem 
emisji, 

efektywnością 
energetyczną oraz 
wykorzystaniem 
odnawialnych 
źródeł energii 

Urząd Miejski 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 50 000 

15. 

Ochrona 
klimatu i 
jakości 

powietrza 

Utworzenie stałej 
zakładki na stronie 

internetowej 
Urzędu Miasta 
poświęconej 
gospodarce 

niskoemisyjnej, 
efektywności 

energetycznej i 
możliwości 

wykorzystania OZE 

Urząd Miejski 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 

 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 

 

Rok n Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3 Rok n+4 Razem 

16. 

Ochrona 
klimatu i 
jakości 

powietrza 

Promocja 
mechanizmu 
finansowania 

montażu 
odnawialnych 

źródeł energii przez 
Narodowy Fundusz 

Ochrony 
Środowiska i 
Gospodarki 

Wodnej z programu 
PROSUMENT 

Urząd Miejski 
w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

17. 

Ochrona 
klimatu i 
jakości 

powietrza 

Promowanie 
zachowań 

energooszczędnyc
h w transporcie – 

ECODRIVING 

Urząd Miejski 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 

 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 

 

Rok n Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3 Rok n+4 Razem 

18. 

Gospodarka 
odpadami i 

zapobieganie 
powstawaniu 

odpadów 

Zwiększenie 
zasobów – 
urządzeń 

technicznych 
wchodzących  

w skład 
wyposażenia 

przedsiębiorstwa 
(odpady) 

PGK 
1 500 000 2 500 000 2 500 000 2 000 000 1 000 000 9 500 000 

19. 

Gospodarka 
odpadami i 

zapobieganie 
powstawaniu 

odpadów 

Program edukacji 
w zakresie 
właściwego 

gospodarowania 
odpadami 

komunalnymi   

Urząd Miejski 
w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

20. 

Gospodarka 
odpadami i 

zapobieganie 
powstawaniu 

odpadów 

Monitoring i 
kontrola systemu 
gospodarowania 

odpadami 
komunalnymi 

Urząd Miejski 
w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 

 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 

 

Rok n Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3 Rok n+4 Razem 

21. 

Gospodarowa
nie wodami i 
gospodarka 

wodno-
ściekowa 

Konserwacja i 
czyszczenie rowów 

otwartych na 
terenie miasta 

Płońsk 

Urząd Miejski / 

Wojewódzki 
Zarząd Melioracji i 

Urządzeń 
Wodnych  

40 000 71 901 72 620 73 347 74 080 291 948 

22. 

Gospodarowa
nie wodami i 
gospodarka 

wodno-
ściekowa 

Konserwacja rzeki 
Płonki 

Urząd Miejski  23 025 23 255 23 488 23 723 23 960 117 451 

23. 

Gospodarowa
nie wodami i 
gospodarka 

wodno-
ściekowa 

Oczyszczanie 
kanalizacji 

deszczowej na 
terenie Gminy 

Miasto Płońsk w 
latach 2015-2023 

Urząd Miejski 110 000 122 093 123 314 124 547 125 792 110 000 

24. 

Gospodarowa
nie wodami i 
gospodarka 

wodno-
ściekowa 

Rozbudowa  
i modernizacja sieci 

wodociągowej 
PGK 1 000 000 1 000 000 1 000 000 250 000 250 000 350000 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 

 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 

 

Rok n Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3 Rok n+4 Razem 

25. 

Gospodarowa
nie wodami i 
gospodarka 

wodno-
ściekowa 

Inwestycje 
związane  
z budową  

i przebudową sieci 
kanalizacji 
sanitarnej 

PGK 1 000 000 5 000 000 10 000 000 200 000 2 000 000 20 000 000 

26. 

Gospodarowa
nie wodami i 
gospodarka 

wodno-
ściekowa 

Zwiększenie 
zasobów – 
urządzeń 

technicznych 
wchodzących  

w skład 
wyposażenia 

przedsiębiorstwa 
(wodociągi i 
kanalizacja) 

PGK 0 800 000 400 000 0 0 1 200 000 

27. 

Zasoby 
przyrodnicze, 

zasoby 
geologiczne i 

gleby 

Utrzymanie, 
pielęgnacja i 

konserwacja zieleni 
gminnej na terenie 

miasta Płońska 

Urząd Miejski 233 000 361 663 365 279 368 932 372 621 1 328 874 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 

 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 

 

Rok n Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3 Rok n+4 Razem 

28. 

Zasoby 
przyrodnicze, 

zasoby 
geologiczne i 

gleby 

Budowa  
i modernizacja 

niezbędnej 
infrastruktury 

Urząd Miejski, 
Starostwo 

Powiatowe, 
Samorząd 

Województwa 
Mazowieckie-

go 

200 000 200 000 200 000 200 000 200 000 1 000 000 

29. 

Zasoby 
przyrodnicze, 

zasoby 
geologiczne i 

gleby 

Zwiększenie 
możliwości 

wykorzystania 
lokalnych zasobów 

przyrodniczych 

Urząd Miejski, 
Starostwo 

Powiatowe, 
Samorząd 

Województwa 
Mazowieckie-

go 

30 000 500 000 1 250 000 1 250 000 0 3 030 000 

30. 

Pozostałe 
obszary 

interwencji 

Edukacja 
mieszkańców w 

zakresie 
zapobiegania 
katastrofom i 

reagowania na ich 

Urząd Miejski, 
szkoły, lokalne 

media, 
organizacje 

pozarządowe i 
inne 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 

 

Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zł) 

 

Rok n Rok n+1 Rok n+2 Rok n+3 Rok n+4 Razem 

skutki. 

31. 

Pozostałe 
obszary 

interwencji 

Planowanie 
modernizacji i 

rozwoju infrastruktury 
związanej z 
katastrofami 
naturalnymi 

Urząd Miejski 
w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

32. 

Pozostałe 
obszary 

interwencji 

Wzmocnienie 
potencjału 

Ochotniczych Straży 
Pożarnych 

Państwowa 
Straż Pożarna, 

Ochotnicza 
Straż Pożarna 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

w ramach 
bieżącej 

działalności 

Źródło: Opracowanie własne. 
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Tabela 20. Źródła finansowania zadań. 

Lp. Obszar interwencji Zadanie Źródła finansowania zadań 

1. 
Ochrona klimatu i jakości 

powietrza 

Termomodernizacja budynku 

Szkoły Podstawowej Nr 2 w 

Płońsku 

Budżet miasta, środki 

finansowe Unii Europejskiej 

2. 
Ochrona klimatu i jakości 

powietrza 

Termomodernizacja budynku 

Szkoły Podstawowej Nr 3 w 

Płońsku 

Budżet miasta, środki 

finansowe Unii Europejskiej 

3. 
Ochrona klimatu i jakości 

powietrza 

Budowa instalacji 

fotowoltaicznej na 

budynkach znajdujących się 

terenie miasta Płońsk 

Budżet miasta, środki 

finansowe Unii Europejskiej, 

środki prywatnych 

inwestorów 

4. 
Ochrona klimatu i jakości 

powietrza 

Montaż instalacji solarnych w 

budynkach znajdujących się 

na terenie miasta Płońsk 

Budżet miasta, środki 

finansowe Unii Europejskiej, 

środki prywatnych 

inwestorów 

5. 
Ochrona klimatu i jakości 

powietrza 

Poprawa efektywności 

energetycznej budynków 

znajdujących się na terenie 

miasta Płońsk ze szczególnym 

uwzględnieniem OZE 

Budżet miasta, środki 

finansowe Unii Europejskiej, 

środki prywatnych 

inwestorów 

6. 
Ochrona klimatu i jakości 

powietrza 

Wymiana pieców na 

nowoczesne wysokosprawne, 

montaż kolektorów 

słonecznych, pomp ciepła i 

paneli fotowoltaicznych, 

podłączenia do miejskiej sieci 

ciepłowniczej 

Budżet miasta, środki 

finansowe Unii Europejskiej, 

środki prywatnych 

inwestorów 

7. 
Ochrona klimatu i jakości 

powietrza 

Budowa i przebudowa 

oświetlenia ulicznego z 

wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii 

wszędzie tam gdzie jest to 

ekonomicznie uzasadnione 

Budżet miasta 
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Lp. Obszar interwencji Zadanie Źródła finansowania zadań 

8. 
Ochrona klimatu i jakości 

powietrza 

Remont i konserwacja 

sygnalizacji świetlnej, 

wymiana sygnalizatorów w 

latach 2015-2023 

Budżet miasta 

9. 
Ochrona klimatu i jakości 

powietrza 

Budowa, modernizacja, 

remont dróg gminnych, w 

tym budowa ścieżek 

rowerowych - ZIELONY 

TRANSPORT 

Budżet miasta, środki 

finansowe Unii Europejskiej 

10. 
Ochrona klimatu i jakości 

powietrza 

Modernizacja systemu 

ciepłowniczego Miasta 

środki PEC Płońsk, środki 

finansowe Unii Europejskiej 

11. 
Ochrona klimatu i jakości 

powietrza 

Wprowadzenie procesu 

zarządzania energią w 

budynkach użyteczności 

publicznej 

Budżet miasta  

12. 
Ochrona klimatu i jakości 

powietrza 

Niskoemisyjne planowanie 

przestrzenne 
Budżet miasta 

13. 
Ochrona klimatu i jakości 

powietrza 

Wdrożenie systemu 

"zielonych" zamówień 

publicznych 

Budżet miasta  

14. 
Ochrona klimatu i jakości 

powietrza 

Organizacja kampanii/akcji 

społecznych związanych z 

ograniczeniem emisji, 

efektywnością energetyczną 

oraz wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii 

Budżet miasta 

15. 
Ochrona klimatu i jakości 

powietrza 

Utworzenie stałej zakładki na 

stronie internetowej Urzędu 

Miasta poświęconej 

gospodarce niskoemisyjnej, 

efektywności energetycznej i 

możliwości wykorzystania 

OZE 

Budżet miasta 
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Lp. Obszar interwencji Zadanie Źródła finansowania zadań 

16. 
Ochrona klimatu i jakości 

powietrza 

Promocja mechanizmu 

finansowania montażu 

odnawialnych źródeł energii 

przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej z 

programu PROSUMENT 

Budżet miasta 

17. 
Ochrona klimatu i jakości 

powietrza 

Promowanie zachowań 

energooszczędnych w 

transporcie – ECODRIVING 

Budżet miasta 

18. 

Gospodarka odpadami i 

zapobieganie powstawaniu 

odpadów 

Zwiększenie zasobów – 
urządzeń technicznych  

środki PGK, pożyczka 
WFOŚiGW 

19. 

Gospodarka odpadami i 

zapobieganie powstawaniu 

odpadów 

Program edukacji w zakresie 

właściwego gospodarowania 

odpadami komunalnymi   

Budżet miasta 

20. 

Gospodarka odpadami i 

zapobieganie powstawaniu 

odpadów 

Monitoring i kontrola 

systemu gospodarowania 

odpadami komunalnymi 

Budżet miasta 

21. 
Gospodarowanie wodami i 

gospodarka wodno-ściekowa 

Konserwacja i czyszczenie 

rowów otwartych na terenie 

miasta Płońsk 

Budżet miasta, środki  

Wojewódzkiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń 

Wodnych  

22. 
Gospodarowanie wodami i 

gospodarka wodno-ściekowa 
Konserwacja rzeki Płonki Budżet miasta  

23. 
Gospodarowanie wodami i 

gospodarka wodno-ściekowa 

Oczyszczanie kanalizacji 

deszczowej na terenie Gminy 

Miasto Płońsk w latach 2015-

2023 

Budżet miasta 

24. 
Gospodarowanie wodami i 

gospodarka wodno-ściekowa 

Rozbudowa  
i modernizacja sieci 

wodociągowej 

środki PGK  
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Lp. Obszar interwencji Zadanie Źródła finansowania zadań 

25. 
Gospodarowanie wodami i 

gospodarka wodno-ściekowa 

Inwestycje związane  
z budową  

i przebudową sieci kanalizacji 

sanitarnej 

środki PGK, pożyczka  

WFOŚiGW,  środki UE 

26. 
Gospodarowanie wodami i 

gospodarka wodno-ściekowa 

Zwiększenie zasobów – 
urządzeń technicznych 

wchodzących  
w skład wyposażenia 

przedsiębiorstwa (wodociągi i 

kanalizacja) 

środki PGK, pożyczka  

WFOŚiGW 

27. 
Zasoby przyrodnicze, zasoby 

geologiczne i gleby 

Utrzymanie, pielęgnacja i 

konserwacja zieleni gminnej 

na terenie miasta Płońska 

Budżet miasta, środki 

finansowe Unii Europejskiej 

28. 
Zasoby przyrodnicze, zasoby 

geologiczne i gleby 

Budowa  
i modernizacja niezbędnej 

infrastruktury 

Budżety jst 

29. 
Zasoby przyrodnicze, zasoby 

geologiczne i gleby 

Zwiększenie możliwości 

wykorzystania lokalnych 

zasobów przyrodniczych 

Budżety jst 

30. Pozostałe obszary interwencji 

Edukacja mieszkańców w 

zakresie zapobiegania 

katastrofom i reagowania na 

ich skutki. 

Budżet miasta 

31. Pozostałe obszary interwencji 

Planowanie modernizacji i 
rozwoju infrastruktury 

związanej z katastrofami 
naturalnymi 

Budżet miasta 

32. Pozostałe obszary interwencji 
Wzmocnienie potencjału 

Ochotniczych Straży 
Pożarnych 

Budżet miasta 

Źródło: Opracowanie własne.   
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6. System realizacji programu ochrony środowiska 

 
Zgodnie z Wytycznymi w POŚ powinien zostać zwięźle przedstawiony całościowy proces realizacji 

programu. Na realizację POŚ składają się następujące elementy:  

• współpraca z interesariuszami,  

• opracowanie treści POŚ,  

• zarządzanie,  

• monitorowanie,  

• okresowa sprawozdawczość,  

• ewaluacja,  

• aktualizacja. 

 

Poniżej zestawiony został wykaz współpracujących interesariuszy: 

• lokalne media, 

• Ochotnicza Straż Pożarna, 

• organizacje pozarządowe, 

• Państwowa Straż Pożarna, 

• Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o. o., 

• Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o., 

• prywatni inwestorzy, 

• Samorząd Województwa Mazowieckiego, 

• Starostwo Powiatowe, 

• szkoły, 

• Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. 

 
W Wytycznych rekomendowane jest wyznaczenie komórki monitorującej, będącej jednostką 
organizacyjną danego urzędu miasta lub urzędu gminy. Zgodnie z obowiązującym regulaminem 
Organizacyjnym Urzędu Miejskiego w Płońsku (Zarządzenie nr 0050.53.2015 Burmistrza Miasta 
Płońsk z dnia 15 maja 2015 r. wraz ze zmianami) zadania związane z planowaniem i realizacją spraw 
z zakresu ochrony środowiska należą do zadań Wydziału Współpracy i Rozwoju. Zatem jako komórka 
monitorująca POŚ powinien być wskazany ten Wydział lub jeden z referatów tego Wydziału (Referat 
Odpadów, Ochrony Środowiska i Gospodarki Komunalnej ma wyznaczone zadania najbardziej 
zbliżone do zadań związanych z monitorowaniem POŚ).  

