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1. Wstęp 

1.1. Podstawa opracowania 

Podstawą prawną opracowania Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Białobrzeskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024, jest 

ustawa 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 2016 r. 

poz. 353 ze zm.), zwana dalej Ustawą OOŚ. 

Zgodnie z zapisami artykułów 46 i 47 Ustawy OOŚ, przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania 

na środowisko wymagają projekty następujących dokumentów strategicznych: 

1. koncepcje przestrzennego zagospodarowania kraju, studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego gminy, plany zagospodarowania przestrzennego oraz 

strategie rozwoju regionalnego; 

2. polityki, strategie, plany lub programy w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, 

telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, 

turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywane lub przyjmowane przez organy 

administracji, wyznaczające ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko; 

3. polityki, strategie, plany lub programy inne niż wymienione w pkt. 1 i 2, których realizacja może 

spowodować znaczące oddziaływanie na obszar NATURA 2000, jeżeli nie są one bezpośrednio 

związane z ochroną obszaru NATURA 2000 lub nie wynikają z tej ochrony. Przeprowadzenie 

strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane także w przypadku projektów 

dokumentów, innych niż wymienione powyżej, jeżeli wyznaczają one ramy dla późniejszej 

realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub realizacja 

postanowień tych dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko. 

Przeprowadzenie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest wymagane także w przypadku 

projektów dokumentów, innych niż wymienione powyżej, jeżeli wyznaczają one ramy dla późniejszej 

realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko lub realizacja postanowień tych 

dokumentów może spowodować znaczące oddziaływanie na środowisko. Projekt Prognozy 

oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Białobrzeskiego na lata 

2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 (zwany dalej Prognozą) wpisuje się w powyższy katalog 

dokumentów.  
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1.2. Przedmiot i zakres opracowania 

Prognoza sporządzona jest w celu określenia potencjalnych skutków w środowisku, spowodowanych 

wdrożeniem zapisów Prognozy oddziaływania na środowisko dla Programu ochrony środowiska dla 

Powiatu Białobrzeskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 jak również 

sformułowanie zaleceń o charakterze przeciwdziałania lub minimalizacji dla wszelkich jej negatywnych 

oddziaływań. Prognoza powinna wspierać proces decyzyjny dla realizacji inwestycji ingerujących w stan 

środowiska. 

Prognoza zawiera informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko. Podczas jej 

opracowania starano się zidentyfikować i ocenić oddziaływania na wszelkie komponenty środowiska 

związane z ustaleniami projektowanego dokumentu. Ponadto przeanalizowano zgodność danego 

dokumentu z celami ochrony środowiska ustanowionymi na szczeblu międzynarodowym, 

wspólnotowym i krajowym. 

Zakres niniejszej prognozy jest zgodny z wytycznymi zawartymi w ustawie OOŚ. Zgodnie z zapisami art. 

51 ustawy OOŚ, prognoza oddziaływania na środowisko powinna:  

1. Zawierać:  

❖ informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego 

powiązaniach z innymi dokumentami, 

❖ informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,  

❖ propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 

projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

❖ informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 

❖ streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym; 

2. Określać, analizować i oceniać:  

❖ istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 

projektowanego dokumentu,  

❖ stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,  

❖ 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,  
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❖ 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, 

❖ 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, a w szczególności na: 

o różnorodność biologiczną,  

o ludzi,  

o zwierzęta,  

o rośliny,  

o wodę,  

o powietrze,  

o powierzchnię ziemi,  

o krajobraz,  

o klimat,  

o zasoby naturalne,  

o zabytki,  

o dobra materialne,  

z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te 

elementy; 

3. Przedstawiać:  

❖ 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,  

❖ 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.  

Ponadto zakres i stopień szczegółowości Prognozy oddziaływania na środowisko został uzgodniony  

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie oraz z Mazowieckim Państwowym 

Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie. 
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1.3. Informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy 

Prognoza została opracowana zgodnie z zaleceniami zawartymi w ustawie OOŚ. Przy sporządzaniu 

niniejszego dokumentu zastosowano metody statystyczne i porównawcze dostosowane do stanu 

współczesnej wiedzy. Autorzy kierowali się swoją wiedzą i doświadczeniem stosownie do stanu wiedzy 

współczesnej. Wszystkie wykorzystane metody oceny są dostosowane do zawartości i stopnia 

szczegółowości projektowanego dokumentu. Część dotycząca oceny oddziaływania na środowisko 

rozwiązań zaleconych w projektowanym opracowaniu przedstawiono tabelarycznie. Oceny dokonano  

w oparciu o analizę poszczególnych elementów środowiska w zależności od zagrożeń stwarzanych przez 

oddziaływanie na środowisko planowanych inwestycji. 

Poddano analizie dostępne opracowania planistyczne i dokumentacyjne na poziomie powiatu, 

województwa i kraju oraz oceny realizacji obowiązków prawnych i skuteczności rozwiązań chroniących 

środowisko przed nadmierną eksploatacją zasobów oraz wprowadzaniem zanieczyszczeń 

antropogenicznych do środowiska. Analizowano również środowiskowe uwarunkowania etapu realizacji 

i eksploatacji celów strategicznych, ze szczególnym uwzględnieniem możliwego oddziaływania na 

poszczególne komponenty środowiska. Prognoza ma charakter ogólny, ponieważ odnosi się do oceny 

wpływu celów i zadań zawartych w POŚ. Zastosowane metody są typowe dla strategicznych ocen 

oddziaływania na środowisko. 

Przy sporządzaniu Prognozy wykorzystano dostępne publikacje, dokumenty i raporty dotyczące 

rozpatrywanego obszaru. Ponadto analizie poddano środowiskowe uwarunkowania realizacji zadań 

określonych w  POŚ ze szczególnym uwzględnieniem możliwego oddziaływania na poszczególne 

komponenty środowiska. 
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2. Zakres ocenianego dokumentu 

2.1. Podstawa dokumentu Prognozy oddziaływania na środowisko dla 

Programu ochrony środowiska dla Powiatu Białobrzeskiego na lata 2017-

2020 z perspektywą na lata 2021-2024 

Przedmiotem prognozy oddziaływania na środowisko jest Program Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Białobrzeskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 (zwany dalej POŚ). Dokument został 

sporządzony jako realizacja obowiązku wynikającego z zapisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – 

Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2017 poz. 519, ze zm.). 

POŚ dla Powiatu Białobrzeskiego na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 został sporządzony 

zgodnie z „Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 

środowiska”. 

POŚ to dokument strategiczny, obejmujący swoim zakresem całkowity obszar terytorialny powiatu 

białobrzeskiego. Działania w nim ujęte przyczyniają się do realizacji celów określonych na różnych 

szczeblach administracyjnych. 

2.2. Główne cele projektowanego opracowania 

W oparciu o diagnozę stanu środowiska naturalnego na terenie powiatu białobrzeskiego zostały 

określone cele i kierunki interwencji, dzięki którym zostanie zachowany dobry stan środowiska, a tam 

gdzie jest konieczne nastąpi poprawa tego stanu. Poniżej przedstawiono przyjęte cele oraz przypisane 

do nich kierunki interwencji: 

I. OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA 

a. Cel główny: Poprawa jakości powietrza przy zapewnieniu bezpieczeństwa 

energetycznego w kontekście zmian klimatu 

• kierunki interwencji: 

o Poprawa efektywności energetycznej; 

o Ograniczenie emisji powierzchniowej; 

o Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych; 

o Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii; 

o Zmniejszenie przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń 

monitorowanych substancji 

II. OCHRONA PRZED HAŁASEM 

a. Cel główny: Poprawa klimatu akustycznego 

• kierunki interwencji: 

o Poprawa klimatu akustycznego. 



PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA POWIATU BIAŁOBRZESKIEGO NA LATA 2017-2020  
Z PERSPEKTYWĄ NA LATA 2021 - 2024 

Strona | 10  
 

III. GOSPODAROWANIE WODAMI 

a. Cel główny: Osiągnięcie dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych  

i podziemnych 

• kierunki interwencji:  

o Poprawa stanu jakościowego i ilościowego wód powierzchniowych; 

o Poprawa stanu jakościowego i ilościowego wód podziemnych; 

b. Cel główny: Ochrona przed zjawiskami ekstremalnymi związanymi z wodą 

• kierunki interwencji: 

o Zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego; 

IV. PROWADZENIE RACJONALNEJ GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ 

a. Cel główny: Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej; 

• kierunki interwencji: 

o Sprawny i funkcjonalny system wodociągowy; 

o Rozwój i dostosowanie instalacji oraz urządzeń służących 

zrównoważonej i racjonalnej gospodarce wodno-ściekowej dla potrzeb 

ludności i przemysłu; 

V. ZASOBY GEOLOGICZNE 

a. Cel główny: Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi 

• kierunki interwencji: 

o Kontrola i monitoring eksploatacji kopalin; 

VI. GLEBY 

a. Cel główny: Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem antropogenicznym, 

erozją oraz niekorzystnymi zmianami klimatu 

• kierunki interwencji: 

o Zachowanie funkcji środowiskowych i gospodarczych gleb 

o Rekultywacja gruntów zdegradowanych i zdewastowanych 

o Ochrona przed osuwiskami 

VII. GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW 

a. Cel główny: Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania 

z odpadami uwzględniając zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego; 

• kierunki interwencji: 

o Racjonalna gospodarka odpadami; 

VIII. ZASOBY PRZYRODNICZE 

a. Cel główny: Ochrona różnorodności biologicznej oraz krajobrazowej 
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• kierunki interwencji: 

o Zarządzanie zasobami przyrody i krajobrazem; 

o Zachowanie lub przywrócenie właściwego stanu siedlisk i gatunków; 

o Ochrona i rozwój zieleni na terenach zurbanizowanych; 

o Działania z zakresu pogłębiania i udostępniania wiedzy o zasobach 

przyrodniczych i walorach krajobrazowych województwa; 

o Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych; 

o Zwiększenie lesistości. 