 
Autorzy Wytycznych wskazują na fakt, że organ wykonawczy gminy sporządza co dwa lata raporty z 
wykonania POŚ, które następnie przedstawia radzie gminy. Organ wykonawczy przedkłada raport 
także do wiadomości zarządu powiatu. W raporcie powinna zostać dokonana ewaluacja 
realizowanych zadań i poziomu osiągnięcia przyjętych wskaźników15. W proces ewaluacji powinni 
zostać włączeni wszyscy interesariusze, w tym służby i inspekcje działające na terenie danej. 

 
                                                           
15 Wskaźniki zostały zestawione w Tabeli 11. 
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Zgodnie z Wytycznymi rekomendowane jest ponadto utworzenie grupy roboczej włączonej w proces 
opracowywania POŚ. W przypadku zlecenia opracowania POŚ firmie zewnętrznej, w Wytycznych 
sugeruje się powołanie grupy roboczej już na etapie przygotowania specyfikacji istotnych warunków 
zamówienia. Działalność grupy roboczej może pomóc w przygotowaniu POŚ, który w pełni będzie 
odpowiadać na potrzeby danej JST. Aktualizacja POŚ nie może następować po upływie okresu jego 
obowiązywania. Niedopuszczalne jest uchwalanie POŚ ze wsteczną datą obowiązywania.  
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1. Wykaz skrótów 

 

BEiŚ – Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” 

D-P-S-I-R – model „siły sprawcze – presja – stan – wpływ – reakcja” 

EOG – Europejski Obszar Gospodarczy 

GUS – Główny Urząd Statystyczny 

JCW – jednolite części wód 

JST – jednostka/i samorządu terytorialnego 

MŚ – Ministerstwo Środowiska 

NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

NIK – Najwyższa Izba Kontroli 

OECD – Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju 

PEC - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Płońsku Sp. z o. o. 

PGK - Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o. 

POIiŚ – Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020 

POŚ, Program – program/y ochrony środowiska 

Prognoza - Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla miasta Płońsk 

Raport POŚ – raport/y z wykonania POŚ 

RLM – równoważna liczba mieszkańców 

UE – Unia Europejska 

WFOŚiGW – wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

WIOŚ – wojewódzkie inspektoraty ochrony środowiska 

Wytyczne - „Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 

środowiska” przygotowane przez Ministerstwo Środowiska (Warszawa, 2 września 2015).  
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2. Wstęp 

 

Podstawą opracowywania Prognozy oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla 

Miasta Płońsk na lata 2015-2020 z perspektywą do roku 2024 jest umowa AZ.ZP.272.119.2015 z dnia 

8 października 2015r. zawarta pomiędzy Gminą Miasto Płońsk a Biurem Konsultacyjnym 

KOBIKO sp. z o.o.  

 

Zgodnie z art. 53 Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. z 2013 r. Poz. 1235 ze zm.) Gmina Miasto Płońsk, jako organ opracowujący Program, 

uzgodniła z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz Państwowym Wojewódzkim 

Inspektorem Sanitarnym zakres i stopień szczegółowości prognozy. 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko: 

 

1) zawiera: 

a) informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z 

innymi dokumentami, 

b) informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 

c) propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

d) informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

e) streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym. 

 

2) określa, analizuje i ocenia: 

a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 

projektowanego dokumentu, 

b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 

c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 

dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z 

dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

d) 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 opracowywania dokumentu, 

e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 

skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 

pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego 

obszaru, a także na środowisko, z uwzględnieniem zależności między elementami środowiska i 

między oddziaływaniami na te elementy. 
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3) przedstawia: 

a) 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, 

b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz 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. 

 

 

3. Informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz 

jego powiązaniach z innymi dokumentami 

 

W POŚ została przeprowadzona analiza stanu środowiska w poszczególnych obszarach interwencji, 
tj. w zakresie: 
- ochrony klimatu i jakości powietrza,  
- gospodarki odpadami i zapobiegania powstawaniu odpadów,  
- gospodarowania wodami i gospodarki wodno-ściekowej,  
- zasobów przyrodniczych, zasobów geologicznych i gleb,  

- pozostałych obszarów interwencji (zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, zagrożenia 
poważnymi awariami).  
 
Analiza stanu środowiska została uzupełniona o przegląd następujących zagadnień horyzontalnych: 

adaptacja do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, działania edukacyjne, monitoring 

środowiska, inne zagadnienia horyzontalne uwzględnione w POŚ (zarządzanie środowiskiem i 

rolnictwo ekologiczne).  

 

Prowadzona przez Gminę Miasto Płońsk polityka ekologiczna ma na celu poprawę jakości życia 

mieszkańców uwzględniając jednocześnie ochronę środowiska.  

Poniżej zostały przedstawione cele strategiczne polityki ekologicznej w poszczególnych obszarach 

interwencji: 

1) Ochrona klimatu i jakości powietrza: zwiększenie udziału odnawialnych źródeł energii, zwiększenie 

efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, lepsza jakość powietrza i 

zrównoważony transport.  

2) Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów: zapobieganie powstawaniu oraz 

minimalizacja wytwarzania odpadów na terenie miasta Płońsk.  

3) Gospodarowanie wodami i gospodarka wodno-ściekowa: uporządkowanie gospodarki wodno-

ściekowej. 

4) Zasoby przyrodnicze, zasoby geologiczne i gleby: wzmocnienie ochrony bioróżnorodności w 

regionie, zwiększenie dostępności i rozwój zasobów kulturowych regionu.  
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5) Pozostałe obszary interwencji: efektywniejsze zapobieganie katastrofom naturalnym i 

minimalizowanie ich skutków. 

 

W zakresie wyznaczonych celów w poszczególnych obszarach interwencji zostały wskazane zadania, a 

także określone zostały stosowne wskaźniki.  

 

Na zakończenie dokumentu określony został system realizacji POŚ. Zestawiony został wykaz 

współpracujących interesariuszy. Rekomendowane jest wyznaczenie komórki monitorującej, będącej 

jednostką organizacyjną urzędu miasta. W ramach monitorowania realizacji organ wykonawczy 

gminy sporządza co dwa lata raporty z wykonania POŚ, które następnie przedstawia radzie gminy. 

Organ wykonawczy przedkłada raport także do wiadomości zarządu powiatu. W raporcie powinna 

zostać dokonana ewaluacja realizowanych zadań i poziomu osiągnięcia przyjętych wskaźników . W 

proces ewaluacji powinni zostać włączeni wszyscy interesariusze, w tym służby i inspekcje działające 

na terenie danej gminy. Rekomendowane jest ponadto utworzenie grupy roboczej włączonej w 

proces opracowywania POŚ. 

 

Z punktu widzenia prognozy stanu środowiska najistotniejsze znacznie mogą mieć trendy wyznaczane 

w przeanalizowanych w opracowaniu następujących dokumentach: Strategia „Bezpieczeństwo 

Energetyczne i Środowisko”, Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku - 

Innowacyjne Mazowsze, Strategia Rozwoju Gminy Miasto Płońsk na lata 2015-2020.  BEiŚ za 

najważniejsze wyzwania w dziedzinie ochrony środowiska uznaje zrównoważone, oszczędne i 

racjonalne gospodarowanie jego zasobami naturalnymi, którego celem będzie zapewnienie dostępu 

do tych zasobów następnym pokoleniom. Zgodnie z Strategią rozwoju województwa mazowieckiego 

do 2030 roku - Innowacyjne Mazowsze (Uchwała nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 

dnia 28 października 2013 r.) województwo mazowieckie posiada umiarkowane zasoby środowiska 

przyrodniczego - tym ważniejsza jest ich ochrona, a także wykorzystanie gospodarcze i turystyczne. W 

Strategii Rozwoju Gminy Miasto Płońsk na lata 2015-2020 wskazane zostały główne wyzwania 

dotyczące rozwoju miasta. Zgodnie z zapisami, w tym dokumencie, strategia rozwoju powinna 

koncentrować się m.in. na dbałości o tereny zielone. Mieszkańcy wskazują też na niedostatki 

związane z zagospodarowaniem przestrzeni, w tym na nadmierny ruch samochodowy. 

Długookresowe cele Strategii Rozwoju oraz przypisane im przedsięwzięcia (zadania) strategiczne 

przypisano do czterech obszarów interwencji. Są nimi: polityka gospodarcza, społeczna, ekologiczna i 

przestrzenna. W ramach polityki ekologicznej ujęto również podsystem zarządzania klęskami. 

Ideą przewodnią przyświecającą celom Strategii Rozwoju Płońska do 2020 roku w zakresie polityki 

ekologicznej jest "Płońsk miastem czystego i witalnego środowiska służącego mieszkańcom".  

  

 

4. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy 

 
Zastosowane przy sporządzaniu Prognozy metody zostały dostosowane do zawartości i stopnia 

szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu przyjęcia tego dokumentu w procesie 

opracowywania projektów dokumentów powiązanych z tym dokumentem. Zastosowano metody 

opisowe, polegające na analizie tekstu projektu dokumentu. W Prognozie dokonano analizy 

oddziaływań na środowisko z wykorzystaniem dostępnych danych literaturowych oraz 
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ustaleń własnych, które zestawiono z lokalnymi uwarunkowaniami środowiskowymi. W 

przypadku zapisów Programu zastosowano analizę jakościową i poddano ocenie wpływ na 

środowisko poszczególnych zadań przewidzianych w Programie. 

 

Sporządzana prognoza dotyczy dokumentu o charakterze strategicznym. Z tego względu nie 

został przedstawiony szczegółowy opis skutków środowiskowych dla poszczególnych zadań. 

Dla zadań, których realizacja wymaga sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia 

na środowisko, taki szczegółowy opis skutków środowiskowych znajdzie się w stosownym 

raporcie. 

 

 

5. Propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji 

postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej 

przeprowadzania 

 
W POŚ zgodnie z Wytycznymi rekomendowane jest wyznaczenie komórki monitorującej, będącej 

jednostką organizacyjną urzędu miasta zgodnie z obowiązującym regulaminem Organizacyjnym 

Urzędu Miejskiego w Płońsku (Zarządzenie nr 0050.53.2015 Burmistrza Miasta Płońsk z dnia 15 

maja 2015 r. wraz ze zmianami). Organ wykonawczy gminy sporządza co dwa lata raporty z 

wykonania POŚ, które następnie przedstawia radzie gminy. Organ wykonawczy przedkłada 

raport także do wiadomości zarządu powiatu. W raporcie powinna zostać dokonana ewaluacja 

realizowanych zadań i poziomu osiągnięcia przyjętych wskaźników. W proces ewaluacji powinni 

zostać włączeni wszyscy interesariusze, w tym służby i inspekcje działające na terenie danej. 

 

W Programie określono listę wskaźników (zestawione zostały poniżej w tabeli). Weryfikacja 

wskaźników pozwoli przeanalizować i ocenić skutki realizacji postanowień dokumentu, także w 

zakresie oddziaływania na środowisko. Monitoring realizacji ustaleń dokumentu, będzie się 

odbywał co 2 lata, w ramach sprawozdania z realizacji Programu, zgodnie z rekomendacjami. 

 

Wśród zadań wymienionych w POŚ, znajdują się takie, których realizacja (na etapie budowy) 

może oddziaływać na środowisko. W przypadku tego typu zadań prowadzona będzie 

indywidualna ocena oddziaływania na środowisko, jeszcze przed realizacją inwestycji. W ramach 

tej oceny analizie poddane zostaną potencjalne oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w 

tym na zdrowie ludzi oraz na obszary objęte prawną ochroną. Ponadto w raporcie o 

oddziaływaniu inwestycji na środowisko proponowane będą działania minimalizujące negatywny 

wpływ, a w miarę potrzeby także kompensacje przyrodnicze. W związku z tym ewentualne 

negatywne skutki realizacji postanowień projektu POŚ mogą zostać wyeliminowane jeszcze 

przed przystąpieniem do realizacji inwestycji. 

 

Analiza skutków realizacji przedsięwzięć, wynikających z postanowień Programu, na etapie ich 

funkcjonowania, prowadzona będzie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 

Warszawie, w ramach monitoringu oraz w ramach działalności inspekcyjno-kontrolnej.  
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Tabela 1. Wskaźniki realizacji.  

Lp. Obszar interwencji Cel Wskaźnik 

Nazwa (+ źródło danych) Wartość bazowa Wartość docelowa 

1. 
Ochrona klimatu i jakości 

powietrza  

Zmniejszenie emisji CO2 na 

terenie gminy miasto Płońsk 

Emisja CO2 [kg/rok] (Baza 

inwentaryzacja emisji CO2) 

87 761 069,46 

(1990) 
79 283 623,34 

2. 

Gospodarka odpadami i 

zapobieganie powstawaniu 

odpadów 

Racjonalne gospodarowanie 

odpadami zgodnie z hierarchią 

postępowania z odpadami  

Poziom recyklingu i przygotowania 

do ponownego użycia wybranych 

frakcji odpadów: papier, metale, 

tworzywa sztuczne i szkło (% 

wagowo) 

28,26 % (2015) 50 % 

3. 
Gospodarowanie wodami i 

gospodarka wodno-ściekowa 

Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej 
Długość sieci kanalizacyjnej (km) 55,6 61,6 

4. 
Zasoby przyrodnicze, zasoby 

geologiczne i gleby 

Wzmocnienie ochrony 

bioróżnorodności oraz 

zwiększenie dostępności i rozwój 

zasobów kulturowych 

Zrealizowane projekty w zakresie 

rozwoju terenów zielonych 
0 1 

5. Pozostałe obszary interwencji 

Efektywniejsze zapobieganie 

katastrofom naturalnym i 

minimalizowanie ich skutków 

Zrealizowane projekty w zakresie 

zapobieganie katastrofom 

naturalnym  

0 1 

Źródło: Opracowanie własne.  
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6. Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 

 

 

W Programie nie zakłada się realizacji zadań, które miałyby oddziaływanie transgraniczne. 
Program nie przewiduje realizacji żadnych zadań, które mogłyby oddziaływań w jakikolwiek 
sposób na terytorium innych państw. Niniejsza Prognoza również nie przewiduje, że 
realizacja zadań wskazanych w Programie będzie miała wpływ na tereny należące do 
sąsiednich Państw. 

 

 

7. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

 
 
Podstawą prawną wykonania prognozy oddziaływania na środowisko Programu ochrony 

środowiska jest ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. z 

2013r., poz. 1232 z późn. zm.) oraz Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 

ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko z dnia 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2013 r., poz. 1235 ze zm.). 

 

Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska wykonywana jest w 

ramach oceny oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska (POŚ) – w tym 

przypadku POŚ dla miasta Płońsk. Głównym celem opracowanej Prognozy oddziaływania na 

środowisko jest ocena oddziaływania na środowisko POŚ - określenie możliwych zmian w 

środowisku, jakie mogą wystąpić na skutek realizacji wyznaczonych w POŚ celów i zadań. 