IX. POWAŻNE AWARIE PRZEMYSŁOWE 

a. Cel główny: Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych oraz 

minimalizacja ich skutków 

• kierunki interwencji: 

o Zmniejszenie zagrożenia wystąpienia poważnej awarii oraz 

minimalizacja skutków w przypadku. 

X. POLE ELEKTROMAGNETYCZNE 

a. Cel główny: Utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń ponadnormatywnym 

promieniowaniem elektromagnetycznym 

• kierunki interwencji: 

o ochrona przed polami elektromagnetycznymi. 

Dla każdego kierunku interwencji zaplanowano działania inwestycyjne lub nieinwestycyjne, których 

realizacja pozwoli na osiągnięcie zaplanowanych celów. Zadania zostały przedstawione  

w harmonogramie, obejmują lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku. Zadania zostały podzielone 

na zadania własne powiatu, które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących  

w dyspozycji powiatu oraz zadania monitorowane/koordynowane - pozostałe zadania, związane  

z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które będą finansowane  

ze środków gmin, przedsiębiorstw oraz ze środków zewnętrznych, będących w dyspozycji organów  

i instytucji szczebla gminnego, powiatowego, wojewódzkiego i centralnego. 
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3. Analiza i ocena stanu środowiska oraz problemy jego 

ochrony 

3.1. Charakterystyka środowiska przyrodniczego 

3.1.1. Położenie administracyjne i demografia 

Powiat białobrzeski zlokalizowany jest w południowej części województwa mazowieckiego i graniczy  

z powiatami:  

❖ grójeckim (od strony północnej);  

❖ kozienickim (od wschodu); 

❖ radomskim (od strony południowej); 

❖ przysuskim ( od strony zachodniej). 

W skład powiatu białobrzeskiego wchodzi 6 gmin: 

❖ miasto i gmina Białobrzegi; 

❖ miasto i gmina Wyśmierzyce; 

❖ gmina Promna; 

❖ gmina Radzanów;  

❖ gmina Stara Błotnica; 

❖ gmina Stromiec. 

 

 

Rysunek 1. Powiat białobrzeski z podziałem na gminy na tle województwa mazowieckiego (źródło: www.gminy.pl)
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Powiat łącznie zajmuje powierzchnie 639 km2, co stanowi 1,8% w odniesieniu do powierzchni całego 

województwa. Powierzchnię zajmowaną przez poszczególne gminy przedstawia tabela poniżej. 

Tabela 1. Powierzchnia powiatu oraz poszczególnych gmin (źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS) 

L.p. Jednostka Powierzchnia w km2 Udział procentowy w całości 
powierzchni powiatu [%] 

1 Powiat białobrzeski 639 100 % 

2 gm. miejsko - wiejska Białobrzegi 78 12,2 % 

3 gm. miejsko - wiejska Wyśmierzyce 106 16,6 % 

4 gm. wiejska Promna 120 18,8 % 

5 gm. wiejska Radzanów 83 13 % 

6 gm. wiejska Stara Błotnica 96 15 % 

7 gm. wiejska Stromiec 156 24,4 % 

Siedzibą oraz centrum gospodarczym i kulturowym powiatu jest miasto Białobrzegi. Zlokalizowane  

są tutaj jednostki niezbędne do funkcjonowania powiatu, m.in.: Komenda Powiatowa Państwowej Straży 

Pożarnej, Komenda Powiatowa Policji, Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna, Powiatowy 

Inspektorat Weterynarii, KRUS, PZU, Urząd Skarbowy, Powiatowy Urząd Pracy, Powiatowy Zarząd Dróg 

Publicznych. Powiat białobrzeski zlokalizowany jest w korzystnym położeniu komunikacyjnym. Leży na 

skrzyżowaniu drogi krajowej nr 7 (pokrywającej się z transeuropejską trasą E77) i drogi krajowej nr 48.  

Teren ten jest atrakcyjny pod względem turystyki, charakteryzuje się nieskażoną przyrodą, czystym 

powietrzem, wodą i lasami z cennymi drzewostanami. Najcenniejsze gatunki chronione są  

w rezerwatach przyrody takich jak: „Majdan”, „Starodrzew Dobieszyński” oraz „Sokół”. Niewątpliwym 

atutem ziemi białobrzeskiej jest zachowany niemal w niezmienionym kształcie krajobraz 

nieuregulowanej rzeki Pilicy.  

Gmina Białobrzegi – w gminie znajduje się siedziba władz powiatu oraz miejsko-wiejskiej gminy 

Białobrzegi. Cały obszar gminy wchodzi w obręb chronionego krajobrazu pod nazwą „Obszar 

Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki". Gmina Białobrzegi graniczy z gminami Promną 

i Warką od północy, gminą Stromiec od wschodu, gminą Stara Błotnica od południa, gminami Radzanów  

i Wyśmierzyce od zachodu. Białobrzegi pełnią funkcję obsługi ludności w zakresie szkolnictwa średniego 

i zawodowego, specjalistycznej opieki zdrowotnej, kultury, otoczenia biznesu i administracji. W mieście 

zlokalizowane są wszystkie instytucje powiatowe. Białobrzegi są ośrodkiem handlowo – usługowego dla 

rolniczego zaplecza. W skład gminy wchodzi 10 sołectw i 17 miejscowości.  
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Gmina Promna – jest gminą wiejską, występują tu ciekawe walory krajobrazowe, które tworzy skarpa 

nadpilicka. Rejon ten różni się fizjonomicznie od obszaru położonego na południe od Pilicy pod 

względem bardziej rozproszonej zabudowy wiejskiej, w tym także dużą ilością dworów. Ten typ 

osadnictwa związany był z korzystnymi warunkami rozwoju rolnictwa (dobre gleby, które były podstawą 

rozwoju gospodarki folwarcznej, a następnie specjalizacji sadowniczej). Teren gminy obejmuje  

31 sołectw. 

Gmina Radzanów – składa się z 17 sołectw i jest gminą, w której bardzo intensywnie i dynamicznie 

rozwinęła się uprawa papryki, jej powierzchnia i wielkość produkcji powodują, że ten rejon jest 

największy w skali subregionu i kraju. Uprawiane są odmiany papryki czerwonej, żółtej i zielonej, a liczbę 

tuneli z uprawą papryki w obszarze gminy szacuje się od 3500 do 4000 sztuk rocznie. Największa 

koncentracja upraw zlokalizowana jest środkowej i południowo-zachodniej części gminy.  

Gmina Stara Błotnica – składa się z 23 sołectw i 25 wsi. Jest to gmina o charakterze rolniczo-hodowlanym. 

W użytkowaniu ziemi przeważa sektor indywidualny. Przez teren gminy przebiega istotny dla powiatu 

szlak drogowy, droga krajowa nr 7. 

Gmina Stromiec – w gminie są 23 sołectwa (44 miejscowości). Gmina posiada III kategorię atrakcyjności 

turystycznej w kraju. W planach zagospodarowania przestrzennego gminy uwzględniono rozwój 

rekreacji – w ofercie znajduje się ponad 300 działek rekreacyjnych. W gminie dużą powierzchnię zajmują 

lasy, które występują w postaci trzech dużych kompleksów mających charakter uroczysk: „Stachów”, 

„Ksawerów” i „Majdan”. Zachodnia część gminy wchodzi w zasięg „Obszaru Chronionego Krajobrazu 

Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki". Przez gminę przebiega droga krajowa nr 48, charakteryzująca się dużym 

ruchem tranzytowym. Drogi lokalne nie powodują powstawania znacznej ilości zanieczyszczeń 

powietrza.  

Wyśmierzyce – to gmina miejsko-wiejska, położona w Dolinie Białobrzeskiej, na prawym brzegu Pilicy. 

Stanowi ośrodek rolniczo - usługowy. Przez miasto przebiega droga krajowa nr 48. Na terenie gminy 

znajduje się 12 sołectw. Zlokalizowany jest tu rezerwat leśny „Sokół”, obejmujący zróżnicowane 

siedliska, od boru świeżego do lasu łęgowego.  

Według Głównego Urzędu Statystycznego w całym powiecie białobrzeskim pod koniec 2016 roku stan 

ludności wynosił 33 523 osób, w odniesieniu do ogółu mieszkańców to 0,62% ludności województwa 

mazowieckiego. W porównaniu do stanu ludności w 2012 roku liczba ta zmniejszyła się o 237 osób. 