W prognozie oceniany jest istniejący stan środowiska na terenie miasta Płońsk, analizowany 

jest możliwy wpływ wskazanych do realizacji zadań na poszczególne elementy środowiska. 

Przeprowadzona w ten sposób ocena pozwoliła  na sporządzenie kompleksowej oceny 

oddziaływania na środowisko. 

 

Po przeprowadzeniu kompleksowej analizy stwierdzono, że zadania Programu Ochrony 

Środowiska dla miasta Płońsk na lata 2015 – 2020 z perspektywą do roku 2024 w 

zdecydowanej większości mają wpływ pozytywny, a w kilku przypadkach znikomy bądź 

neutralny na stan środowiska obszaru gminy. Nie stwierdzono żadnych zadań z 
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jednoznacznie negatywnym oddziaływaniem.  

 

W trakcie sporządzania niniejszego dokumentu analizowane były rozwiązania alternatywne 

do rozwiązań zawartych w projektowanym POŚ. Zgodnie z analizą wpływu na cele określone 

w POŚ realizacja wariantu alternatywnego w długiej perspektywie prowadzić będzie do 

postępującej degradacji środowiska w Płońsku. Wariant realizacyjny obejmujący wykonanie 

wszystkich wskazanych w POŚ zadań został sformułowany tak, by maksymalizować korzyści 

środowiskowe i minimalizować koszty środowiskowe przy uwzględnieniu celów i 

geograficznego zasięgu POŚ w oparciu o zidentyfikowane rozwiązania technicznych i 

dostępną wiedzę. 

 

 

8. Istniejący stan środowiska 

 
W POŚ została przeprowadzona analiza stanu poszczególnych komponentów środowiska, zgodnie z 

podziałem na obszary interwencji. Podział uwzględnia uwarunkowania wynikające z POŚ dla miasta 

Płońsk i obecnej sytuacji w poszczególnych obszarach interwencji: 

 

(1) ochrona klimatu i jakości powietrza,  

 

(2) gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, 

 

(3) gospodarowanie wodami i gospodarka wodno-ściekowa, 

 

(4) zasoby przyrodnicze, zasoby geologiczne i gleby, 

 

(5) pozostałe obszary interwencji (zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, zagrożenia 

poważnymi awariami). 

 

Analiza uwzględnia również stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym 

oddziaływaniem. 

Powyższa analiza uzupełniona została o przegląd zagadnień horyzontalnych.  

 

8.1. Ochrona klimatu i jakości powietrza 

 

Ważnym zadaniem zrealizowanym w Płońsku w roku ubiegłym, w zakresie ochrony klimatu i jakości 

powietrza, było opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Płońsk”. W 

dokumencie tym przeprowadzona została ocena jakości powietrza wychodząca od oceny w 

województwie mazowieckim. Ocena ta jest przeprowadzana w układzie stref – aglomeracji 

warszawskiej, miasta Radom, miasta Płock oraz strefy mazowieckiej. Strefa mazowiecka, do której 
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należy Miasto Płońsk, obejmuje pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i 

miast powyżej 100 tys. mieszkańców.  

 

Po przeanalizowaniu raportów Rocznej Oceny Jakości Powietrza w województwie mazowieckim 

dotyczących lat 2011-2014 stwierdzono iż Miasto Płońsk nie należy do okręgu silnie 

zanieczyszczonego, w porównaniu do stref aglomeracji warszawskiej, Miasta Płock oraz Miasta 

Radom.  

 

Zaobserwowano przekroczenia standardów emisyjnych: 

• pył PM10, pył PM2,5 – przekroczenie poziomu dopuszczalnego, dla którego istnieje obowiązek 

wykonania POP (kryterium ochrona zdrowia),  

•  benzo(a)piren B(a)P  - przekroczenie poziomu docelowego, dla którego istnieje obowiązek 

wykonania POP (kryterium ochrona zdrowia),  

• pył PM2,5  - przekroczenie poziomu docelowego, dla którego nie istnieje obowiązek wykonania 

POP (kryterium ochrona zdrowia),  

• ozon O3 - przekroczenie poziomu celu długoterminowego, dla którego nie istnieje obowiązek 

wykonania POP (kryterium ochrona zdrowia), 

• ozon O3 – AOT40 - przekroczenie poziomu celu długoterminowego, dla którego nie istnieje 

obowiązek wykonania POP (kryterium ochrona roślin). 

Głównymi przyczynami przekroczeń standardów emisyjnych są: 

• zanieczyszczenia pochodzące z emisji spalin samochodowych,  

• zanieczyszczenia powstające w wyniku spalania paliw stałych i gazowych w systemach 

grzewczych, 

• zanieczyszczenia przemysłowe, 

• migracje zanieczyszczeń ze stref skażonych.  

 

Zgodnie ze sprawozdaniem z realizacji działań naprawczych długoterminowych określonych w § 11 

uchwał Sejmiku Województwa Mazowieckiego1 oraz sprawozdaniem z realizacji planów 

krótkoterminowych wynikających z § 19 ww. uchwał Sejmiku Województwa Mazowieckiego w 

Płońsku w ostatnich latach zrealizowano szereg takich działań, które zostały przedstawione w POŚ. 

 

W Planie przedstawiono wiele planowanych działań dotyczących różnych sektorów: budynków 

użyteczności publicznej, mieszkalnictwa, oświetlenia ulicznego i transportu. Większość z tych działań 

to zadania długoterminowe, a ich realizacja uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych na 

realizację zaplanowanych działań.  

 

W Planie stan powietrza w Gminie Miasto Płońsk ocenia się jako dobry. Przeprowadzony podczas 

sporządzania Raportu z POŚ przegląd dostępnych dokumentów potwierdził tę ocenę.   

 

                                                           
1 Nr 164/13 z dnia 28 października 2013 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w 

której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w 

powietrzu i Nr 184/13 z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref 

województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w powietrzu, 
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W Planie zalecono ograniczanie: 

• emisji z palenisk domowych, tzw. niskiej emisji z sektora komunalnego, 

• emisji ze zużycia energii elektrycznej na oświetlenie dróg, 

• emisji liniowej z transportu. 

 

W Płońsku systematyczne rozwijana jest sieć gazowa. W 2014 roku długość czynnej sieci gazowej 

ogółem wynosiła 55 114 m (w 2007 roku 44 571 m), w tym sieć przesyłowa 2 490 m (taka sam 

długość jak w 2007 roku), sieć rozdzielcza 52 541 m (w 2007 roku 42 081 m). W Planie przewidziane 

zostały działania w zakresie rozwoju energetyki odnawialnej. Zmiany struktury zaopatrzenia w 

energię w przyszłości przyczynią się do dalszej poprawy jakości powietrza w Płońsku.  

 

Zgodnie z obowiązującym dotychczas POŚ dla miasta Płońsk w analizowanym obszarze 

kontynuowane były działania związane z poprawą jakości powietrza atmosferycznego oraz 

zmniejszeniem energochłonności gospodarki i wzrostem wykorzystania odnawialnych źródeł energii.  

 

W oparciu o zestawienie sporządzone w Raporcie z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla 

Miasta Płońsk” można stwierdzić, że wszystkie zadania z analizowanego obszaru zostały 

zrealizowane, poza trzema zadaniami, które zostały zaniechane ze względu na brak możliwości 

realizacji ze względów formalnych oraz jednym zadaniem którego realizacja została przesunięta na 

kolejny okres i jest uwzględniona w planie działań ograniczających niską emisję. 

 

 

8.2. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

 

Zgodnie z danymi dostępnymi w Banku Danych Lokalnych GUS dotyczącymi odpadów innych niż 

komunalne w 2014 roku ogółem odpadów takich wytworzono w Płońsku 9,3 tys. ton. Odpady te 

zostały w 2014 roku w całości przekazane innym odbiorcom. Odpady inne niż komunalne są 

zagospodarowywane poza terenem miasta Płońsk. 

Zgodnie z opracowaniem „Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Płońsku w 2014 roku” 

miasto Płońsk od wielu lat wdraża rozwiązania zgodne z unijnymi regulacjami dotyczącymi 

gospodarki odpadami komunalnymi. Działania te obejmowały m.in.:  

• budowę sortowni i kompostowni (2010 r.),  

• rekultywację i budowę nowego składowiska,  

• stworzenie składowiska z instalacją do odprowadzania gazu składowiskowego i małą 

elektrownią gazową,  

• wyznaczenie punktu do selektywnej zbiórki odpadów,  

• prowadzenie akcji edukacyjnych i promocyjnych. 

 

System obsługiwany jest przez miejską spółkę Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku 

Sp. z o.o., która jest jednocześnie RIPOK-iem w regionie płockim, wyznaczonym przez Wojewódzki 
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Plan Gospodarki Odpadami. Spółka została wybrana w postępowaniu przetargowym, na okres od 

dnia 1 stycznia 2015r., tj. do 31 grudnia 2016r.2   

Z chwilą wejścia w życie nowego systemu miasto Płońsk przejęło obowiązki właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych i niezamieszkałych w celu uszczelnienia systemu gospodarki odpadami.   

Od listopada 2013 r. w Płońsku funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na 

potrzeby systemu, wybudowany z udziałem unijnych środków finansowych. Odbierane są w nim 

odpady selektywnie zebrane, zgodnie z Ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach. Z raportu Inspekcji Ochrony Środowiska wynika, że PSZOK w Płońsku został 

uznany za wzorcowy.  

 

Zgodnie z „Analizą stanu gospodarki odpadami komunalnymi w Płońsku w 2014 roku” gospodarka 

odpadami komunalnymi w mieście Płońsku w 2014 roku była prowadzona w sposób właściwy.  W 

Płońsku realizowane są zapisy wojewódzkiego planu gospodarki odpadami dotyczące sposobu 

zagospodarowania odpadów komunalnych.  

Na podstawie relacji ilości odebranych odpadów komunalnych w stosunku do szacunków odpadów 

wytworzonych należy przyjąć, że wszystkie odpady komunalne w mieście są odbierane                                       

z nieruchomości.  

Łączna masa selektywnie odebranych odpadów komunalnych ulegających biodegradacji w 2014 roku 

wyniosła 234,30 Mg (w tym papier i tektura). Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania - 0,00 %. 

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła - 23,44 %.  

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych - 100 %. 

Odpady komunalne ulegające biodegradacji w całości są zagospodarowywane w instalacjach.  

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła jest wyższy niż poziom ustawowy. 

Inne niż niebezpieczne odpady budowlane i rozbiórkowe są w całości poddawane odzyskowi innymi 

metodami niż recykling i ponowne użycie. 

W oparciu o powyższe dane i informacje nie przewiduje się zagrożeń dla właściwego prowadzenia 

gospodarki odpadami komunalnymi w Płońsku w 2015 roku i latach następnych. Zauważalny jest 

wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców miasta i zwiększona troska o środowisko oraz wygląd 

estetyczny otoczenia.  

                                                           
2 Kolejne przeprowadzone postepowanie przetargowe ponownie wyłoniło spółkę jako wykonawcę usługi.  
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W PGO dla miasta Płońsk w zakresie działań zmierzających do zapobiegania powstawaniu odpadów 

przyjęto, że głównym ich celem jest zapobieganie powstawaniu oraz minimalizacja wytwarzania 

odpadów na terenie miasta Płońsk, aby to osiągnąć zaplanowane zostały następujące działania: 

• prowadzenie intensywnej edukacji ekologicznej mieszkańców miasta Płońsk w zakresie 

właściwego postępowania odpadami, 

• dostarczanie producentom informacji o technikach przeciwdziałania powstawaniu odpadów 

pod kątem wprowadzenia w przemyśle najlepszych dostępnych technik, 

• organizacja szkoleń w zakresie wymagań dotyczących zapobiegania powstawania odpadów, 

• organizowanie kampanii informacyjnych dla mieszkańców, uczniów oraz konkretnych grup 

konsumentów, a także dla małych i średnich przedsiębiorców w zakresie minimalizacji powstawania 

odpadów, 

• promocję zachowań społecznych propagujących minimalizację powstawania odpadów m.in. 

wielokrotnego wykorzystania opakowań, napraw sprzętu itp., 

• opracowanie programu edukacyjnego dla młodzieży szkolnej.  

 

W analizowanym okresie część planowanych działań została zrealizowana.   

 

 

8.3. Gospodarowanie wodami i gospodarka wodno-ściekowa 

 

Głównym zbiornikiem wodnym w Płońsku jest sztuczny akwen wodny Rutki o powierzchni 6,1237 ha, 

w większości zasilany wodami gruntowymi oraz w części wodami powierzchniowymi. W okresie 

objętym analizą prowadzone były działania mające na celu ustalenie obecnego stanu zbiornika, który 

powstał na miejscu wcześniej eksploatowanych terenów wydobycia torfu. Zbiornik jest 

zanieczyszczony, w znacznym stopniu zamulony, co powoduje zmniejszenie ilości wody w akwenie, a 

zbiornik nie spełnia swojej roli. Ponadto, ze względu na zanieczyszczenie zbiornika oraz brak 

niezbędnej infrastruktury, zbiornik ani teren wokół nie są wykorzystywane w sposób atrakcyjny dla 

mieszkańców. Zbiornik obecnie służy wędkarzom i jest zarybiany przez Koło Polskiego Związku 

Wędkarskiego w Płońsku.  

Miasto przygotowało działania mające na celu m.in.: 

1) usunięcie namułu z dna zbiornika,  
2) zabezpieczenie dna zbiornika przed zamulaniem, 
3) zabezpieczenie skarpy nabrzeży, 
4) przeprowadzenie kapitalnego remontu przepompowni wody, 
5) udrożnienie i wyremontowanie kolektora odprowadzającego wypompowaną wodę, 
6) przeprowadzenie badań wody zasilające zbiornik pod kątem zanieczyszczeń bakteriologicznych, 
7) zamontowanie aeratora dotleniającego wodę.  
Zaplanowane działanie poprawią jakość głównego zbiornika wodnego w mieście. 

 

Jedynym większym ciekiem przypływającym przez Płońsk jest rzeka Płonka, która jest 

prawobrzeżnym dopływem Wkry. Na terenie miasta do Płonki wpada rzeka Żurawianka.  

 

Obliczenia bilansowe („Bilans wodno-gospodarczy zlewni rzeki Wkry” - Fundacja Ekologiczna „Czysta 

Wkra”) wykonane dla potrzeb Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie, dla wód 
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powierzchniowych leżących w granicach zlewni Wkry wykazują, że znaczna część obszaru, w tym 

zlewnia Płonki, zagrożona jest występowaniem okresowych deficytów wody3.  

 

Rzeka Płonka na odcinku przebiegającym przez miasto jest częściowo uregulowana. Rzeka wskutek 

dopływu zanieczyszczeń wnoszonych przez dopływy (Żurawianka, Rów Piaski) oraz kanalizację 

deszczową jest bardzo zamulona4. Na odcinku od ujścia Żurawianki do wschodnich granic miasta 

rzeka przyjmuje wody z kompleksów melioracyjnych położonych na terenie gminy Płońsk. Rowami 

poza spływami z pól (często zanieczyszczonymi spływającą gnojowicą) dopływają ścieki z Zakładu 

Mleczarskiego w Skarżynie, a także ze stacji paliw „BP” przy ul. Warszawskiej w Płońsku.  

 

W połowie bieżącego roku Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska pobrał i przebadał próbki 

wody z rzeki Płonki. Zgodnie z wynikami badań woda Płonki na obszarze miasta spełnia kryteria II 

klasy czystości. Wystąpiły jedynie niewielkie przekroczenia zawartości azotu w próbkach pobranej 

wody.   

 

Zgodnie z „Wykazem oczyszczalni komunalnych i przemysłowych - w eksploatacji na obszarze 

województwa mazowieckiego (stan na 31.12.2014)” sporządzonym przez WIOŚ w Płońsku znajduje 

się jedna oczyszczania ścieków i w niej są oczyszczane ścieki komunalne z terenu aglomeracji Płońsk 

(PLMZ016), która obejmuje Gminę Miasto Płońsk, Gminę Płońsk: Skarżyn, Bońki, Szerominek i Gminę 

Baboszewo: Baboszewo, Brzeście Nowe. Zarządzającym oczyszczalnią jest Przedsiębiorstwo 

Gospodarki Komunalnej w Płońsku Sp. z o.o.  

 

Oczyszczalnia PGK w Płońsku pozwala oczyszczać większość ścieków, z obszaru aglomeracji Płońsk, 

która leży w zlewni Płonki i skąd trafiało do rzeki większość zanieczyszczeń. Jednakże w oparciu o 

przeprowadzone kontrole można stwierdzić, że nie wszystkie problemy zostały wyeliminowane. 

Istotny wpływ na jakości wody rzeki Płonki, na odcinku na terenie miasta, ma jakość wód 

dopływających do rzeki kolektorami deszczowymi. W analizowanym okresie podczas kontroli 

stwierdzono, że do rzeki wylotami kolektorów dopływały ścieki bytowe. W oparciu o zarządzenie 

pokontrolne z dnia 28 września 2015 r. konieczne jest zapewnienie prawidłowej eksploatacji 

kanalizacji deszczowej, polegającej w szczególności na podejmowaniu odpowiednich działań w 

przypadku zakłóceń w procesach technologicznych w celu ograniczenia ich skutków dla środowiska. 

W roku 2014 w ramach monitoringu jakości śródlądowych wód podziemnych, w województwie 

mazowieckim realizowane były zadania m.in. badania w monitoringu operacyjnym przez Państwowy 

Instytut Geologiczny (PIG). Monitoringiem tym objęty był m.in. Płońsk.  

 

Zgodnie z zestawieniem punktów badawczych wód podziemnych w sieci krajowej PIG w roku 2014 na 

terenie województwa mazowieckiego wraz z oceną jakości w 2012, 2013 i 2014 r. woda z badanego 

otworu w Płońsku w latach 2012 i 2014 spełniała wymogi dla III klasy wód. Wskaźnik w zakresie 

stężeń odpowiadających wodzie o niskiej jakości – Fe – żelazo (geogeniczne pochodzenie wskaźnika). 

W studni w Płońsku badana była zawartość 55 substancji organicznych. Wykonane badania wykazały 

brak substancji organicznych w wodach podziemnych badanych ujęć (klasa jakości I). 

                                                           
3 „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk”. 

4 Na podstawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk”. 
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Wody podziemne stanowią źródło zaopatrujące płońskie wodociągi. Woda z ujęć trafia do stacji 

uzdatniania, która w okresie objętym analizą została kompleksowo przebudowana. Działania te były 

prowadzone etapami w latach 2011-2013, co pozwoliło zachować ciągłość dostaw wody.  

 

W ramach przebudowy stacji wykonano następujące prace:  

• przebudowa budynku stacji uzdatniania wody,  

• budowa żelbetowego zbiornika naziemnego wody surowej o pojemności 350 m3,  

• budowa zbiornika wód popłucznych o pojemności 127 m3,  

• budowa rurociągów podziemnych wodno-kanalizacyjnych z niezbędnym demontażem 

istniejących,  

• rozprowadzenie nowych kabli elektrycznych i sterowniczych z niezbędnym demontażem 

istniejących.  

Modernizacja polegała na zastosowaniu technologii uzdatniania firmy CULLIGAN w oparciu o 

dwustopniowy proces filtracji. Wydajność docelowa urządzeń stacji uzdatniania wody określona 

została na Qh.rob. = 350 m3/h, Qh.max = 400 m3/h. Wymieniono wszystkie urządzenia i instalacje 

technologiczne z jednoczesną dobudową zbiornika wody surowej. Wprowadzona została pełna 

automatyka sterowania stacją. Stopień uzdatnienia wody jest kilkakrotnie wyższy od wymagań 

stawianych wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

 

Również w zakresie oczyszczania ścieków komunalnych zrealizowane działania pozwalają na 

osiąganie coraz lepszych wyników. W październiku 2013 r. rozpoczęto realizację modernizacji 

gospodarki osadowej, której celem było:  

• budowa instalacji ujęcia biogazu i jego wykorzystanie energetyczne – zamknięcie OBF, 

• wdrożenie technologii wytworzenia z osadów ściekowych pofermentacyjnych i 

odwodnionych środka nawozowego dla rolnictwa atestowanego przez Ministerstwo 

Rolnictwa. 

 

W Płońsku realizowane są wszystkie zadania określone w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych.  

 

Cele w dotychczas obowiązującym POŚ dla Miasta Płońsk, w analizowanym obszarze to: kontynuacja 

działań związanych z poprawą jakości wód, zmniejszenie deficytu wód powierzchniowych i 

podziemnych. Zgodnie z zestawieniem sporządzonym w Raporcie z POŚ wszystkie zadania z tego 

obszaru zostały zrealizowane.  

 

 

8.4. Zasoby przyrodnicze, zasoby geologiczne i gleby  

 

Zasoby przyrodnicze  

 

Historia Płońska liczy ponad 600 lat, a osadnictwo na jego terenie sięga VI-VII wieku. W wyniku 

działalności człowieka obszar miasta utracił już dawno cechy, jakie posiadał pierwotnie. Oznacza to, 

że zasoby środowiska naturalnego w Płońsku są skromne. Obszar miasta jest od dawna 

zurbanizowany, grunty wykorzystywane jedynie w niewielkim stopniu w związku z działalnością 

rolniczą.  
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Ze względu na tak ubogie środowiska przyrodnicze, w Studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta zwraca się uwagę na dbałość o pozostałe formy 

przyrodnicze. W Studium wskazane zostały także działania ograniczające zanieczyszczenia komunalne 

i przemysłowe, w tym redukcję emisji do powietrza oraz racjonalną gospodarkę odpadami.  

 

Miasto Płońsk leży w obszarze „Zielonych Płuc Polski”. Na szczególną uwagę, pod kątem ochrony 

przyrody zasługuje fakt, iż przez miasto przebiega korytarz ekologiczny towarzyszący rzece Płonce, 

wpadającej do Wkry. Pradolina Wkry należy do krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA. Do 

najważniejszych zasobów przyrodniczych obszaru miasta Płońsk należą lasy, które zgodnie z 

Zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 9 maja 2003 roku w 

Nadleśnictwie Płońsk są objęte edukację leśną. Nadleśnictwo Płońsk informuje, że w drzewostanie 

lasów dominują sosny pospolite (ponad 50%), charakteryzujące się bardzo dobrym miernikiem 

jakości - bonitacją siedliska. Średni wiek drzewostanu to 57 lat. W płońskich lasach występuje 

niewiele rzadkich i chronionych gatunków flory i fauny. Ogólnie odnotowano 39 gatunków roślin i 

grzybów, oraz 78 gatunków zwierząt podlegających ochronie. Spośród nich wyróżniają się takie 

gatunki jak: kruszczyk szerokolistny, wawrzynek wilczełyko, szmaciak gałęzisty, brodaczka kępkowa, 

traszka grzebieniasta, kumak nizinny, bóbr europejski, bocian czarny5.  

 

W mieście Płońsk cennym walorem przyrodniczym są pomniki przyrody obejmujące aleje, pojedyncze 

drzewa oraz grupy drzew. W Płońsku objęto ochroną prawną wiele drzew w parku w Poświętnem. 

Znajdują się tu uznane za pomniki przyrody: 

- lipa drobnolistna (17 m wysokości; 3,21 m obwodu); 

- 14 jesionów wyniosłych (19 m wysokości; 2,33-3,00 m obwodu); 

- 1 wiąz szypułkowy (19 m wysokości; 2,68 m obwodu); 

- 2 aleje z lip drobnolistnych: odcinek wschodni - 64 sztuki (17 m wysokości; 0,89-3,16 m obwodu); 

odcinek zachodni – 65 sztuk (17 m wysokości; 0,84-1,71 obwodu); 

- krąg lip drobnolistnych składający się z 14 drzew (17 m wysokości; 0,63-1,44 m obwodu). 

Ponadto za budynkiem Urzędu Miasta znajduje się objęty ochroną prawną kasztanowiec biały. 

Ochronie prawnej podlegają również parki zabytkowe. Za tego typu obiekt (dawniej Poświętne 

aktualnie Płońsk, ul. Sienkiewicza 11) uznano zespół podworski, z 2 poł XIX wieku  i wpisano go do 

rejestru zabytków - nr rej.  A - 212 z 30.08.1980 r.  Na zespół ten składają się dwór murowany oraz 

układ zieleni - park północny i południowy, a także łączące je kompozycyjnie 2 aleje lipowe. Park 

północny znajduje się na terenie Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego, park południowy 

stanowi własność Gminy Miasto Płońsk - park miejski, który zrewaloryzowano w 2012 r. 

 

Cele POŚ dla Miasta Płońsk, w analizowanym obszarze to: utworzenie spójnego systemu obszarów 

chronionych, zwiększenie lesistości i ochrona lasów. 

Zgodnie z zestawieniem sporządzonym w Raporcie z POŚ wszystkie zadania z tego obszaru zostały 

zrealizowane. 

                                                           
5 http://www.plonsk.warszawa.lasy.gov.pl/lasy-nadlesnictwa 
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Zasoby geologiczne  

 

W rejonie miasta nie występują obszary naturalnych zagrożeń geologicznych. Struktura geologiczna 

obszaru i ukształtowanie jego powierzchni wykluczają powstawanie niekorzystnych zjawisk w postaci 

osuwisk lub osiadania terenu6.  

 

W granicach miasta Płońska nie ma udokumentowanych złóż i obszarów prognostycznych dla 

surowców mineralnych czwartorzędowych i trzeciorzędowych. W rejonie Płońska, eksploatowane są 

metodą odkrywkową, surowce ilaste ceramiki budowlanej, a także pospolite piaski i żwiry. Na 

obszarze samego miasta nie ma terenów górniczych, ponieważ żadne ze złóż nie występuje na jego 

terenie7.  

 

Cel POŚ dla Miasta Płońsk, w analizowanym obszarze to minimalizacja skutków występowania 

niekorzystnych zjawisk geodynamicznych. 

Zgodnie z zestawieniem sporządzonym w Raporcie z POŚ wszystkie zadania z tego obszaru zostały 

zrealizowane. 

 

Gleby  

 

Na terenie Płońska występują gleby bielicowe wytworzone z glin, brunatne wykształcone w postaci 

piasków, gleby czarne występujące w obniżeniach podlegających wpływom uwilgotnienia oraz gleby 

bagienne i aluwialne w dolinie Płonki. Znaczna część terenu miasta jest zainwestowana. Część 

gruntów na obrzeżach miasta pozostaje w użytkowaniu rolniczym lub ogrodniczym. W odniesieniu do 

regionów glebowo-rolniczych teren miasta Płońska położony jest w regionie Płońsko-Bodzanowskim.  

Gleby w większości wytworzone są tu z glin moreny dennej w różnym stopniu odgórnie 

spiaszczonych. Około 30% powierzchni regionu zajmują gleby wytworzone z piasków całkowitych. 

Wśród gleb wytworzonych z glin największy udział mają gleby pseudobielicowe, a wśród gleb 

wytworzonych z piasków – gleby brunatne wyługowane i rdzawe.  

 

Rozwój miasta spowodował, iż uprawa gruntów w granicach administracyjnych już prawie nie 

istnieje. Niewielkie kompleksy użytków rolnych w północnej i północno-zachodniej części miasta 

uprawiane są w sposób ekstensywny lub odłogowane. Występuje natomiast nagminne dążenie do 

przeznaczania wszystkich możliwych gruntów pod zabudowę.  

 

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk” 

brakuje istotnych przesłanek dla szczególnej ochrony gleb w obszarze objętym opracowaniem.  

 

Cel POŚ dla Miasta Płońsk, w analizowanym obszarze to kontynuacja działań związanych z ochroną 

powierzchni ziemi. 

Zgodnie z zestawieniem sporządzonym w Raporcie z POŚ wszystkie zadania z tego obszaru zostały 

zrealizowane.   

                                                           
6 Na podstawie „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk” 

7Jw. 
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8.5.  Pozostałe obszary interwencji 

 

Zagrożenia hałasem 

 

Na terenie miasta znajdują się zakłady emitujące hałas do środowiska. Większość zakładów 

produkcyjnych lokalizowana była i jest poza zabudową mieszkaniową, na terenie tzw. „dzielnicy 

przemysłowej” oraz przy trasie szybkiego ruchu i wzdłuż torów kolejowych.  

 

Na terenie miasta, poza hałasem emitowanym na zewnątrz z obiektów przy istniejących zakładach, 

występuje hałas powodowany środkami transportu oraz komunikacyjny. Zgodnie z zapisami ze 

„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk” hałas 

komunikacyjny, emitowany wzdłuż dróg (ulic) Płońska, jest hałasem ponadnormatywnym, a tym 

samym kwalifikującym klimat akustyczny terenów położonych w sąsiedztwie tych dróg (ulic), jako 

uciążliwy. Ze względu na uciążliwość hałasu komunikacyjnego wszystkie osiedla mieszkaniowe jedno i 

wielorodzinne powinny w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego uzyskać status 

obszarów akustycznie chronionych. Dotyczy to zarówno osiedli istniejących, jak i projektowanych. 

 

W oparciu o „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk” 

można stwierdzić, że hałas przemysłowy, nie wywiera istotnego wpływu na klimat akustyczny miasta. 

Większość zakładów produkcyjnych, zlokalizowana jest bowiem poza zabudową mieszkaniową, na 

terenie dzielnicy przemysłowej, lub w sąsiedztwie odcinków dróg krajowych lub linii PKP, 

przebiegających przez miasto.  

 

Cele POŚ dla Miasta Płońsk, w analizowanym obszarze to: kontynuacja działań związanych z hałasem, 

zmniejszenie presji środków transportu na środowisko naturalne. 

Zgodnie z zestawieniem sporządzonym w Raporcie wszystkie zadania z tego obszaru zostały 

zrealizowane.  

 

Pola elektromagnetyczne  

 

Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach 

państwowego monitoringu środowiska. W ramach monitoringu Wojewódzki Inspektor Ochrony 

Środowiska prowadzi okresowe badania kontrolne poziomów pól w środowisku. na podstawie 

których między innymi ma prowadzić rejestr zawierający informację o terenach, na których 

stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. 