Średnia gęstość zaludnienia w powiecie wynosi 52 osób/km2, a ogółem w województwie mazowieckim 
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151 osób/ km2. Końcem 2016 roku liczba kobiet wynosiła 16 570, a mężczyzn 16 953. Współczynnik 

feminizacji wynosił 98.  

 

Wykres 1. Ludność zameldowana w powiecie białobrzeskim na przestrzeni 5 lat (źródło: opracowanie własne na 
podstawie GUS) 

 

 

Wykres 2. Podział ludności w powiecie na płeć na przestrzeni 5 lat (źródło: opracowanie własne na podstawie 
danych z GUS) 

 

Obok stopniowo spadającej liczby mieszkańców, istotną cechą populacji powiatu białobrzeskiego jest 

tendencja spadku osób w wieku przedprodukcyjnym w porównaniu do 2012 roku (-0,8%), oraz wzrost 

osób w wieku poprodukcyjnym, o 1,2 % od 2012 roku. Takie zjawisko świadczy o starzeniu się 

społeczeństwa. Wśród mieszkańców w wieku produkcyjnym w analizowanych latach nastąpił nieznaczny 

spadek. Spadek ludności w powiecie wynika również z licznych migracji mieszkańców, co przedstawia 

tabela poniżej. 
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Tabela 2. Ludność wg ekonomicznych grup wieku w powiecie białobrzeskim [%] (źródło: opracowanie własne na 
podstawie danych z GUS) 

Grupa ludności 2012 2013 2014 2015 2016 

w wieku przedprodukcyjnym 21,2 % 20,9 % 20,6 % 20,6 % 20,4 % 

w wieku produkcyjnym 62,5 % 62,5 % 62,5 % 62,4 % 62,1 % 

w wieku poprodukcyjnym 16,3 % 16,6 % 16,8 % 17,1 % 17,5 % 

 
 

Tabela 3. Migracje wewnętrzne oraz zagraniczne w powiecie białobrzeskim (źródło: dane z GUS) 

2012 2013 2014 2015 2016 

saldo migracji wewnętrznych [osób] 

-58 -83 -75 -65 -40 

saldo migracji zagranicznych [osób] 

3 -3 -1 0 1 

 

Jak wynika z poniższego wykresu gmina o największej liczbie zameldowanych osób to gmina Białobrzegi. 

Najmniejszą liczbę ludności odnotowano w gminie wiejskiej Wyśmierzyce, jedyne 2 819 osób. Najwyższy 

stopień zagęszczenia wśród gmin stwierdzono w Białobrzegach, aż 133 osoby/km2. 

 
Wykres 3. Liczba osób zameldowanych w poszczególnych gminach powiatu białobrzeskiego w 2016 roku (źródło: 

dane z GUS) 

3.1.2. Geomorfologia i gleby 

Pod względem geologicznym teren powiatu wchodzi w skład jednostki geologicznej zwanej niecką 

brzeżną. Strefa ta charakteryzuje się dużą aktywnością tektoniczną: powstały uskoki o dużych 

amplitudach, wzdłuż których podłoże krystaliczne obniża się ku zachodowi. Starsze podłoże budują 

utwory jury i kredy. Tarasy plejstoceńskie budują głównie żwiry, piaski rzeczne oraz gliny zwałowe 

zlodowacenia środkowo – polskiego.  
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Rysunek 2. Niecka Brzeźna na mapie Polski (źródło: Wydawnictwa Edukacyjne WIKING - Portal Edukacyjny) 

Powiat białobrzeski leży na terenie mezoregionów fizjograficzncyh: 

❖ Wysoczyzny Rawskiej, zwanej też Południowo-Mazowiecką, jest to obszar na północ od Pilicy, 

dominują pozostałości pagórków morenowych stadiału Warty zlodowacenia 

środkowopolskiego. Charakterystyczną formą rzeźby terenu na jej obszarze są równiny 

urozmaicone pagórkami morenowymi i dolinami rzecznymi. Wysokość bezwzględna waha się 

tu od 150 do 210 m n.p.m. Powstanie wysoczyzny związane jest z działalnością lądolodu  

z okresu zlodowacenia środkowopolskiego stadiału Warty. 

❖ Dolina Białobrzeska - stanowiący środkową część Wzniesień Południowo-mazowieckich, szeroka 

pradolina, asymetryczna wypełniona aluwiami. Region rozpościera się na 65-kilometrowym 

odcinku wzdłuż doliny Pilicy od Tomaszowa Mazowieckiego do Białobrzegów (szerokość 2-4 

km). 

❖ Równina Kozienicka - jest równiną denudacyjną, płaską, zasłaną piaskami wodnolodowcowymi  

w wielu miejscach zwydmionymi.  
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❖ Równina Radomska - równina denudacyjna o zdegradowanej pokrywie utworów 

czwartorzędowych, pod którą występują warstwy jurajskie i kredowe, zapadające się  

ku północo-wschodowi. W północnej części obszar pokryty piaskami z licznymi wydmami (tutaj 

znajduje się najwyższy punkt powiatu 203,8 m n.p.m). Na południu dominuje morena denna 

zbudowana z glin. 

 
Rysunek 3. Mezoregiony fizjograficzne występujące na terenie powiatu białobrzeskiego (źródło: bazagis.pgi.gov.pl) 

Na terenie powiatu białobrzeskiego występują głównie gleby takie jak: 

❖ gleby brunatne, bielicowe, pseudo – bielicowe i rdzawe - dominują na terenie całego powiatu;  

❖ w dolinach rzecznych występują mady, które w większości zostały utworzone z piasków słabo 

gliniastych i luźnych, rzadziej piasków gliniastych lub glin – występujące na terenie gmin 

Stromiec, Wyśmierzyce, Radzanów i częściowo Promna; 

❖ gleby piaszczyste lekkie w dużej części podmokłe – Białobrzegi; 

❖ gleby torfowe i murszowe występują na znacznych terenach gminy Promna i Białobrzegi. 

W powiecie przeważają gleby orne średniej jakości klas IVa i IVb. Gleby orne dobrej jakości o przewadze 

klas bonitacyjnych II i I występują głównie w zachodniej części. Niską jakość mają gleby w gminach 

Stromiec, Wyśmierzyce i Białobrzegi. Gleb klasy II na terenie powiatu jest bardzo mało, bo zaledwie 

około 2,5% i występują jedynie w gminie Białobrzegi i Promna. Gleby klasy III (stanowią 10,11%) i IV 

(stanowiące 34,1%) można spotkać na obszarze wszystkich gmin powiatu. Najczęściej występujące gleby 
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na terenie powiatu są zaliczane do V i VI klasy bonitacyjnej – 46,8 %. Takie gleby sprzyjają głównie 

uprawie zbóż i ziemniaków. 

Zakwaszenie gleb 

Zjawisko to stanowi istotny problemem dla rolnictwa w województwie. Większy udział opadów 

atmosferycznych nad parowaniem prowadzi do wypłukiwania przez przesiąkające wody opadowe 

zasadowych składników – głownie wapnia i magnezu – w głąb profilu glebowego. Naturalne przyczyny 

wsparte czynnikami antropogenicznymi (np. zwiększony udział azotu w nawożeniu rolniczym) może 

prowadzić do zmniejszenia produktywności i żyzności gleby, ograniczenia dostępność mineralnych 

składników pokarmowych dla roślin oraz obniżenia odporności gleby na procesy degradacyjne. Jak 

wynika z poniższego rysunku, udział gleb kwaśnych oraz bardzo kwaśnych w użytkach rolniczych jest na 

niskim poziomie, w granicach 22-35 %. 

 

Rysunek 4. Udział gleb bardzo kwaśnych i kwaśnych w użytkach rolnych (źródło: POŚ dla województwa 
mazowieckiego) 
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Według badań Okręgowej Stacji Chemiczno-Rolniczej w rejonie białobrzeskim występują gleby 

zanieczyszczone metalami ciężkimi tj. Cd, Zn, Pb, Cu, Ni, o I stopniu zanieczyszczenia (o podwyższonej 

zawartości metali) i II stopniu (gleby słabo zanieczyszczone). 

Kadm i cynk obecne były we wszystkich analizowanych punktach pomiarowych, w gminie Radzanów 

stwierdzono jedynie nikiel w I stopniu zanieczyszczenia, II stopień wykryto w gminie Białobrzegi i Stara 

Błotnica. Badania dla SO4 wykonano w tych samych punktach pomiarowych. W IV stopniu 

zanieczyszczenia zdiagnozowano gleby występujące w mieście i gminie Białobrzegi, gminie Promna, 

mieście i gminie Wyśmierzyce, gminie Stromiec i Stara Błotnica. 

IV stopień zanieczyszczenia siarką wskazuje na podwyższoną zawartość wskutek antropopresji. 

Chemiczna degradacja środowiska w dużym stopniu zależy od odporności gleby i szaty roślinnej na 

działanie określonego zanieczyszczenia. 

Według danych podanych w GUS łącznie użytki rolne na terenie powiatu zajmują ok. 70 % całego 

obszaru. Z użytków rolnych największą powierzchnię zajmują grunty orne – ok. 29 tyś ha.  