 

W 2011 oraz 2014 roku na terenie województwa mazowieckiego przeprowadzono pomiary w 15 

miastach poniżej 50 tysięcy mieszkańców, wśród których dokonano oceny oddziaływania pól 

elektromagnetycznych na środowisko w mieście Płońsk. Analiza wyników wykazała, że występujące w 

Mieście Płońsk poziomy pól elektromagnetycznych są niższe od poziomów dopuszczalnych. 

Stwierdzono, że w 2014 roku nastąpił wzrost natężenia składowej elektrycznej pola, w stosunku do 

pomiarów w roku 2011. W Płońsku na wzrost natężenia składowej elektrycznej pola mają głównie 

wpływ stacje radiowe i telewizyjne, elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia, 

stacje transformatorowe, stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej, zespoły sieci i urządzeń 

elektrycznych w gospodarstwie domowym (np. kuchenki mikrofalowe), urządzenia radiolokacyjne i 

radionawigacyjne. 
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Cel POŚ dla Miasta Płońsk, w analizowanym obszarze to kontynuacja działań związanych z ochroną 

przed promieniowaniem elektromagnetycznym. 

Zgodnie z zestawieniem sporządzonym w Raporcie wszystkie zadania z tego obszaru zostały 

zrealizowane. 

 

Zagrożenia poważnymi awariami 

  

Na terenie powiatu płońskiego nie ma zakładów będących źródłem poważnych awarii 

przemysłowych.  

Najbliższy obiekt stanowiący poważne zagrożenie to największa rafineria nafty (Płock), należąca do 

Polskiego Koncernu Naftowego „ORLEN”. Obiekt ten jest zlokalizowany ponad 60 km od Płońska. 

 

Cele POŚ dla Miasta Płońsk, w analizowanym obszarze to: ograniczenie skutków występowania 

powodzi i suszy, doskonalenie systemu przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym i likwidacji 

pożarów, ograniczenie ryzyka wystąpienia awarii przemysłowych i minimalizacja ich skutków, 

poprawa organizacji transportu substancji niebezpiecznych. 

Zgodnie z zestawieniem sporządzonym w Raporcie wszystkie zadania z tego obszaru zostały 

zrealizowane.  

 

8.6.  Zagadnienia horyzontalne 

 

(I) adaptacja do zmian klimatu  

 

Zgodnie z zapisami zawartymi w „Podręczniku adaptacji dla miast”8 zmiany klimatu mają wpływ na 

większość elementów funkcjonowania miasta. Powodzie, susze oraz wysokie temperatury zagrażają 

ludności i infrastrukturze i mogą generować wymierne straty.  

 

W ramach zrealizowanych zadań w analizowanym okresie, które mają związek z polityką klimatyczną 

należy w szczególności wymienić opracowanie „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto 

Płońsk”. Plan ten został przyjęty uchwałą nr XXV/165/2016 Rady Miejskiej w Płońsku z dnia 17 marca 

2016 roku w sprawie przyjęcia do realizacji planu gospodarki niskoemisyjnej dla gminy miasto Płońsk 

i stał się podstawą działań, które będą prowadzić do ograniczenia emisji do powietrza substancji, 

które przyczyniają się do zmian klimatu.  

W Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 

środowiska postulowane jest, aby wszystkie planowane zadania cechowała efektywność kosztowa, a 

więc, aby jak najlepszy efekt został osiągnięty najmniejszym możliwym kosztem. Dlatego też przy 

określaniu celów warto w jak najszerszym stopniu wykorzystać efekt synergii, tj. w taki sposób 

projektować instrumenty, działania i kierunki interwencji, aby służyły osiągnięciu więcej niż jednego 

celu. W cytowanym dokumencie przykładem są działania na rzecz rozwoju gospodarki 

niskoemisyjnej, które powinny uwzględniać zarówno kwestie ochrony klimatu, jak również ochronę 

jakości powietrza i efektywność energetyczną. 

                                                           
8 Podręcznik adaptacji dla miast - wytyczne do przygotowania Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu, 

Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2015. 
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Należy wspomnieć także o działaniach prowadzonych w zakresie gospodarki odpadowej. Niewłaściwa 

gospodarka odpadami przyczynia się do zmian klimatu i zanieczyszczenia powietrza, bezpośrednio 

wpływa na wiele ekosystemów i gatunków. Ze składowisk odpadów, uważanych za ostateczność w 

hierarchii postępowania z odpadami, uwalniania się metan – bardzo silny gaz cieplarniany 

przyczyniający się do powstawania zmian klimatycznych. Metan powstaje w związku z obecnością na 

składowiskach mikroorganizmów i odpadów biodegradowalnych, takich jak żywność, papier i odpady 

ogrodowe. W zależności od konstrukcji, składowiska mogą również powodować zanieczyszczenia 

gleby i wody. 

Po tym, jak odpady zostaną zebrane, transportuje się je i poddaje przetwarzaniu. Podczas transportu 

do atmosfery emitowany jest dwutlenek węgla - najbardziej rozpowszechniony spośród gazów 

cieplarnianych – i inne substancje zanieczyszczające powietrze, w tym pyły. Część odpadów może 

zostać spalona lub poddana recyklingowi. Energię wytworzoną w procesie spalania można 

wykorzystać do produkcji ciepła lub energii elektrycznej, i w ten sposób zastąpić energię 

produkowaną z wykorzystaniem węgla lub innych paliw. Odzysk energii z odpadów przyczynia się 

dzięki temu do redukcji emisji gazów cieplarnianych. 

Recykling może jeszcze skuteczniej pomóc w zmniejszaniu emisji gazów cieplarnianych i innych 

substancji. Wykorzystanie materiałów pochodzących z recyklingu, zamiast nowych materiałów, 

przyczynia się do tego, że wydobycie lub wytwarzanie tych ostatnich można ograniczyć9. 

Zatem realizowane w Płońsku działania związane z wdrażaniem (m.in. w okresie objętym niniejszą 

analizą) nowoczesnych rozwiązań w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi miały wpływ 

na ograniczenie niekorzystnych czynników. W szczególności dotyczy to wybudowania na składowisku 

instalacji do odprowadzania gazu składowiskowego i małej elektrowni wykorzystującej ten gaz.  

W analizowanym obszarze w dotychczasowym POŚ brak było sformułowanych celów, a także zadań.  

 

(II) nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

 

Zgodnie ze „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Płońsk” 

główne zagrożenia dla społeczności Gminy Miasta Płońsk związane są z lokalizacją dróg krajowych nr 

7, 10 oraz nr 50, które przebiegają przez miasto. Generują one nie tylko zanieczyszczenia środowiska 

przyrodniczego, ale także ponadnormatywny hałas oraz niebezpieczeństwa dla mieszkańców. 

 

Zagrożenie w obrębie miasta Płońsk może być również związane z przewozem niebezpiecznych 

substancji do zakładów na terenie miasta oraz tranzytem. Transport taki odbywa się głównie ww. 

drogami krajowymi. W przypadku awarii (uszkodzenia) cystern lub w następstwie katastrofy 

drogowej istnieje realne zagrożenie skażenia ludności i środowiska wokół wymienionych tras 

przewozu. Zagrożenie dla ludności miasta mogą również stwarzać zakłady, które w procesie 

technologicznym wykorzystują gazy toksyczne, a także stacje i dystrybutory paliw płynnych i 

                                                           
9 Odpady – problem czy zasób?, strona internetowa Europejskiej Agencji Środowiska: 

http://www.eea.europa.eu/pl/sygna142y/sygnaly-2014/artykuly/odpady-2013-problem-czy-zasob  
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gazowych. Innymi zagrożeniami, jakie mogą wystąpić na terenie miasta Płońsk są: powódź, pożary, 

susze, gradobicia, silne wiatry, awarie urządzeń infrastruktury technicznej. 

 

W analizowanym obszarze w dotychczasowym POŚ brak było sformułowanych celów, a także zadań. 

 

(III) działania edukacyjne  

 

Działania edukacyjne w Płońsku w analizowanym okresie prowadzone były przez różne podmioty. 

Działania samorządu gminnego w analizowanym okresie koncentrowały się na zagadnieniach 

związanych z gospodarką odpadami. Wynikało to z wdrażania nowych rozwiązań systemowych. 

Zorganizowane zostały konferencje ekologiczne. Działania edukacyjne były prowadzone również 

przez placówki oświatowe.  

 

Cel określony w POŚ - podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej. Zgodnie z zestawieniem 

sporządzonym w Raporcie wszystkie zadania z tego obszaru zostały zrealizowane. 

 

(IV) monitoring środowiska 

 

Monitoring środowiska w Płońsku stanowi element systemu Państwowego Monitoringu Środowiska 

(dalej PMŚ).   Państwowy Monitoring Środowiska jest źródłem informacji o środowisku będących 

wynikiem pomiarów i ocen jego stanu, jak i analizą wpływu różnych czynników, w tym presji 

będących głównie wynikiem działalności człowieka. W województwie mazowieckim obecnie 

finalizowane są zadania wynikające z „Program Państwowego Monitoringu Środowiska 

Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2015”10. System informatyczny pracujący na potrzeby 

Państwowego Monitoringu Środowiska w województwie mazowieckim składa z kilku podsystemów 

związanych z poszczególnymi komponentami środowiska. Systemy te służą do rejestrowania, 

przetwarzania i udostępniania pozyskiwanych w ramach monitoringu środowiska informacji. Są 

wykorzystywane do realizacji bieżących zadań WIOŚ, w tym opracowywania raportów wojewódzkich 

oraz wymaganej sprawozdawczości. Ze zgromadzonych danych korzystają m.in. samorządy podczas 

sporządzania programów ochrony środowiska i planów gospodarki odpadami.  

 

Cele w tym obszarze nie zostały określone w POŚ. Zgodnie z zestawieniem sporządzonym w Raporcie 

wszystkie zadania z tego obszaru zostały zrealizowane. 

 

(V) inne zagadnienia horyzontalne uwzględnione w POŚ - (V.1) zarządzanie środowiskiem  

 

W POŚ dla miasta Płońsk w ramach powyższego celu wskazane zostały zadania: wdrożenie i 

utrzymanie systemu zarządzania i informacji o środowisku, współpraca z instytucjami zagranicznymi i 

krajowymi, administracją rządową i samorządową. 

 

Działania te mają istotne znaczenie dla realizacji POŚ, obecnie i w przyszłości. Dotychczasowe 

działania w tym zakresie powinny być kontynuowane i rozwijane.   

                                                           
10 W oparciu o opracowany przez GIOŚ : „Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-2020” 

zostanie opracowany analogiczny dokument na lata kolejne.. 
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Cel określony w POŚ - wzmocnienie struktur zarządzania środowiskiem. Zgodnie z zestawieniem 

sporządzonym w Raporcie wszystkie zadania z tego obszaru zostały zrealizowane.  

 

(V) inne zagadnienia horyzontalne uwzględnione w POŚ - (V.2) rolnictwo ekologiczne 

 

W POŚ dla miasta Płońsk w ramach powyższego celu wskazane zostały zadania: 

• rozwój rolnictwa zrównoważonego i promocja produktów ekologicznych, 

• zapobieganie rozpowszechnianiu GMO. 

 

Zgodnie z cytowanym wcześniej zapisem rozwój miasta spowodował, iż uprawa gruntów w granicach 

administracyjnych już prawie nie istnieje. Niewielkie kompleksy użytków rolnych w peryferyjnych  

częściach miasta uprawiane są w sposób ekstensywny lub odłogowane. Występuje natomiast 

nagminne dążenie do przeznaczania wszystkich możliwych gruntów pod zabudowę. 

Cele w tym obszarze nie zostały określone w POŚ. Zgodnie z zestawieniem sporządzonym w Raporcie 

wszystkie zadania z tego obszaru zostały zrealizowane.  

 

8.7.  Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji projektowanego 

dokumentu 

 

Brak realizacji projektowanego dokumentu (Wariant 0 – bez podjęcia planowanych działań) oznacza 

nie osiągnięcie przyjętych w POŚ celów. W szczególności można się spodziewać, że nie zostaną 

zrealizowane zakładane, w poszczególnych obszarach interwencji, cele:  

1) Ochrona klimatu i jakości powietrza – nie nastąpi zwiększenie udziału odnawialnych źródeł 

energii, zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym, nie 

poprawi się jakość powietrza i nie nastąpią zmiany w transporcie zmierzające do zrównoważonego 

rozwoju tego sektora.  

2) Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów: nie zostanie ograniczona ilość 

wytwarzanych odpadów na terenie miasta Płońsk.  

3) Gospodarowanie wodami i gospodarka wodno-ściekowa: nie zostanie zakończony proces 

porządkowania gospodarki wodno-ściekowej. 

4) Zasoby przyrodnicze, zasoby geologiczne i gleby: nie zostanie wzmocniona ochrona 

bioróżnorodności w regionie, a także nastąpi zwiększenie dostępności i rozwój zasobów 

kulturowych regionu.  

5) Pozostałe obszary interwencji: nie poprawi się efektywność zapobiegania katastrofom naturalnym 

i nie będą minimalizowane ich skutki. 

 

W długiej perspektywie prowadzić to będzie do postępującej degradacji środowiska w Płońsku.  
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9. Istniejące problemy ochrony środowiska 

 

Na podstawie sporządzone w POŚ analizy SWOT poniżej zostały zestawione problemy środowiska w 

poszczególnych obszarach interwencji: 

1) Obszar interwencji - ochrona klimatu i jakości powietrza: 

a. niedostateczny udział energii z OZE w bilansie energetycznym gminy, 

b. spalanie w domowych piecach paliw niskiej jakości, a także odpadów, w tym tworzyw 

sztucznych, gumy i tekstyliów,  

c. rozproszenie zabudowy - tendencja do przypadkowej parcelacji oraz chaotycznego 

zabudowywania terenów otwartych, położonych peryferyjnie i nie wyposażonych w 

infrastrukturę techniczną,  

d. występowanie emisji liniowej/transportowej. 

2) Obszar interwencji - gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów: 

a. spalanie w domowych piecach odpadów (związana z barierą poziomu dochodów do 

dyspozycji),  

b. brak podstaw prawnych dla realnej kontroli systemu. 

3) Obszar interwencji - gospodarowanie wodami i gospodarka wodno-ściekowa: 

a. zła jakość wód dopływających do rzeki Płonki kolektorami deszczowymi, 

b. znaczna część zlewni Wkry, w tym zlewnia Płonki, zagrożona jest występowaniem 

okresowych deficytów wody, 

c. za pośrednictwem dopływów do Płonki trafiają zanieczyszczenia, które sprawiają, że 

rzeka jest bardzo zamulona, a okresowo pojawiają się przekroczenia wymaganych 

parametrów.  

4) Obszar interwencji - zasoby przyrodnicze, zasoby geologiczne i gleby: 

a. zasoby środowiska naturalnego w Płońsku są skromne,  

b. w płońskich lasach występuje niewiele rzadkich i chronionych gatunków flory i fauny, 

c. obszar miasta jest od dawna zurbanizowany, grunty wykorzystywane jedynie w 

niewielkim stopniu w związku z działalnością rolniczą,  

d. w granicach miasta Płońska nie ma udokumentowanych złóż i obszarów 

prognostycznych dla surowców mineralnych czwartorzędowych i trzeciorzędowych, 
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e. rozwój miasta spowodował, iż uprawa gruntów w granicach administracyjnych już 

prawie nie istnieje. 

5) Obszar interwencji - pozostałe obszary interwencji (zagrożenia hałasem, pola 

elektromagnetyczne, zagrożenia poważnymi awariami):  

a. hałas komunikacyjny, emitowany wzdłuż dróg (ulic) Płońska, jest hałasem 

ponadnormatywnym, a tym samym kwalifikującym klimat akustyczny terenów 

położonych w sąsiedztwie tych dróg (ulic), jako uciążliwy. 

 

10.  Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym  
 

 

W dokumencie końcowym Konferencji nt. Zrównoważonego Rozwoju - Rio+20 „The Future We 

Want” (przyjętym w czerwcu 2012 r.) społeczność międzynarodowa uzgodniła wypracowanie nowych 

Celów Zrównoważonego Rozwoju (Sustainable Development Goals - SDGs), które będą zasadniczym 

elementem nowej agendy rozwojowej po 2015 r. Dotychczasowa agenda rozwojowa oparta była na 

tzw. Milenijnych Celach Rozwoju (MDGs) przyjętych w 2000 r., które miały zostać wypełnione do 

2015 r. Przyjęto osiem MDGs, przy czym cele te nie były negocjowane w procesie międzynarodowym, 

a opracowane przez komitet ekspertów. Nie zostały one w całości zrealizowane, zatem działania na 

rzecz ich realizacji po roku 2015 zostały włączone do SDGs. Propozycja SDGs zawiera 17 celów 

głównych, z których do każdego przyporządkowano cele operacyjne (łącznie jest ich 169).  

 

Dużym osiągnięciem dotychczasowych międzynarodowych działań na rzecz zrównoważonego 

rozwoju jest uznanie znaczenia wymiaru środowiskowego dla zapewnienia wzrostu potencjału na 

świecie i tworzenia odpowiednich warunków życia dla obecnych i przyszłych pokoleń. Efektywne 

gospodarowanie zasobami naturalnymi, efektywność energetyczna, zapewnienie powszechnego 

dostępu do wody, usług sanitarnych, przeciwdziałanie utracie różnorodności biologicznej i 

zapewnienie rozwoju usług ekosystemowych, zrównoważone leśnictwo, wprowadzanie 

zrównoważonych wzorców produkcji i konsumpcji (SCP) oraz adaptacja do zmian klimatu to główne 

działania środowiskowe na rzecz walki z ubóstwem oraz zapewnienia zrównoważonego rozwoju. 

Wymienione obszary znalazły satysfakcjonujące odzwierciedlenie w postaci propozycji konkretnych 

SDGs. 

 

Dokument „Transforming Our World: The 2030 Agenda for Global Action” został przyjęty podczas 

Szczytu ONZ w Nowym Jorku, 25 września 2015 r. Zgodnie z jej założeniami uzgodnione na poziomie 

globalnym cele znajdą swoje przełożenie w działaniach krajowych i na poziomie regionalnym, 

uwzględniających lokalne uwarunkowania. 

 

Najważniejszym dokumentem strategicznym Unii Europejskiej jest dokument Europa 2020 - unijna 

strategia wzrostu na najbliższe dziesięciolecie. Unia wyznaczyła sobie plan obejmujący pięć celów – w 

zakresie zatrudnienia, innowacji, edukacji, włączenia społecznego oraz zmian klimatu/energii – które 

należy osiągnąć do 2020 r.  
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W każdym z obszarów wszystkie państwa członkowskie wyznaczyły z kolei własne cele krajowe. 

Konkretne działania na poziomie zarówno unijnym, jak i krajowym wzmacniają realizację strategii.  

 

Dokumentem przenoszącym na grunt Polski środowiskowe zapisy dokumentów międzynarodowych i 

unijnych jest strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko, będąc jedną z 9 zintegrowanych 

strategii rozwoju, powstałych na podstawie ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia 

polityki rozwoju, jest ściśle powiązana z pozostałymi strategiami i tworzy z nimi spójny i 

komplementarny system planowania rozwoju w Polsce.  

 

Zgodnie z BEiŚ w dziedzinie ochrony środowiska do najważniejszych wyzwań należy zrównoważone, 

oszczędne i racjonalne gospodarowanie jego zasobami naturalnymi, którego celem będzie 

zapewnienie dostępu do tych zasobów następnym pokoleniom. 

 

Dyrektywy UE wymienione w Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko: 

• dyrektywa Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r. dotycząca oczyszczania ścieków komunalnych 

(tzw. dyrektywa ściekowa), 

• dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 r. w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz 

dzikiej fauny i flory (tzw. dyrektywa siedliskowa), 

• dyrektywa Rady 1999/31/WE z dnia 26 kwietnia 1999 r. w sprawie składowania odpadów, 

• dyrektywa 2000/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 r. 

ustanawiająca ramy wspólnotowego działania w dziedzinie polityki wodnej 

(tzw. Ramowa Dyrektywa Wodna), 

• dyrektywa 2004/107/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 15 grudnia 2004 r. w sprawie 

arsenu, kadmu, rtęci, niklu i wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych w otaczającym 

powietrzu, 

• dyrektywa 2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie 

oceny ryzyka powodziowego i zarządzania nim (tzw. dyrektywa powodziowa), 

• dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie jakości 

powietrza i czystszego powietrza dla Europy (tzw. dyrektywa CAFE), 

• dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/98/WE z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie 

odpadów oraz uchylająca niektóre dyrektywy, 

• dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca 

dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (tzw. dyrektywa OZE), 

• dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 2009 r. 

ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu dla projektów związanych 

z energią, 

• dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/75/UE z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie 

emisji przemysłowych (zintegrowane zapobieganie zanieczyszczeniom i ich kontrola). 

 

Celem głównym Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko jest zapewnienie wysokiej 

jakości życia obecnych i przyszłych pokoleń z uwzględnieniem ochrony środowiska oraz stworzenie 

warunków do zrównoważonego rozwoju nowoczesnego sektora energetycznego, zdolnego zapewnić 

Polsce bezpieczeństwo energetyczne oraz konkurencyjną i efektywną gospodarkę.  
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Cel główny BEiŚ realizowany będzie przez cele szczegółowe i kierunki interwencji przedstawione 

poniżej: 

CEL 1. ZRÓWNOWAŻONE GOSPODAROWANIE ZASOBAMI ŚRODOWISKA: 

1.1. Racjonalne i efektywne gospodarowanie zasobami kopalin 

1.2. Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i deficytem wody  

1.3. Zachowanie bogactwa różnorodności biologicznej, w tym wielofunkcyjna gospodarka 

leśna  

1.4. Uporządkowanie zarządzania przestrzenią 

CEL 2. ZAPEWNIENIE GOSPODARCE KRAJOWEJ BEZPIECZNEGO I KONKURENCYJNEGO ZAOPATRZENIA 

W ENERGIĘ: 

2.1. Lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii  

2.2. Poprawa efektywności energetycznej  

2.3. Zapewnienie bezpieczeństwa dostaw importowanych surowców energetycznych  

2.4. Modernizacja sektora elektroenergetyki zawodowej, w tym przygotowania do 

wprowadzenia energetyki jądrowej 2.5. Rozwój konkurencji na rynkach paliw i energii oraz 

umacnianie pozycji odbiorcy  

2.6. Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii  

2.7. Rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich  

2.8. Rozwój systemu zaopatrywania nowej generacji pojazdów wykorzystujących paliwa 

alternatywne  

CEL 3. POPRAWA STANU ŚRODOWISKA  

3.1. Zapewnienie dostępu do czystej wody dla społeczeństwa i gospodarki  

3.2. Racjonalne gospodarowanie odpadami, w tym wykorzystanie ich na cele energetyczne  

3.3. Ochrona powietrza, w tym ograniczenie oddziaływania energetyki  

3.4. Wspieranie nowych i promocja polskich technologii energetycznych i środowiskowych  

3.5. Promowanie zachowań ekologicznych oraz tworzenie warunków do powstawania 

zielonych miejsc pracy  

 

Zarysowane w BEiŚ tendencje powinny być zestawione z uwarunkowaniami jakie występują na 

poziomie regionalnymi i lokalnym.  

 

Zgodnie z Strategią rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku - Innowacyjne Mazowsze 

(Uchwały nr 158/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 2013 r.) 

Województwo mazowieckie posiada umiarkowane zasoby środowiska przyrodniczego - tym 

ważniejsza jest ich ochrona, a także wykorzystanie gospodarcze i turystyczne.  

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego w obszarze  „ŚRODOWISKO I ENERGETYKA” cele 

rozwojowe definiuje następująco:  

Zapewnienie gospodarce regionu zdywersyfikowanego zaopatrzenia w energię przy zrównoważonym 

gospodarowaniu zasobami środowiska, a w tych ramach wskazuje cele szczegółowe:  

a) Dywersyfikacja źródeł energii i jej efektywne wykorzystanie, poprawa infrastruktury przesyłowej:  

- Wspieranie tworzenia nowoczesnej infrastruktury zaopatrzenia w energię z różnych źródeł,  

- Produkcja energii ze źródeł odnawialnych  

b) Wspieranie rozwoju przemysłu ekologicznego i ekoinnowacji:  

- Modernizacja lokalnych sieci energetycznych  

c) Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju i zachowanie wysokich walorów środowiska:  

- Przeciwdziałanie zagrożeniom naturalnym,  
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- Inwestycje infrastrukturalne związane z uzdatnianiem wody i utylizacją odpadów, odnową 

terenów skażonych, zmniejszeniem zanieczyszczenia. 

 

Wymienione powyżej dokumenty międzynarodowe, unijne, krajowe i wojewódzkie zawierają cele do 

realizacji, które zostały uwzględnione przy określaniu celów POŚ, przy uwzględnieniu uwarunkowań 

lokalnych Płońska. Cele oraz przyjęte w ramach ich realizacji zadania w POŚ są zgodne z innymi 

dokumentami planistycznymi, strategicznymi podejmującymi tematykę ochrony środowiska i 

zrównoważonego rozwoju. Część z tych celów została przeniesiona do POŚ z innych dokumentów 

strategicznych, a część została zmodyfikowana i dostosowana do lokalnych warunków Płońska. 

 

 

11.  Przewidywane znaczące oddziaływania  
 

Poniżej w tabeli zaprezentowana została matryca oddziaływań zadań wyznaczonych w POŚ. 

Zestawione zostały przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, 

pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i 

chwilowe oraz pozytywne i negatywne na środowisko, z uwzględnieniem zależności między 

elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy.  

Pod uwagę wzięto wpływ zadań wyznaczonych w POŚ na poszczególne komponenty 
środowiska, zgodnie z art. 51 Ustawy z dn. 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U.2013, poz. 1235 z późn. zm.), a w tym: różnorodność 
biologiczną, ludzi, zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, 
zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne.  

 
Objaśnienia do matrycy oddziaływań: 

• Bezp.  – oddziaływanie bezpośrednie, 

• Poś.   – oddziaływanie pośrednie, 

• Wt.   – oddziaływanie wtórne, 

• Sk.   – oddziaływanie skumulowane, 

• Kr.   – oddziaływanie krótkookresowe, 

• Śr.   – oddziaływanie średniookresowe, 

• Dł.   – oddziaływanie długookresowe, 

• Chw.  – oddziaływanie chwilowe, 

• St.   – oddziaływanie stałe, 

• +    – oddziaływanie pozytywne, 

• –  – oddziaływanie negatywne, 

• 0  – brak oddziaływania (ewentualnie oddziaływanie śladowe). 
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Tabela 2. Matryca oddziaływań. 
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Termomodernizacja 
budynku Szkoły 

Podstawowej Nr 2 w 
Płońsku 

0 0 

Wt. 
Dł 
St. 
+ 

0 0 0 0 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

0 0 

Poś. 
Dł 
St. 
+ 

0 0 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

Termomodernizacja 
budynku Szkoły 

Podstawowej Nr 3 w 
Płońsku 

0 0 

Wt. 
Dł 
St. 
+ 

0 0 0 0 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

0 0 

Poś. 
Dł 
St. 
+ 

0 0 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

Budowa instalacji 
fotowoltaicznej na 

budynkach 
znajdujących się 

terenie miasta Płońsk 

0 0 

Wt. 
Dł 
St. 
+ 

0 0 0 0 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

0 0 

Poś. 
Dł 
St. 
+ 

0 0 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

Montaż instalacji 
solarnych w 
budynkach 

znajdujących się na 
terenie miasta Płońsk 

0 0 

Wt. 
Dł 
St. 
+ 

0 0 0 0 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

0 0 

Poś. 
Dł 
St. 
+ 

0 0 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

Poprawa 
efektywności 
energetycznej 

budynków 
znajdujących się na 

terenie miasta Płońsk 

0 0 

Wt. 
Dł 
St. 
+ 

0 0 0 0 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

0 0 

Poś. 
Dł 
St. 
+ 

0 0 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 
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ze szczególnym 
uwzględnieniem OZE 
Wymiana pieców na 

nowoczesne 
wysokosprawne, 

montaż kolektorów 
słonecznych, pomp 

ciepła i paneli 
fotowoltaicznych, 
podłączenia do 
miejskiej sieci 
ciepłowniczej 