Tabela 4. Podział gruntów w powiece białobrzeskim w 2014 roku (źródło: dane z GUS) 

Nazwa Powierzchnia w ha 

powierzchnia ogółem 63 910 

użytki rolne razem 43 922 

użytki rolne - grunty orne 28 856 

użytki rolne - sady 2 915 

użytki rolne - łąki trwałe 5 704 

użytki rolne - pastwiska trwałe 4 553 

użytki rolne - grunty rolne zabudowane 1 561 

użytki rolne - grunty pod stawami 77 

użytki rolne - grunty pod rowami 256 

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione razem 16 775 

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - lasy 15 813 

grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione - grunty zadrzewione 
 i zakrzewione 

962 

grunty pod wodami razem 495 

grunty zabudowane i zurbanizowane razem 2 091 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny mieszkaniowe 289 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny przemysłowe 41 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny inne zabudowane 153 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny zurbanizowane niezabudowane 114 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny rekreacji i wypoczynku 24 

grunty zabudowane i zurbanizowane - tereny komunikacyjne - drogi 1 425 

użytki ekologiczne 0 

nieużytki 587 

tereny różne 40 
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3.1.3. Zasoby naturalne 

Powiat białobrzeski jest ubogi w surowce mineralne. Występują tutaj niemal wyłącznie utwory 

czwartorzędowe w postaci glin piaszczystych, piasków i żwirów, głazów i torfów. Gliny nadające się  

do celów ceramicznych występują głównie w postaci płatów na terenie całego powiatu, przede 

wszystkim w części południowej i północnej. Z uwagi na ich niską jakość (chude gliny piaszczyste o dużej 

zawartości żwirów oraz niebezpiecznych związków), gliny te obecnie nie są eksploatowane. Jednakże  

w przeszłości obecność cegielni na tych obszarach była rzeczą normalną, o czym świadczy duża liczba 

wyrobisk (glinianek) rozsianych na terenie powiatu. Nieco lepsze jakościowo gliny dla przemysłu 

terenowego występują w pobliżu miejscowości Pacew, Biejkowska Wola, Witaszyn, Smardzew, 

Pierzchnia i Stara Błotnica.  

Zlokalizowane w powiecie złoża piasków są pochodzenia wodnolodowcowego. Występują głównie  

w północnej i środkowej części powiatu. Jako kruszywo surowiec ten znajduje zastosowanie przy 

budowie dróg dojazdowych o znaczeniu wiejskim. Nadają się one do produkcji wyrobów betonowych  

i zapraw budowlanych. Na terenie powiatu występują również żwiry nadające się jako dobre kruszywo 

do produkcji betonów. 

Część złóż nie jest eksploatowana lub ją zaniechano m.in. ze względu na położenie w Obszarze 

Chronionego Krajobrazu i brak zgody na eksploatację kopaliny Witaszyn czy też wyczerpanie się złóż 

bądź niemożliwość/nieopłacalność dalszej eksploatacji. Obszar położony jest poza zasięgiem 

intensywnej gospodarki górniczo-przemysłowej.  

Na terenie powiatu można spotkać torfy, które bezpośrednio związane są z doliną rzeki Pilicy (okolice 

wsi Grzmiąca, Redlin, Promna), doliną Tymianki (Siekluki) i doliną rzeki Pierzchni (Suski Młynek). Ich 

miąższość wynosi od 0,8 do 1,2 m. Eksploatacja prowadzona jest w dzikich odkrywkach tylko w skali 

lokalnej na użytek przydomowych ogródków i kwietników.  

Tabela 5. Wykaz złóż kopalin występujących na terenie powiatu białobrzeskiego (źródło: opracowanie własne na 
podstawie danych z Państwowego Instytutu Geologicznego - Państwowy Instytut Badawczy) 

Kod 
Nazwa 
złoża 

Lokalizacja Gmina Status Opis 

6039 Jasionna Jasionna Białobrzegi 
złoże skreślone z 
bilansu zasobów 

Złoża piasków budowlanych; grupa 
złoża: II; forma złoża: pokładowa; 
sposób eksploatacji: odkrywkowy; 

powierzchnia złoża [ha]:3,17; 

10107 
Jasionna 

1 
Jasionna dz. 

966,1208,1210 
Białobrzegi 

złoże eksploatowane 
okresowo 

Złoża piasków budowlanych, grupa 
złoża: II; forma złoża: pokładowa; 
sposób eksploatacji: odkrywkowy; 

powierzchnia złoża [ha]: 2,8; 

11294 
Jasionna 

2 
Jasionna dz. 

1210 
Białobrzegi 

złoże skreślone z 
bilansu zasobów 

Złoża piasków budowlanych; forma 
złoża: pokładowa; sposób eksploatacji: 

odkrywkowy; powierzchnia złoża 
[ha]:1,92; 
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Kod 
Nazwa 
złoża 

Lokalizacja Gmina Status Opis 

11883 
Jasionna 

3 

Jasionna dz. 
1205, 1206 i 

1209 
Białobrzegi 

złoże rozpoznane 
szczegółowo 

Złoża piasków budowlanych; grupa 
złoża: II; forma złoża: pokładowa; 
sposób eksploatacji: odkrywkowy; 

powierzchnia złoża [ha]:1,89; 

11326 
Nowy 

Kiełbów 
NB 

Nowy Kiełbów, 
dz. nr ewid. 215 

Stara 
Błotnica 

złoże rozpoznane 
szczegółowo 

Złoża piasków budowlanych; grupa 
złoża: I; forma złoża: pokładowa; 

sposób eksploatacji: odkrywkowy; 
powierzchnia złoża [ha]:0,81; 

6801 Pągowiec 
Pągowiec, dz. nr 

ewid. 54/2 
Stara 

Błotnica 
złoże skreślone z 
bilansu zasobów 

Złoża piasków budowlanych; grupa 
złoża: II; forma złoża: soczewkowa; 
sposób eksploatacji: odkrywkowy; 

powierzchnia złoża [ha]:0,43; 

16773 Piekarty Promna Promna 
eksploatacja złoża 

zaniechana 

Złoża piasków budowlanych; grupa 
złoża: II; forma złoża: pokładowa; 
sposób eksploatacji: odkrywkowy; 

powierzchnia złoża [ha]:1,97; 

11884 Podlesie 
Podlesie 

Podgórze, dz. nr 
ewid. 35/1 

Radzanów 
złoże 

zagospodarowane 

Złoża piasków budowlanych; grupa 
złoża: II; forma złoża: pokładowa; 
sposób eksploatacji: odkrywkowy; 

powierzchnia złoża [ha]:0,98; 

8716 Promna Promna Promna 
złoże skreślone z 
bilansu zasobów 

Złoża piasków budowlanych; grupa 
złoża: II; forma złoża: pokładowa; 
sposób eksploatacji: odkrywkowy; 

powierzchnia złoża [ha]:3,46; 

10341 Promna 1 
Promna cz. dz. 

149/3-4 
Promna 

eksploatacja złoża 
zaniechana 

Złoża piasków budowlanych; grupa 
złoża: II; forma złoża: pokładowa; 
sposób eksploatacji: odkrywkowy; 

powierzchnia złoża [ha]:1,77; 

1111 Promna 2 Promna dz. 145 Promna 
eksploatacja złoża 

zaniechana 

Złoża piasków budowlanych; grupa 
złoża: I; forma złoża: pokładowa; 

sposób eksploatacji: odkrywkowy; 
powierzchnia złoża [ha]:1,95; 

12044 Promna 3 Promna Promna 
złoże eksploatowane 

okresowo 

Złoża piasków budowlanych; grupa 
złoża: I; forma złoża: pokładowa; 

sposób eksploatacji: odkrywkowy; 
powierzchnia złoża [ha]:1,59; 

8935 Sucha 
Sucha dz. nr 

ewid.:2357/2 i 
2357/38 

Białobrzegi 
złoże skreślone z 
bilansu zasobów 

Złoża mieszanek żwirowo-piaskowych 
(pospółki); grupa złoża: II; forma złoża: 

pokładowa; sposób eksploatacji: 
odkrywkowy; powierzchnia złoża 

[ha]:1,10; 

11000 Sucha I Sucha dz. 2441 Białobrzegi 
złoże 

zagospodarowane 

Złoża piasków budowlanych; grupa 
złoża: II; forma złoża: pokładowa; 
sposób eksploatacji: odkrywkowy; 

powierzchnia złoża [ha]:2,26; 

9065 Witaszyn Witaszyn Wyśmierzyce 
złoże skreślone z 
bilansu zasobów 

Złoża piasków budowlanych; grupa 
złoża: II; forma złoża: pokładowa; 
sposób eksploatacji: odkrywkowy; 

powierzchnia złoża [ha]:1,44; 

16672 
Witaszyn 

I 
Witaszyn dz. 446 

i 447 
Wyśmierzyce 

złoże 
zagospodarowane 

Złoża piasków budowlanych; grupa 
złoża: II; forma złoża: pokładowa; 
sposób eksploatacji: odkrywkowy; 

powierzchnia złoża [ha]:1,52; 
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Rysunek 5. Rozmieszczenie złóż kopalin znajdujących się na terenie powiatu białobrzeskiego (źródło: 
bazagis.pgi.gov.pl) 

 

3.1.4. Stosunki wodne 

Wody powierzchniowe 

Powiat białobrzeski zlokalizowany jest w obszarze dorzecza Wisły, w regionie wodnym Środkowej Wisły. 

Właściwym organem zarządzającym wodami na tym terenie jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

w Warszawie. W powiecie białobrzeskim główną rzeką jest Pilica - rzeka II rzędu, która jest najdłuższym 

lewym dopływem Wisły, o długości 319 km (na terenie powiatu białobrzeskiego znajduje się odcinek  

o długości około 20 km) i łącznej powierzchni dorzecza 9273 km2. Na obszarze powiatu – poza Pilicą 

istotne są również Dylewka, Borówka, Pierzchnianka, Tymianka i Dyga. Na jakość wód największy wpływ 

ma powstawanie zanieczyszczeń z głównych ośrodków miejskich: Białobrzegi, Nowe Miasto i Warka oraz 

zanieczyszczenia pochodzące z ciągów komunikacyjnych. Obszar powiatu znajduje się na terenie 

występowania dwudziestu Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP), co przedstawia poniższa 

tabela. 
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Tabela 6. JCWP w powiecie białobrzeskim (źródło: opracowanie własne na podstawie danych KZGW) 

Kod JCWP Nazwa Zlewnia 
Rodzaj 

użytkowania/ 
presja 

Monitoring 
Stan 

ekologiczny 
Stan 

chemiczny 
Aktualny stan Stan JCWP 

Cel 
ekologiczny 

Cel 
chemiczny 

O
ce

n
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ry
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n
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o
si

ąg
n
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ci

a 
ce
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w
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w
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w
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h

 

C
zy
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W
 w

yz
n
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n
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ra
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iw

y 

n
a 

m
o

cy
 d

yr
ek

ty
w

y 

9
1

/2
7

1
/e

w
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RW2000172
52499 

Wiązownica Radomki rolna tak dobry dobry zły NAT 
dobry stan 
ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona tak 

RW2000172
52549 

Ślepotka Radomki rolna tak 
poniżej 

dobrego 
dobry zły NAT 

dobry stan 
ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona tak 

RW2000172
52589 

Tymianka Radomki rolna tak umiarkowany dobry zły NAT 
dobry stan 
ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona tak 

RW2000172
5278 

Łukawka Radomki rolna nie 
poniżej 

dobrego 
dobry zły NAT 

dobry stan 
ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona tak 

RW2000172
52929 

Radomka 
Zachodnia 

Radomki rolna nie 
poniżej 

dobrego 
dobry zły NAT 

dobry stan 
ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona tak 

RW2000172
54912 

Dopływ z 
Głuszyny 

Pilicy rolno-leśna nie 
poniżej 

dobrego 
dobry zły NAT 

dobry stan 
ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona tak 

RW2000172
54929 

Mogielanka Pilicy 
rolna/presja 
komunalna 

tak słaby dobry zły NAT 
dobry stan 
ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona tak 

RW2000172
549329 

Rykolanka Pilicy 
rolna/ presja 
komunalna 

tak umiarkowany dobry zły NAT 
dobry stan 
ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona tak 

RW2000172
54949 

Pierzchnianka Pilicy rolna nie 
poniżej 

dobrego 
dobry zły NAT 

dobry stan 
ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona tak 

RW2000172
549549 

Dopływ spod 
Brzeskiej Woli 

Pilicy rolna nie 
poniżej 

dobrego 
dobry zły NAT 

dobry stan 
ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona tak 

RW2000172
54956 

Dopływ spod 
Ignacówki 

Pilicy rolna nie 
poniżej 

dobrego 
dobry zły NAT 

dobry stan 
ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona tak 

RW2000172
549699 

Dyga Pilicy rolno-leśna nie 
poniżej 

dobrego 
dobry zły NAT 

dobry stan 
ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona tak 

RW2000172
549749 

Dopływ spod 
Strzyżyny 

Pilicy rolno-leśna nie 
poniżej 

dobrego 
dobry zły NAT 

dobry stan 
ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona tak 
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Kod JCWP Nazwa Zlewnia 
Rodzaj 

użytkowania/ 
presja 

Monitoring 
Stan 

ekologiczny 
Stan 

chemiczny 
Aktualny stan Stan JCWP 

Cel 
ekologiczny 

Cel 
chemiczny 

O
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w
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RW2000172
5869 

Czarna 

Zlewnie 
lewostronny
ch dopływów 

Wisły od 
ujścia Pilicy 

do ujścia 
Bzury 

rolna tak umiarkowany dobry zły NAT 
dobry stan 
ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona tak 

RW2000192
52599 

Radomka od 
Szabasówki do 

Mleczne 
Radomki rolna tak 

dobry i 
powyżej 
dobrego 

dobry zły SZCW 
dobry stan 
ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona tak 

RW2000192
54999 

Pilica od 
Drzewiczki do 

ujścia 
Pilicy 

rolna/ presja 
komunalna, 
niska emisja, 

presja 
hydromorfol

ogiczna 

tak słaby 
poniżej 

dobrego 
zły NAT 

dobry stan 
ekologiczny; 
możliwość 

migracji 
organizmów 
wodnych na 

odcinku 
cieku 

istotnego - 
Pilica w 
obrębie 
JCWP 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona tak 

RW2000232
54916 

Dopływ z 
Ulasek 

Grzmiąckich 
Pilicy leśna nie 

poniżej 
dobrego 

dobry zły NAT 
dobry stan 
ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona tak 

RW2000232
54934 

Stara Pilica Pilicy rolna nie 
poniżej 

dobrego 
dobry zły NAT 

dobry stan 
ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona tak 

RW2000232
54952 

Dopływ spod 
Promny 

Pilicy rolna nie 
poniżej 

dobrego 
dobry zły NAT 

dobry stan 
ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona tak 

RW2000232
549769 

Dopływ ze 
Zwierzyńca 

Pilicy rolno-leśna nie 
poniżej 

dobrego 
dobry zły NAT 

dobry stan 
ekologiczny 

dobry stan 
chemiczny 

zagrożona tak 
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Badania i ocenę jakości wód powierzchniowych prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Warszawie w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, obowiązek ten wynika z ustawy Prawo 

wodne (Dz. U. z 2017 r., poz.1121). Badania wykonuje się w celu stwierdzenia konieczności ochrony 

stanu wód oraz podjęcia działań na rzecz poprawy ich stanu w przypadku wystąpienia zanieczyszczeń, 

w tych ochronę przed eutrofizacją i zanieczyszczeniami przemysłowymi. W przypadku, gdy jednolita 

część wód powierzchniowych znajduje się w obszarze chronionym, ocenę stanu wód (stan/potencjał 

ekologiczny i stan chemiczny) wykonuje się dodatkowo w punkcie monitoringu obszarów chronionych, 

uwzględniając jednocześnie ocenę spełniania wymagań dodatkowych określonych dla obszaru 

chronionego.  

W powiecie białobrzeskim, badaniami monitoringowymi objęte są jednolite części wód (JCWP) rzek 

Mogielanki i Rykolanki, w punktach pomiarowo-kontrolnych Mogielanka - Borowe (ujście do Pilicy) oraz 

Rykolanka - Przybyszew (ujście do Pilicy): 

❖ „Mogielanka – Borowe” – lewy dopływ Pilicy o długości 40,94 km, w powiecie białobrzeskim, 

na terenie gminy Promna rzeka ta uchodzi do Pilicy. Oceniając wybrane elementy biologiczne 

oznaczone dla rzeki Mogielanki należy stwierdzić, że wody rzeki osiągają klasę IV ze względu 

elementy biologiczne oraz są poniżej stanu dobrego w przypadku elementów 

fizykochemicznych ze względu na ponadnormatywne stężenia fosforanów. Ze względu na 

powyższe rzeka Mogielanka osiąga słaby stan ekologiczny, a stan ogólny rzeki jest zły. 

❖ „Rykolanka – Przybyszew”- lewobrzeżny dopływ Pilicy. Uchodzi do Pilicy na obszarze Doliny 

Białobrzeskiej, na terenie gminy Promna. Oceniając jakość wód rzeki Rykolanki stwierdzono, 

że elementy biologiczne osiągają klasę III. Biorąc pod uwagę elementy fizykochemiczne (BZT5, 

OWO, substancje rozpuszczone, azot Kjeldahla, fosfor ogólny, fosforany) jakość wody rzeki 

Rykolanki jest poniżej stanu dobrego, a wobec tego stan ekologiczny rzeki jest umiarkowany, 

a stan zły.  