Wt. 
Dł 
St. 
+ 

Wt. 
Dł 
St. 
+ 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

Poś. 
Dł 
St. 
+ 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

0 

Poś. 
Dł 
St. 
+ 

0 0 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

Budowa i 
przebudowa 

oświetlenia ulicznego 
z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł 
energii wszędzie tam 

gdzie jest to 
ekonomicznie 
uzasadnione 

0 0 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

0 0 0 0 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

0 0 

Poś. 
Dł 
St. 
+ 

0 0 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

Remont i 
konserwacja 

sygnalizacji świetlnej, 
wymiana 

sygnalizatorów w 
latach 2015-2023 

0 0 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

0 0 0 0 

Poś. 
Dł 
St. 
+ 

0 0 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

0 0 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 
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Budowa, 
modernizacja, remont 

dróg gminnych, w 
tym budowa ścieżek 

rowerowych - 
ZIELONY 

TRANSPORT 

Wt. 
Dł 
St. 
+ 

Wt. 
Dł 
St. 
+ 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

Poś. 
Dł 
St. 
+ 

Wt. 
Dł 
St. 
+ 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

0 0 

Poś. 
Dł 
St. 
+ 

0 0 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

Modernizacja 
systemu 

ciepłowniczego 
Miasta 

Wt. 
Dł 
St. 
+ 

Wt. 
Dł 
St. 
+ 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

Poś. 
Dł 
St. 
+ 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

0 

Poś. 
Dł 
St. 
+ 

0 0 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

Wprowadzenie 
procesu zarządzania 
energią w budynkach 

użyteczności 
publicznej 

0 0 

Poś. 
Dł 
St. 
+ 

Poś. 
Dł 
St. 
+ 

Poś. 
Dł 
St. 
+ 

Poś. 
Dł 
St. 
+ 

Wt. 
Dł 
St. 
+ 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

Poś. 
Dł 
St. 
+ 

0 

Wt. 
Dł 
St. 
+ 

0 0 

Poś. 
Dł 
St. 
+ 

Niskoemisyjne 
planowanie 

przestrzenne 
0 0 

Poś. 
Dł 
St. 
+ 

Poś. 
Dł 
St. 
+ 

Poś. 
Dł 
St. 
+ 

Poś. 
Dł 
St. 
+ 

Wt. 
Dł 
St. 
+ 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

Poś. 
Dł 
St. 
+ 

0 

Wt. 
Dł 
St. 
+ 

0 0 

Poś. 
Dł 
St. 
+ 

Wdrożenie systemu 
"zielonych" 
zamówień 

publicznych 

0 0 

Poś. 
Dł 
St. 
+ 

Poś. 
Dł 
St. 
+ 

Poś. 
Dł 
St. 
+ 

Poś. 
Dł 
St. 
+ 

Wt. 
Dł 
St. 
+ 

Poś. 
Dł 
St. 
+ 

Poś. 
Dł 
St. 
+ 

0 

Wt. 
Dł 
St. 
+ 

0 0 0 
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Organizacja 
kampanii/akcji 
społecznych 
związanych z 

ograniczeniem emisji, 
efektywnością 

energetyczną oraz 
wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł 
energii 

0 0 

Bezp. 
Kr. 
St. 
+ 

Wt. 
Kr. 
St. 
+ 

Wt. 
Kr. 
St. 
+ 

Wt. 
Kr. 
St. 
+ 

0 

Poś. 
Kr. 
St. 
+ 

Wt. 
Kr. 
St. 
+ 

0 

Wt. 
Kr. 
St. 
+ 

0 0 0 

Utworzenie stałej 
zakładki na stronie 

internetowej Urzędu 
Miasta poświęconej 

gospodarce 
niskoemisyjnej, 
efektywności 

energetycznej i 
możliwości 

wykorzystania OZE 

0 0 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

0 0 0 0 

Poś. 
Kr. 
St. 
+ 

0 0 

Wt. 
Kr. 
St. 
+ 

0 0 0 
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Promocja 
mechanizmu 
finansowania 

montażu 
odnawialnych źródeł 

energii przez 
NFOŚiGW z 

programu 
PROSUMENT 

0 0 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

0 0 0 0 

Poś. 
Kr. 
St. 
+ 

0 0 

Wt. 
Kr. 
St. 
+ 

0 0 0 

Promowanie 
zachowań 

energooszczędnych 
w transporcie – 
ECODRIVING 

0 0 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

0 0 0 0 

Poś. 
Kr. 
St. 
+ 

0 0 

Wt. 
Kr. 
St. 
+ 

0 0 0 

Zwiększenie 
zasobów – urządzeń 

technicznych 
wchodzących 

w skład wyposażenia 
przedsiębiorstwa 

(odpady) 

Wt. 
Dł 
St. 
+ 

Wt. 
Dł 
St. 
+ 

Poś. 
Dł 
St. 
+ 

Wt. 
Dł 
St. 
+ 

Poś. 
Dł 
St. 
+ 

Poś. 
Dł 
St. 
+ 

Wt. 
Dł 
St. 
+ 

Wt. 
Dł 
St. 
+ 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

0 

Wt. 
Dł 
St. 
+ 

0 0 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

Program edukacji w 
zakresie właściwego 

gospodarowania 
odpadami 

komunalnymi 

Wt. 
Dł 
St. 
+ 

Wt. 
Dł 
St. 
+ 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

Wt. 
Dł 
St. 
+ 

Wt. 
Dł 
St. 
+ 

Poś. 
Dł 
St. 
+ 

Wt. 
Dł 
St. 
+ 

Wt. 
Dł 
St. 
+ 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

0 

Wt. 
Dł 
St. 
+ 

0 0 0 
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Monitoring i kontrola 
systemu 

gospodarowania 
odpadami 

komunalnymi 

Wt. 
Dł 
St. 
+ 

Wt. 
Dł 
St. 
+ 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

Wt. 
Dł 
St. 
+ 

Wt. 
Dł 
St. 
+ 

Poś. 
Dł 
St. 
+ 

Wt. 
Dł 
St. 
+ 

Wt. 
Dł 
St. 
+ 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

0 

Wt. 
Dł 
St. 
+ 

0 0 0 

Konserwacja i 
czyszczenie rowów 
otwartych na terenie 

miasta Płońsk 

Poś. 
Kr. 
St. 
+ 

Poś. 
Kr. 
St. 
+ 

Poś. 
Kr. 
St. 
+ 

Poś. 
Kr. 
St. 
+ 

Bezp. 
Kr. 
St. 
+ 

Bezp. 
Kr. 
St. 
+ 

Poś. 
Kr. 
St. 
+ 

Wt. 
Kr. 
St. 
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Bezp. 
Kr. 
St. 
+ 

0 0 0 0 0 

Konserwacja rzeki 
Płonki 

Poś. 
Kr. 
St. 
+ 

Poś. 
Kr. 
St. 
+ 

Poś. 
Kr. 
St. 
+ 

Poś. 
Kr. 
St. 
+ 

Bezp. 
Kr. 
St. 
+ 

Bezp. 
Kr. 
St. 
+ 

Poś. 
Kr. 
St. 
+ 

Wt. 
Kr. 
St. 
+ 

Bezp. 
Kr. 
St. 
+ 

0 0 0 0 0 

Oczyszczanie 
kanalizacji 

deszczowej na 
terenie Gminy Miasto 

Płońsk w latach 
2015-2023 

Poś. 
Kr. 
St. 
+ 

Poś. 
Kr. 
St. 
+ 

Bezp. 
Kr. 
St. 
+ 

Wt. 
Kr. 
St. 
+ 

Poś. 
Kr. 
St. 
+ 

Bezp. 
Kr. 
St. 
+ 

Poś. 
Kr. 
St. 
+ 

Wt. 
Kr. 
St. 
+ 

Bezp. 
Kr. 
St. 
+ 

0 0 0 0 

Bezp. 
Kr. 
St. 
+ 

Rozbudowa 
i modernizacja sieci 

wodociągowej 
0 0 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 
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Inwestycje związane 
z budową 

i przebudową sieci 
kanalizacji sanitarnej 

Poś. 
Dł 
St. 
+ 

Poś. 
Dł 
St. 
+ 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

Wt. 
Dł 
St. 
+ 

Wt. 
Dł 
St. 
+ 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

Poś. 
Dł 
St. 
+ 

0 

Poś. 
Dł 
St. 
+ 

0 

Wt. 
Dł 
St. 
+ 

0 0 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

Zwiększenie 
zasobów – urządzeń 

technicznych 
wchodzących 

w skład wyposażenia 
przedsiębiorstwa 

(wodociągi i 
kanalizacja) 

Poś. 
Dł 
St. 
+ 

Poś. 
Dł 
St. 
+ 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

Wt. 
Dł 
St. 
+ 

Wt. 
Dł 
St. 
+ 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

Poś. 
Dł 
St. 
+ 

0 

Poś. 
Dł 
St. 
+ 

0 

Wt. 
Dł 
St. 
+ 

0 0 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

Utrzymanie, 
pielęgnacja i 

konserwacja zieleni 
gminnej na terenie 

miasta Płońska 

Bezp. 
Śr. 
St. 
+ 

Bezp. 
Śr. 
St. 
+ 

Poś. 
Śr, 
St. 
+ 

Poś. 
Śr. 
St. 
+ 

Bezp. 
Śr. 
St. 
+ 

Poś. 
Śr. 
St. 
+ 

Wt. 
Śr. 
St. 
+ 

Poś. 
Śr. 
St. 
+ 

Poś. 
Śr. 
St. 
+ 

Bezp. 
Śr. 
St. 
+ 

Poś. 
Śr. 
St. 
+ 

0 0 0 

Budowa 
i modernizacja 

niezbędnej 
infrastruktury 

0 0 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

Zwiększenie 
możliwości 

wykorzystania 
lokalnych zasobów 

przyrodniczych 

0 0 

Bezp. 
Dł 
St. 
+ 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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Edukacja 
mieszkańców w 

zakresie 
zapobiegania 
katastrofom i 

reagowania na ich 
skutki. 

Wt. 
Kr. 
St. 
+ 

Wt. 
Kr. 
St. 
+ 

Bezp. 
Kr. 
St. 
+ 

Poś. 
Kr. 
St. 
+ 

Poś. 
Kr. 
St. 
+ 

Poś. 
Kr. 
St. 
+ 

Wt. 
Kr. 
St. 
+ 

Poś. 
Kr. 
St. 
+ 

Poś. 
Kr. 
St. 
+ 

Wt. 
Kr. 
St. 
+ 

Wt. 
Kr. 
St. 
+ 

0 

Poś. 
Kr. 
St. 
+ 

Poś. 
Kr. 
St. 
+ 

Planowanie 
modernizacji i 

rozwoju infrastruktury 
związanej z 
katastrofami 
naturalnymi 

Bezp. 
Kr. 
St. 
+ 

Wt. 
Kr. 
St. 
+ 

Bezp. 
Kr. 
St. 
+ 

Bezp. 
Kr. 
St. 
+ 

Bezp. 
Kr. 
St. 
+ 

Bezp. 
Kr. 
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Poś. 
Kr. 
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+ 
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+ 
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Kr. 
St. 
+ 

Poś. 
Kr. 
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+ 
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Kr. 
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+ 

0 

Bezp. 
Kr. 
St. 
+ 

Bezp. 
Kr. 
St. 
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Wzmocnienie 
potencjału 

Ochotniczych Straży 
Pożarnych 

Bezp. 
Kr. 
St. 
+ 

Wt. 
Kr. 
St. 
+ 

Bezp. 
Kr. 
St. 
+ 

Bezp. 
Kr. 
St. 
+ 

Bezp. 
Kr. 
St. 
+ 

Bezp. 
Kr. 
St. 
+ 

Poś. 
Kr. 
St. 
+ 

Bezp. 
Kr. 
St. 
+ 

Bezp. 
Kr. 
St. 
+ 

Poś. 
Kr. 
St. 
+ 

Poś. 
Kr. 
St. 
+ 

0 

Bezp. 
Kr. 
St. 
+ 

Bezp. 
Kr. 
St. 
+ 

Źródło: Opracowanie własne. 
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W tabeli powyżej uwzględniono oddziaływania zadań uwzględnionych w POŚ, na obszary 

chronione, w tym obszary Natura 2000. Należy podkreślić, że oddziaływania na cele i 

przedmiot ochrony obszarów Natura 2000 oraz integralność tego obszaru są zerowe, 

ewentualnie są to oddziaływanie śladowe. Najbliższy obszar Natura 2000 - Aleja Pachnicowa 

jest oddalony o ok. 4 km od granic miasta. Aleja Pachnicowa, dane obszaru: powierzchnia : 

1,1 ha, kod obszaru : PLH140054, forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny 

obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa). Według podziału fizyczno-geograficznego 

Polski obszar "Aleja Pachnicowa" zlokalizowany jest w granicach mezoregionu Wysoczyzna 

Płońska (318.61) w granicach administracyjnych gminy Płońsk. Obejmuje 730 m fragment 

drogi powiatowej nr 741 (Szpandowo - Strachowo - Poczernin) z poboczami między 

miejscowościami Szpandowo, a Dalanówek (kierunek przebiegu drogi: północ - południe). 

Wzdłuż poboczy drogi stanowiącej oś obszaru rosną 94 wierzby, z których w aż 36 znaleziono 

ślady obecności pachnicy dębowej (1084 - Osmoderma eremita (Scop.), co sprawia, że w 

obrębie województwa mazowieckiego jest to najbogatsze z dotychczas znanych stanowisk 

tego chrząszcza. Na krótkich, kilkudziesięciometrowych odcinkach wschodniego pobocza 

drogi występują też dość gęste zakrzewienia, w większości złożone z klona jaworu, które 

jednak nie mają większego wpływu na stan zachowania wierzb jako ostoi pachnicy. Dające 

się zidentyfikować oddziaływania pozytywnie dotyczą obszaru miasta i są niewielkie. Ich 

wpływ na teren oddalony o 4 km można określić jako nieistotny.  

 

W przypadku pozostałych komponentów środowiska również nie zidentyfikowano innych niż 

zerowe (ewentualnie śladowe) oddziaływania. Zadania uwzględnione w POŚ mają na celu 

poprawę środowiska i z ich specyfiki wynika pozytywny wpływ na poszczególne komponenty 

środowiska. Przeprowadzona powyżej analiza potwierdziła to.  

  
 

12.  Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko  
 

 

Przeprowadzone w poprzednich rozdziałach analizy nie wykazały konieczności zastosowania 

rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 

2000 oraz integralność tego obszaru. Realizacja zadań wyznaczonych w POŚ nie spowoduje 

negatywnych oddziaływań na środowisko, a wpływ na cele i przedmiot ochrony obszaru 

Natura 2000 oraz integralność tego obszaru jest zerowy.  

 

Należy jednak podkreślić, że przeprowadzone w niniejszym dokumencie analizy nie 

rozstrzygają kwestii tych ostatecznie. W trakcie przygotowywania zadań POŚ do realizacji 

konieczne będzie w każdym przypadku przeanalizowanie czy planowane do realizacji zadanie 

nie jest przedsięwzięciem mogącym znacząco oddziaływać na środowisko i/lub czy może 
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znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000, a nie jest bezpośrednio związane z ochroną 

tego obszaru lub nie wynika z tej ochrony. Jeżeli zadanie będzie takim przedsięwzięciem 

konieczne będzie przeprowadzenie oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. W 

ramach tej oceny powinny zostać ponownie przeanalizowane kwestie zastosowania 

rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji 

projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 

2000 oraz integralność tego obszaru. 
 

 

13.  Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym 

dokumencie 
 

 

W trakcie sporządzania niniejszego dokumentu analizowane były rozwiązania alternatywne 

do rozwiązań zawartych w projektowanym POŚ. Poza wariantem 1 (wariant realizacyjny 

obejmujący wykonanie wszystkich wskazanych w POŚ zadań) zidentyfikowany został jedynie 

wariant 0 – wariant bez podjęcia planowanych działań.  

 

Zgodnie z analizą wpływu na cele określone w POŚ przeprowadzoną w rozdziale 8.7. 

realizacja wariantu 0 w długiej perspektywie prowadzić będzie do postępującej degradacji 

środowiska w Płońsku. 