W poniższej tabeli przedstawiono ocenę stanu wód tych JCWP na rok 2015. 
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Objaśnienia 

Tabela 7. Stan rzek Mogielanki i Rykolanki (źródło: Urząd Marszałkowski w Warszawie) 

Nazwa punktu 
Ty
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Mogielanka - 
Borowe (ujście 
do Pilicy) 

17 III III IV IV I I I II I I I II I I II I I PSD II PSD 

Sł
ab

y 

Zły 

Rykolanka - 
Przybyszew 
(ujście do Pilicy) 

17 I II III III I I I PSD PSD II 
PS
D 

II I I PSD I I PSD PSD PSD 

U
m
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o
w

an
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Klasa elementów biologicznych 
  

Klasa elementów hydromorfologicznych Klasa elementów fizykochemicznych  

I II III IV V I II I II PSD 

stan bdb 
/ 
potencjał 
maks. 

stan db / 
potencjał 
db 

stan / potencjał 
umiarkowany 

stan / 
potencjał 
słaby 

stan / 
potencjał 
zły 

stan bdb 
/ 
potencjał 
maks. 

stan db / potencjał db stan bdb / potencjał maks. stan db / potencjał db 
poniżej stanu / 
potencjału 
dobrego 

stan / potencjał ekologiczny     
stan chemiczny  

  

BARDZO 
DOBRY 

DOBRY UMIARKOWANY SŁABY ZŁY DOBRY PSD_sr PSD_max PSD 

stan bdb / 
potencjał 
maks. 

stan db / 
potencjał 
db 

stan / potencjał 
umiarkowany 

stan / 
potencjał 
słaby 

stan / 
potencjał 
zły 

stan 
dobry 
 
 

poniżej stanu dobrego 

przekroczone stężenia 
średnioroczne 

przekroczone stężenia 
maksymalne 

przekroczone stężenia 
średnioroczne i maksymalne 

stan   
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Wody podziemne 

Pomiary stanu wód podziemnych prowadzane są przez Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy 

Instytut Badawczy na zlecenie Głównego Inspektora Ochrony Środowiska. Badania i ocenę stanu wód 

podziemnych wykonuje się dla tzw. jednolitych części wód podziemnych (JcwPd). Wody podziemne, 

eksploatowane na terenie powiatu pochodzą z czwartorzędowego piętra wodonośnego, stanowią 

źródło wody pitnej i dla celów gospodarczych. Na terenie powiatu białobrzeskiego występują trzy 

JCWPd, które zostały przedstawione w poniższej tabeli, a największą powierzchnie zajmuje JCWPd 73. 

Tabela 8. Wody podziemne na terenie powiatu białobrzeskiego (źródło: geoportal.kzgw.gov.pl) 

KOD JCWPd Ocena stanu 
rodzaj 

użytkowania 
cel dla stanu 
chemicznego 

cel dla stanu 
ilościowego 

Ocena ryzyka 
nieosiągnięci

a celów 
środowisko-

wych 

Czy JCW 
wyznaczono na 

mocy art. 7 
RDW do poboru 

wody 
przeznaczonej 

do spożycia 
przez ludzi 

PLGW200073 dobry rolniczy 
dobry stan 
chemiczny 

dobry stan 
ilościowy 

niezagrożona TAK 

PLGW200065 dobry rolniczy 
dobry stan 
chemiczny 

dobry stan 
ilościowy 

niezagrożona TAK 

PLGW200074 dobry rolniczy 
dobry stan 
chemiczny 

dobry stan 
ilościowy 

niezagrożona TAK 

 

Na obszarze powiatu, w gminie Białobrzegi znajduje się jeden punkt badawczy wód podziemnych  

o numerze 2028, należącego do 73 JCWPd. Wody pochodzą z czwartorzędu, o zwierciadle swobodnym  

i głębokości 2,3 m do stropu warstwy wodonośnej. Według przeprowadzonych badań wody te zaliczono 

do II klasy. Lokalizacja punktu została przedstawiona na poniższym rysunku.  

 
Rysunek 6. Zestawienie punktów badawczych wód podziemnych w sieci krajowej PIG w roku 2016 na terenie 

województwa mazowieckiego wraz z oceną jakości za rok 2015 (źródło: WIOŚ w Warszawie) 
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Zagrożenie powodziowe 

Ze względu na występowanie rzeki Pilicy w granicach powiatu białobrzeskiego, niektóre gminy znajdują 

się w rejonie zagrożonym podtopieniami, a są to głównie gmina Białobrzegi, gmina Wyśmierzyce oraz 

gmina Promna. Wysokie stany występują w okresie wiosennym i letnim i spowodowane są roztopami 

(wiosna) i intensywnymi opadami letnimi. Mniejsze podtopienia obejmują swoim zasięgiem miasto 

Białobrzegi oraz gminę Stromiec. Na poniższym rysunku zaznaczono tereny zagrożenia powodziowego. 

Zgodnie z Projektem Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla regionu wodnego Środkowej Wisły 

wysokie ryzyko powodziowe stwierdzono w gminie Białobrzegi oraz w gminie Promna, a z kolei 

umiarkowane ryzyko w gminie Wyśmierzyce. 

Na obszarze powiatu występują 22 niewielkie zbiorniki retencyjne, wykorzystywane w celach 

gospodarczych. W gminie Stara Błotnica taką rolę odgrywa szeroka i płaska dolina Tymianki. Gmina 

Radzanów jest pozbawiona większych cieków i obszarów przez nie zalewanych.  

Rysunek 7. Obszary zagrożone podtopieniami w powiecie białobrzeskim (źródło: mapy.isok.gov.pl) 

Jak podaje RZGW Warszawa instrumenty zarządzania ryzykiem powodziowym obejmują działania 

prawne, administracyjne, kontrolne, finansowe, edukacyjne oraz inwestycyjne podejmowane w celu: 

❖ ochrony i zwiększania naturalnej retencji oraz przywracania naturalnych warunków 

przepływu; 

❖ racjonalnego gospodarowania obszarami zagrożenia powodziowego, w tym w zakresie 

ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu; 

❖ realizacji i eksploatacji technicznej infrastruktury ochrony przeciwpowodziowej; 

❖ doskonalenia systemu zarządzania ryzykiem powodziowym; 

❖ przygotowania do likwidacji szkód powodziowych; 
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❖ podniesienia świadomości społecznej w zakresie ochrony przed zagrożeniem powodziowym. 

Susza 

Występowanie suszy oraz niedoborów wody jest obecnie jednym z istotnych problemów w skali kraju 

jak i całego świata. Z punktu widzenia zjawiska suszy, liczne badania naukowe wskazują wrażliwość  

na niedobory zasilania atmosferycznego zasobów wód powierzchniowych, w tym jako obszar o bardzo 

dużej wrażliwości stwierdzając m.in. region wodny Środkowej Wisły.  

Zaburzenia procesów w obiegu hydrologicznym są wynikiem działalności człowieka oraz zachodzącymi 

zmianami klimatu, stanowią przyczynę wzrostu częstotliwości i nasilenia zjawisk ekstremalnych, należy 

się więc spodziewać wzrostu nierównomierności opadów, a zatem częstszego występowania susz  

lub ulewnych opadów.  

Według danych RZGW w Warszawie teren większości powiatu białobrzeskiego jest narażony w stopniu 

umiarkowanym na występowanie suszy atmosferycznej (okres trwający na ogół od miesięcy do lat,  

w którym dopływ wilgoci do danego obszaru spada poniżej stanu normalnego w danych warunkach 

klimatycznych uwilgotnienia), co przedstawia poniższy rysunek. Gmina Stromiec, Promna i Wyśmierzyce 

są narażone na wystąpienie suszy w stopniu III. 

W łagodzeniu skutków suszy najistotniejsze są działania dotyczące zwiększenia zasobów wody, poprzez 

wzrost retencji sposobami naturalnymi oraz sztucznymi, tj.: 

❖ naturalne sposoby retencjonowania wód dotyczą zwiększania lesistości, odtwarzania 

terenów wodno-błotnych, przywracania naturalnego charakteru cieków, 

❖ sztuczne sposoby zwiększania retencji są to budowy zbiorników retencyjnych wraz  

z budowlami hydrotechnicznymi oraz wszelkie projekty zwiększenia zielonej oraz niebieskiej 

infrastruktury na obszarach zurbanizowanych.  
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Rysunek 8. Zagrożenie suszą atmosferyczną na terenie powiatu białobrzeskiego (źródło: RZGW Warszawa)  

Gospodarka wodno-ściekowa 

Na terenie powiatu długość sieci wodociągowej w 2016 roku wyniosła 468,5 km, a liczba przyłączy  

do sieci wodociągowej –7 354 [szt.]. Liczba osób korzystających z sieci wodociągowej wyniosła 25 036. 

W roku 2016 pobór wody z ujęć był równy 941,7 tys. m3. Na przestrzeni ostatnich sześciu lat obserwuje 

się rozbudowę sieci wodociągowej i wzrost udziału ludności korzystającej z wodociągów, co przedstawia 

poniższa tabela.  

Tabela 9. Gospodarka wodna na terenie powiatu białobrzeskiego w latach 2010-2016 (źródło: opracowanie własne 
na podstawie danych z GUS) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

długość czynnej sieci rozdzielczej [km] 

382,8 385,2 386,6 428,6 437,7 453,9 468,5 

przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania [szt.] 

6 502 6 622 6 713 7 143 7 302 7 321 7 354 

woda dostarczona gospodarstwom domowym [tyś m3] 

802,1 811,8 839,9 820,7 825,2 961,0 941,7 

ludność korzystająca z sieci wodociągowej [osoba] 

20 988 21 061 21 099 21 575 24 977 25 036 - 
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W 2015 roku w powiecie białobrzeskim przeciętnie jeden mieszkaniec w gospodarstwie domowym 

zużywał 28,7m3 wody. Wśród gmin największe zużycie odnotowano w Starej Błotnicy (55,4m3) 

 i w Białobrzegach (33,6m3). Z ludności podłączonej do sieci wodociągowej najwięcej mieszkańców 

korzysta w gminie Białobrzegi – 42%, a także Stromiec i Stara Błotnica. 

Wykres 4. Zużycie wody w poszczególnych gminach powiatu białobrzeskiego (źródło: opracowanie na podstawie 
danych z GUS) 

 

Wykres 5. Procentowy udział ludności korzystającej z sieci wodociągowej ogółem (źródło: opracowanie własne na 
podstawie danych z GUS) 

 

W ostatnich latach w powiecie nastąpiła rozbudowa sieci kanalizacyjnej, w 2016 roku wynosiła  

125,4 km2, dla porównania w 2010 roku wyniosła jedynie 22,8 km2. Liczba przyłączy kanalizacyjnych  

w tych latach wzrosła z 593 sztuk do 2 103 sztuk. Ilość ścieków odprowadzanych z gospodarstw 

domowych w 2015 roku wyniosła 579 tyś. m3, a ilość osób korzystających z sieci kanalizacyjnej to 9 573 

(w 2010 roku były to 6 100 osoby). Na terenie powiatu z roku na rok obserwuje się wzrost ludności 

korzystającej z oczyszczalni ścieków, a co za tym idzie – wzrost ilości odprowadzonych ścieków ogółem. 

Poniższa tabela przedstawia szczegółowe dane. 
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Tabela 10. Gospodarka ściekowa na terenie powiatu białobrzeskiego w latach 2010-2016 (źródło: Dane GUS) 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

długość czynnej sieci kanalizacyjnej [km] 

22,8 23,1 23,1 92,8 92,8 106,0 125,4 

przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania [szt.] 

593 896 906 1 591 1 672 2 060 2 103 

ścieki odprowadzone [dam3] 

384 412 480 494,0 559,0 579,0 - 

ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej [osoba] 

6 100 6 324 6 303 8 399 8 637 9 573 - 
 

Na terenie powiatu białobrzeskiego funkcjonuje 10 oczyszczalni odprowadzających ścieki oczyszczone, 

głównie do rzeki Pilicy (bezpośrednio, bądź za pomocą dopływów). 

Największą ilość ścieków w 2016 roku oczyszczały: 

❖ oczyszczalnia komunalna w Białobrzegach, w ilości 561 tys. m3; 

❖ gminna oczyszczalnia ścieków w Stromcu, w ilości 56,46 tys. m3. 

Tabela 11. Wykaz oczyszczalni ścieków w powiecie białobrzeskim (źródło: Urząd Marszałkowski w Warszawie) 

Lp. 
Jednostka 

organizacyjna 
Gmina 

miejscowość 

Metoda 
oczyszczania 

ścieków 

Przepustowość 
[m3/d] 

Ilość ścieków 
oczyszczonych 

w 2016 r. 
[m3/rok] 

Odbiornik 

1. 
Dom Pomocy 
Społecznej w 

Niedabylu 

Stromiec 
Niedabyl 

Złoże 
biologiczne 

11,2 3900 Dyga 

2. 
Areszt Śledczy w 

Grójcu 
Białobrzegi 
Stawiszyn 

Złoże 
biologiczne 

51,64 14500 Pierzchnianka 

3 
Urząd Gminy w 

Stromcu 
Stromiec 
Stromiec 

Osad czynny 460 56460 
Struga 

Stromiec 

4. 
Zakład Wodociągów i 

Kanalizacji w 
Białobrzegach 

Białobrzegi 
Białobrzegi 

Osad czynny 4000 786000 Pilica 

5. 
Spółdzielnia 

Mieszkaniowa „Bloki” 
Białobrzegi 

Sucha 
Osad czynny 20 2340 Pierzchnianka 

6. 
Urząd Miejski w 
Wyśmierzycach 

Wyśmierzyce 
Wyśmierzyce 

Glebowo-
korzeniowa 

240 12700 Korzeniówka 

7. 
Urząd Gminy w 

Radzanowie 
Radzanów 
Smardzew 

Osad czynny 140 9000 Pierzchnianka 

8. 
Teresa Kucharczyk Bar 

„U Jana” 
Stara Błotnica 

Siekluki 
Złoże 

biologiczne 
10 1170 ziemia 

9. ONV Sp. z o.o. 
Stara Błotnica 

Gózd Stary 
Złoże 

biologiczne 
14,5 3050 ziemia 

10. 
Urząd Gminy w Starej 

Błotnicy 
Stara Błotnica 
Stara Błotnica 

Osad czynny 716 27000 ziemia 

Razem 916120  
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Rysunek 9. Struktura odprowadzania ścieków z powiatu białobrzeskiego (źródło: Urząd Marszałkowski  
w Warszawie) 

3.1.5. Warunki klimatyczne 

Powiat białobrzeski znajduje się w rejonie regionu mazowiecko – podlaskiego. Warunki klimatyczne  

dla potrzeb rolnictwa są w miarę korzystne. Teren powiatu białobrzeskiego znajduje się w klimacie 

umiarkowanym przejściowym, charakteryzuje się ciepłym latem oraz stosunkowo łagodną zimą. Roczna 

amplituda temperatury powietrza wynosi nawet > 21,5°C. Średnia roczna temperatura wynosi 8,3°C, 

najniższe temperatury występują tu w styczniu i lutym: -1,2°C, z kolei najwyższe w lipcu, średnio 18,4°C. 

Średni roczny opad atmosferyczny wynosi w granicach 537,7 mm, najwięcej opadów jest  

w lipcu - 69,7 mm, a najmniej w styczniu - 18,2 mm. Liczba dni w roku z przymrozkami: 100-118. Okres 

wegetacyjny roślin rozpoczyna się końcem marca, kończy w początkiem listopada i trwa około 200 dni. 

Kierunek wiatru dominuje ze strony południowo-zachodniej. 

Klimat lokalny uzależniony jest od panujących warunków topograficznych, ilości znajdujących się  

w pobliżu kompleksów leśnych oraz obecności wód powierzchniowych. W rejonie rzeki Pilicy okresowo 

zalegają chłodne masy powietrza o zwiększonej wilgotności, częściej też mogą występować  

tu przygruntowe przymrozki. W przypadku terenów leśnych panuje zwiększona wilgotność i niższe 

amplitudy temperatury powietrza. Z kolei na obszarach nieosłoniętych zwiększa się prędkość wiatru. 

Klimat podlega również lokalnym modyfikacjom, spowodowanym infrastrukturą powiatu. 
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Rysunek 10. Podział na regiony klimatyczne Polski wg W. Okolowicza i D. Martyn (źródło: google.pl) 

 

3.1.6. Zanieczyszczenie powietrza 

Jakość powietrza atmosferycznego ma fundamentalne znaczenie dla jakości życia mieszkańców powiatu 

oraz przyrody nieożywionej, dlatego też bardzo ważna jest jego ochrona i monitoring. Warunki 

meteorologiczne (m.in. prędkość i kierunek wiatru, opad atmosferyczny, temperatura powietrza), jakie 

panują na danym obszarze maja wpływ na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń. Ochrona powietrza 

polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości poprzez utrzymanie poziomów substancji w powietrzu 

poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych poziomach oraz zmniejszaniu 

poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane. 

Nadmierne zanieczyszczenie powietrza, oprócz bezpośredniego szkodliwego oddziaływania na zdrowie 

ludności, powoduje także niekorzystne zmiany w środowisku. 
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Najważniejszymi niekorzystnymi zjawiskami wymuszającymi działania w zakresie ochrony powietrza 

przed zanieczyszczeniami, to: 

❖ emisja zorganizowana pochodząca ze źródeł punktowych; 

❖ emisja niezorganizowana tj. emisja zanieczyszczeń wprowadzonych do powietrza bez 

pośrednictwa przeznaczonych do tego celu środków technicznych; 

❖ emisja ze źródeł liniowych i powierzchniowych. 
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Ocena jakości powietrza wykonana jest w ramach państwowego monitoringu środowiska (PMŚ) przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska oraz wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 

2017 poz. 519, ze zm.). Ocena zanieczyszczeń w powietrzu przeprowadzana jest co roku w podziale  

na określone strefy. Strefy wyznaczone są zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska i stanowią: 

aglomerację o liczbie mieszkańców powyżej 250 tys., miasto o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys. 

oraz pozostały obszar województwa. Oceny dokonuje się w oparciu o kryteria zawarte  

w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r., poz. 1031). 

W województwie mazowieckim ocenę jakości powietrza przeprowadza się dla stref: 

❖ aglomeracji warszawskiej; 

❖ miasta Płock; 

❖ miasta Radom; 

❖ strefy mazowieckiej. 