 

Przyjęte do realizacji w POŚ zadania, zostały wyznaczone tak, by maksymalizować korzyści 

środowiskowe i minimalizować koszty środowiskowe przy uwzględnieniu celów i 

geograficznego zasięgu POŚ w oparciu o zidentyfikowane rozwiązania technicznych i 

dostępną wiedzę. W przypadku zadań o większej wartości i o większym stopniu złożoności w 

fazie przed realizacyjnej powinna zostać przeprowadzona analiza wykonalności 

przedsięwzięć, uwzględniająca określenie wariantów realizacyjnych poszczególnych zadań.  
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1. Wstęp 

 

Zgodnie z art. 55 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i 

jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235, z późn. zm.) organ opracowujący projekt dokumentu dołącza do 

niego pisemne podsumowanie zawierające uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu 

do rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych, a także informację, w jaki sposób zostały wzięte pod 

uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione: 

1) ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, 

2) opinie właściwych organów, o których mowa w art. 57 i 58 ww. ustawy, 

3) zgłoszone uwagi i wnioski – konsultacje społeczne, 

4) wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na środowisko, jeżeli zostało 

przeprowadzone, 

5) propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzenia monitoringu skutków realizacji 

postanowień dokumentu. 

 

Niniejsze podsumowanie dotyczy „Programu ochrony środowiska dla miasta Płońsk na lata 2015-2020 

z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”. 

 

 

2. Przebieg strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 

 
Przebieg strategicznej oceny oddziaływania na środowisko „Programu ochrony środowiska dla miasta 

Płońsk na lata 2015-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”: 

1) uzgodnienie stopnia szczegółowości i zakresu informacji zawartych w prognozie oddziaływania na 

środowisko, 

2) sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko, 

3) opiniowanie projektu „Programu ochrony środowiska dla miasta Płońsk na lata 2015-2020 z 

uwzględnieniem perspektywy do roku 2024” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, 

4) konsultacje społeczne. 

 

2.1. Uzgodnienie stopnia szczegółowości i zakresu informacji zawartych 

w prognozie oddziaływania na środowisko 
 

W ramach uzgodnienia stopnia szczegółowości i zakresu informacji zawartych w prognozie 

oddziaływania na środowisko „Programu ochrony środowiska dla miasta Płońsk na lata 2015-2020 z 

uwzględnieniem perspektywy do roku 2024” Burmistrz Płońska, zwrócił się z wnioskiem do: 

1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie – pismo z dnia 12 maja 2016 r., znak: 

WR-GK.271.5.2015.MK; 

2) Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie – pismo z dnia 12 maja 2016 r., 

znak: WR-GK.271.5.2015.MK. 
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Powyższe organy uzgodniły zakres i stopień szczegółowości informacji zawartych w prognozie 

oddziaływania na środowisko „Programu ochrony środowiska dla miasta Płońsk na lata 2015-2020 z 

uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”, zgodnie z art. 51 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 

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

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235, ze późn. zm.): 

1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie – uzgodnienie z dnia 25 maja 2016 r., znak: 

WOOŚ-I.411.156.2016.JD – uzgodnienie zakresu prognozy zgodnie z art. 51 oraz art. 52 ustawy z dnia 

3 października 2015 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235, ze zm.); 

2) Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie – uzgodnienie z dnia 23 maja 2016 r., 

znak: ZS.9022.949.2016MK – uzgodnienie pozytywne proponowanego zakresu zgodnie z art. 51 ustawy 

z dnia 3 października 2015 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 

1235, ze zm.). 

 

2.2. Sporządzenie prognozy oddziaływania na środowisko 
 

Po opracowaniu projektu „Programu ochrony środowiska dla miasta Płońsk na lata 2015-2020 z 

uwzględnieniem perspektywy do roku 2024”, przystąpiono do uzgodnienia POŚ z Zarządem Powiatu 

Płońskiego i do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko, zgodnie z zapisami powyższych 

uzgodnień. 

 

W celu uzyskania wymaganych opinii do „Programu ochrony środowiska dla miasta Płońsk na lata 

2015-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024” Burmistrz Płońska zgodnie z art. 17 ust. 2 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, zwrócił się z wnioskiem o zaopiniowanie 

projektu POŚ do Zarządem Powiatu Płońskiego – pismo z dnia 13 kwietnia 2016r., znak:WR-

GK.271.5.2015.MK. 

W odpowiedzi na wyżej wzmiankowany wniosek, wpłynęła opinia Zarządu Powiatu Płońskiego – pismo 

z dnia 27 kwietnia 2016r., znak: RŚ.602.2.2016. W opinii wskazano na konieczność korekty dokumentu. 

Wskazane zmiany zostały wprowadzone i poprawiony dokument został zaopiniowany pozytywnie 

Uchwałą nr 323/2016 Zarządu Powiatu Płońskiego z dnia 11 maja 2016 r. 

 

Sporządzona prognoza zawiera ocenę wpływu realizacji zadań wskazanych w „Programie ochrony 

środowiska dla miasta Płońsk na lata 2015-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024” na 

poszczególne komponenty środowiska (obszary chronione, bioróżnorodność, ludzi, zwierzęta, rośliny, 

wodę, powietrze, klimat, krajobraz, dobra materialne, zabytki, powierzchnię ziemi). W ramach oceny 

wpływu zadań POŚ na obszary chronione oceniono w szczególności wpływ na obszary Natura 2000. 

Wyniki przeprowadzonej analizy wskazują, że realizacja wszystkich zadań wpłynie pozytywnie na 

poszczególne komponenty środowiska. W części przypadków działania POŚ są neutralne dla 

analizowanych komponentów środowiska. 

 

Przeprowadzona analiza nie wykazała wystąpienia znaczącego negatywnego oddziaływania na 

środowisko zadań wskazanych w POŚ. 
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2.3.  Opiniowanie projektu „Programu ochrony środowiska dla miasta 

Płońska na lata 2015-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024” 

wraz z prognozą oddziaływania na środowisko 
 

Burmistrz Płońska w celu uzyskania wymaganych opinii do „Programu ochrony środowiska dla miasta 

Płońsk na lata 2015-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024” wraz z prognozą 

oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 46 ust. 2 oraz art. 51-53 ustawy z dnia 3 października 2008 

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

środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, zwrócił się z wnioskiem o zaopiniowanie 

powyższych dokumentów do: 

1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie – pismo z dnia z dnia 25 maja 2016r., 

znak: WR-GK.271.5.2015.MK; 

2) Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie – pismo z dnia z dnia 25 maja 

2016r., znak: WR-GK.271.5.2015.MK. 

 

W odpowiedzi na wyżej wymienione pisma, wpłynęły następujące opinie: 

1) Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie – pismo znak: WOOŚ –

I.410.328.2016.JD. – opinia pozytywna; 

2) Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie znak: ZS.9022.1029.2016.MK - 

opinia pozytywna, bez zastrzeżeń. 

 

 

3. Uzasadnienie 

 

3.1. Udział społeczeństwa 
 

Burmistrz Płońska poinformował społeczeństwo o przystąpieniu do opracowania projektu 

dokumentu pn. „Program ochrony środowiska dla miasta Płońsk na lata 2015-2020 z 

uwzględnieniem perspektywy do roku 2024” wraz z prognozą oddziaływania na środowisko oraz 

o możliwości zapoznania się z dokumentacją, w ramach konsultacji społecznych, zgodnie z art. 17, 

ust. 4 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2013, poz. 1232, ze zm.) 

oraz art. 3, ust. 1, pkt. 11), lit. a)-c) i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 

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

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2013, poz. 1235, ze zm.). 

 

W Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu w dniu 25 maja 2016r. ukazało się obwieszczenie 

Burmistrza. Konsultacje społeczne trwały w okresie od 25 maja do 15 czerwca 2016r. (21 dni). 

Dokumenty poddane konsultacjom społecznym wyłożone zostały do wglądu w Urzędzie Miejskim 

w Płońsku. Dostępne były również na stornie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu 

Miejskiego w Płońsku. Uwagi i wnioski można było wnosić bezpośrednio w Urzędzie, drogą 

pocztową lub w formie elektronicznej za pośrednictwem formularza konsultacyjnego 

zamieszczonego w BIP. 

 

Id: 47943DA0-DE20-4FA9-B81A-36334EBED163. Podpisany Strona 121



„Prognoza oddziaływania na środowisko Programu Ochrony Środowiska dla miasta Płońsk” 
 

Biuro Konsultacyjne KOBIKO Sp. z o.o.          www.kobiko.com.pl Strona 6. 
 
 

 

3.2. Informacja o sposobie i zakresie uwzględnienia uwag i wniosków 

zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa w ramach strategicznej 

oceny oddziaływania na środowisko 
 

W trakcie trwania konsultacji społecznych nie wpłynęły żadne uwagi do konsultowanego 

dokumentu. 

 

 

4. Ustalenia zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko 

 

 
Prognoza oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla miasta Płońska na 

lata 2015-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024” opracowana została zgodnie z 

ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. 2013, poz. 1235, ze zm.) i stanowi element strategicznej oceny oddziaływania na 

środowisko.  

 

Po przeprowadzeniu kompleksowej analizy stwierdzono, że zadania Programu Ochrony 

Środowiska dla miasta Płońsk na lata 2015 – 2020 z perspektywą do roku 2024 w 

zdecydowanej większości mają wpływ pozytywny, a w kilku przypadkach znikomy bądź 

neutralny na stan poszczególnych komponentów środowiska na obszarze gminy. Nie 

stwierdzono żadnych zadań z jednoznacznie negatywnym oddziaływaniem.  

 

W trakcie sporządzania niniejszego dokumentu analizowane były rozwiązania alternatywne 

do rozwiązań zawartych w projektowanym POŚ. Zgodnie z analizą wpływu na zadania 

wskazane w POŚ realizacja wariantu alternatywnego w długiej perspektywie prowadzić będzie 

do postępującej degradacji środowiska w Płońsku. Wariant realizacyjny obejmujący 

wykonanie wszystkich wskazanych w POŚ zadań został sformułowany tak, by maksymalizować 

korzyści środowiskowe i minimalizować koszty środowiskowe przy uwzględnieniu celów i 

geograficznego zasięgu POŚ w oparciu o zidentyfikowane rozwiązania technicznych i dostępną 

wiedzę. 
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5. Wyniki postępowania dotyczącego transgranicznego oddziaływania na 

środowisko 

 

 
W trakcie prowadzonych prac nie stwierdzono ryzyka wystąpienia znaczących negatywnych 

oddziaływań na środowisko poza granicami kraju, z uwagi na lokalny charakter działań 

wskazanych w dokumencie. Zatem nie było konieczności przeprowadzenia postępowania w 

sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko „Programu ochrony środowiska dla 

miasta Płońsk na lata 2015-2020 z uwzględnieniem perspektywy do roku 2024””.  

 

 

6. Propozycje dotyczące metod i częstotliwości przeprowadzania monitoringu 

skutków realizacji postanowień dokumentu 

 
 
W POŚ określono listę wskaźników (zestawione zostały poniżej w tabeli). Weryfikacja wskaźników 

pozwoli przeanalizować i ocenić skutki realizacji postanowień dokumentu, także w zakresie 

oddziaływania na środowisko. Monitoring realizacji ustaleń dokumentu, będzie się odbywał co 2 

lata, w ramach sprawozdania z realizacji Programu, zgodnie z rekomendacjami. 

 

Wśród zadań wymienionych w POŚ, znajdują się takie, których realizacja (na etapie budowy) może 

oddziaływać na środowisko. W przypadku tego typu zadań prowadzona będzie indywidualna 

ocena oddziaływania na środowisko, jeszcze przed realizacją inwestycji. W związku z tym 

ewentualne negatywne skutki realizacji postanowień projektu POŚ mogą zostać wyeliminowane 

jeszcze przed przystąpieniem do realizacji inwestycji. 

 

Analiza skutków realizacji przedsięwzięć, wynikających z postanowień Programu, na etapie ich 

funkcjonowania, prowadzona będzie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 

Warszawie, w ramach monitoringu oraz w ramach działalności inspekcyjno-kontrolnej.  
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Tabela 1. Wskaźniki realizacji.  

Lp. Obszar interwencji Cel Wskaźnik 

Nazwa (+ źródło danych) Wartość bazowa Wartość docelowa 

1. 
Ochrona klimatu i jakości 

powietrza  

Zmniejszenie emisji CO2 na 

terenie gminy miasto Płońsk 

Emisja CO2 [kg/rok] (Baza 

inwentaryzacja emisji CO2) 

87 761 069,46 

(1990) 
79 283 623,34 

2. 

Gospodarka odpadami i 

zapobieganie powstawaniu 

odpadów 

Racjonalne gospodarowanie 

odpadami zgodnie z hierarchią 

postępowania z odpadami  

Poziom recyklingu i przygotowania 

do ponownego użycia wybranych 

frakcji odpadów: papier, metale, 

tworzywa sztuczne i szkło (% 

wagowo) 

28,26 % (2015) 50 % 

3. 
Gospodarowanie wodami i 

gospodarka wodno-ściekowa 

Uporządkowanie gospodarki 

wodno-ściekowej 
Długość sieci kanalizacyjnej (km) 55,6 61,6 

4. 
Zasoby przyrodnicze, zasoby 

geologiczne i gleby 

Wzmocnienie ochrony 

bioróżnorodności oraz 

zwiększenie dostępności i rozwój 

zasobów kulturowych 

Zrealizowane projekty w zakresie 

rozwoju terenów zielonych 
0 1 

5. Pozostałe obszary interwencji 

Efektywniejsze zapobieganie 

katastrofom naturalnym i 

minimalizowanie ich skutków 

Zrealizowane projekty w zakresie 

zapobieganie katastrofom 

naturalnym  

0 1 

Źródło: Opracowanie własne. 
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7. Uzasadnienie wyboru przyjętego dokumentu w odniesieniu do 

rozpatrywanych rozwiązań alternatywnych 

 
 
W trakcie sporządzania niniejszego dokumentu analizowane były rozwiązania alternatywne 

do rozwiązań zawartych w projektowanym POŚ. Poza wariantem 1 (wariant realizacyjny 

obejmujący wykonanie wszystkich wskazanych w POŚ zadań) zidentyfikowany został jedynie 

wariant 0 – wariant bez podjęcia planowanych działań. Zgodnie z analizą wpływu na cele 

określone w POŚ przeprowadzoną w rozdziale 8.7. realizacja wariantu 0 w długiej 

perspektywie prowadzić będzie do postępującej degradacji środowiska w Płońsku. 

 

Przyjęte do realizacji w POŚ zadania, zostały wyznaczone tak, by maksymalizować korzyści 

środowiskowe i minimalizować koszty środowiskowe przy uwzględnieniu celów i 

geograficznego zasięgu POŚ w oparciu o zidentyfikowane rozwiązania technicznych i dostępną 

wiedzę. W przypadku zadań o większej wartości i o większym stopniu złożoności w fazie przed 

realizacyjnej powinna zostać przeprowadzona analiza wykonalności przedsięwzięć, 

uwzględniająca określenie wariantów realizacyjnych poszczególnych zadań.  
 

 

8. Załączniki 

 
1) Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie. 

 

2) Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego 

w Warszawie.  

 

3) Opinia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie.  

 

4) Opinia sanitarna Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie.  

 

5) Opinia Zarządu Powiatu Płońskiego. 

 

6) Obwieszczenie Burmistrza Płońska. 
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