 

Rysunek 11. Podział województwa mazowieckiego na strefy (źródło: WIOŚ w Warszawie) 
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Powiat białobrzeski został zaklasyfikowany do strefy mazowieckiej. Klasyfikacja na podstawie 

wyników pomiarów powietrza została przedstawiona w poniższej tabeli. 

Tabela 12. Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem 
kryteriów ustanowionych pod kątem ochrony roślin (źródło: WIOŚ w Warszawie) 

Nazwa strefy 
Kod 
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Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń pod kątem ochrony roślin 

SO2 NOx 

O3 (AOT40) 

poziom docelowy Poziom celu długoterminowego 

A A A D2 

klasa A – jeżeli stężenia substancji na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów 

dopuszczalnych bądź poziomów docelowych;  

klasa C – jeżeli stężenia substancji na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone  

o margines tolerancji oraz poziomy docelowe;  

klasa D2 – stężenia ozonu i współczynnik AOT40 przekraczają poziom celu długoterminowego. 

Na podstawie wyników przeprowadzonego monitoringu na terenie województwa mazowieckiego 

dotrzymane zostały normy pod względem ochrony zdrowia w zakresie dwutlenku siarki, dwutlenku 

azotu, tlenku węgla, arsenu, kadmu, niklu oraz ołowiu. W przypadku stężenia pyłów PM10, PM2,5 oraz 

benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 przekroczyły wartość stężenia dopuszczalne powiększone 

o margines tolerancji oraz poziomy docelowe. 

Badania zanieczyszczeń ozonem wykonane zostały w oparciu o wyniki pomiarów z okresu trzech lat 

(2014, 2015, 2016), dla których obliczono średnią liczbę dni z przekroczeniem poziomu docelowego.  

W wyniku analiz serii pomiarowych oraz statystyk strefę mazowiecką zaliczono do klasy C. Poziom ozonu 

dla celu długoterminowego oceniono na klasę D2, ze względu na odnotowanie dni z przekroczeniem 

wartości 120 g/m3. 

Oceniając poziomy zanieczyszczeń pod względem ochrony roślin do przekroczenia doszło jedynie  

w przypadku niedotrzymania celu długoterminowego dla ozonu. 
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Głównymi źródłami zanieczyszczenia powietrza na obszarze powiatu białobrzeskiego są przede 

wszystkim:  

Emisja niska większość gospodarstw domowych ogrzewanych jest za pomocą kotłowni węglowych lub 

pieców opalanych drewnem i węglem kamiennym.  

Emisja komunikacyjna ze względu na znaczne natężenie ruchu, pojazdy przemieszczające się drogami 

krajowymi i wojewódzkimi są jednym z głównych źródeł zanieczyszczeń powietrza. Powiat białobrzeski 

zlokalizowany jest w korzystnym położeniu komunikacyjnym. Na terenie powiatu zanieczyszczenia 

komunikacyjne są istotnym problemem, ponieważ przez powiat przebiegają dwie drogi krajowe i dwie 

wojewódzkie o dużym natężeniu ruchu, gdzie znajduje się najwyższa koncentracja szkodliwych 

substancji pochodzących ze spalania paliw w silnikach pojazdów. Samochody generują zanieczyszczenia 

takie jak: tlenek i dwutlenek węgla, tlenki azotu, węglowodory, pyły a także metale ciężkie. Z roku na rok 

liczba pojazdów zarówno na drogach lokalnych jak i tranzytowych wzrasta.  

Źródłem emisji zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza są także procesy technologiczne, 

które zachodzą w różnego rodzaju sektorach produkcyjnych, usługowych czy transportowych.  

Na terenie powiatu białobrzeskiego występują zakłady zajmujące się przetwórstwem przemysłowym.  

Ze względu na wdrażanie nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku, można zauważyć,  

że emisja zanieczyszczeń gazowych i pyłowych do powietrza z roku na rok spada na terenie powiatu. 

Poniższe wykresy przedstawiają szczegółowe dane. 

 

Wykres 6. Emisja zanieczyszczeń gazowych z zakładów szczególnie uciążliwych na terenie powiatu białobrzeskiego 
(źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS) 
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Wykres 7. Emisja zanieczyszczeń pyłowych z zakładów szczególnie uciążliwych na terenie powiatu białobrzeskiego 
(źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS) 

W poniższej tabeli przedstawiono wyniki modelowania matematycznego imisji zanieczyszczeń 

powietrza takich jak: PM10, PM2,5, B(a)P, NOx. Najwyższe wartości stężeń odnotowano  

w Białobrzegach a z kolei najniższe w Wyśmierzycach. 

Tabela 13. Statystyki wyników modelowania matematycznego imisji dla wybranych zanieczyszczeń powietrza –
średnie, średnioroczne wartości dla poszczególnych gmin w powiecie białobrzeskim (źródło: WIOŚ w Warszawie) 

Gmina 

Uśrednione dla obszaru gmin wartości: 

PM10 rok PM2,5 rok B(a)P rok NOx rok 

Białobrzegi 21,7 17,0 1,6 11,6 

Promna 20,4 15,9 1,3 10,7 

Radzanów 21,1 16,3 1,3 7,7 

Stara Błotnica 21,6 16,6 1,4 10,3 

Stromiec 20,1 15,6 1,3 8,5 

Wyśmierzyce 19,7 15,4 1,2 7,3 

W przypadku przekroczeń dopuszczalnych stężeń badanych parametrów zaleca się: 

❖ określenie obszarów przekroczeń poziomów dopuszczalnych; 

❖ opracowanie lub aktualizacja POP w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów 

dopuszczalnych substancji w powietrzu; 

❖ kontrolowanie stężeń zanieczyszczenia na obszarach przekroczeń i prowadzenie działań 

mających na celu obniżenie stężeń przynajmniej do poziomów dopuszczalnych; 

❖ dążenie do osiągnięcia poziomu docelowego substancji w określonym czasie za pomocą 

ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i technologicznych. 
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3.1.7. Hałas 

Hałas jest zjawiskiem powszechnie występującym, szkodliwym dla zdrowia, uciążliwym i powodującym 

dyskomfort. Głównymi źródłami hałasu w środowisku są: komunikacja (drogi, linie kolejowe - hałas 

drogowy i kolejowy), przemysł (hałas przemysłowy) oraz budynki mieszkalne (hałas komunalny). 

Hałas komunikacyjny 

Kryteria dopuszczalności hałasu drogowego określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia  

15 października 2014 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska  

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014, poz. 112). Dla rodzajów terenu, 

wyróżnionych ze względu na sposób zagospodarowania i pełnione funkcje (tj. tereny zabudowy 

mieszkaniowej, tereny szpitali, szkoły, tereny rekreacyjno – wypoczynkowe i uzdrowiska), ustalono 

dopuszczalny równoważny poziom hałasu LAeqD w porze dziennej i LAeqN w porze nocnej. Podstawą 

określenia dopuszczalnej wartości poziomu równoważnego hałasu dla danego terenu jest 

zaklasyfikowanie go do określonej kategorii, o wyborze której decyduje sposób jego zagospodarowania. 

Dla hałasu drogowego, dopuszczalne wartości poziomów hałasu wynoszą w porze dziennej –  

w zależności od funkcji terenu – od 50 do 65 dB, w porze nocnej 45–56 dB. Dopuszczalne poziomy 

hałasu, w zależności od przeznaczenia terenu, zestawiono w tabeli poniżej. 
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Tabela 14. Dopuszczalne poziomy hałasu w zależności od przeznaczenia terenu. 

Przeznaczenie terenu 

Dopuszczalny poziom hałasu w dB 

Drogi lub linie kolejowe* 
Pozostałe obiekty i działalność będąca 

źródłem hałasu 

LAeq D 
przedział czasu 

odniesienia równy 
16 godzinom 

LAeq N 
przedział czasu 

odniesienia 
równy 8 

godzinom 

LAeq D 
przedział czasu 

odniesienia równy 8 
najmniej korzystnym 

godzinom dnia kolejno 
po sobie 

następującym 

LAeq N 
przedział czasu 

odniesienia równy 1 
najmniej korzystnej 

godzinie nocy 

a) Obszary A ochrony uzdrowiskowej 
b) Tereny szpitali poza miastem 

50 45 45 40 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
jednorodzinnej  

b) Tereny zabudowy związanej  
ze stałym lub wielogodzinnym pobytem 

dzieci i młodzieży** 
c) Tereny domów opieki  

d) Tereny szpitali  
w miastach 

61 56 50 40 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej  

i zamieszkania zbiorowego  
b) Tereny zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej  
z usługami rzemieślniczymi  

c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 
poza miastem  

d) Tereny zabudowy zagrodowej 

65 56 55 45 

Tereny w strefie śródmiejskiej miast 
powyżej 100 tys. mieszkańców *** 

68 60 55 45 

* Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei 

linowych. 

** W przypadku niewykorzystywania tych terenów, zgodnie z ich funkcją, w porze nocy, nie obowiązuje na nich dopuszczalny 

poziom hałasu w porze nocy. 

*** Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej  

z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o 

liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., można wyznaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona 

zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów administracyjnych, handlowych i usługowych 
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Powiat białobrzeski zlokalizowany jest w korzystnym położeniu komunikacyjnym. Leży na skrzyżowaniu:  

❖ drogi krajowej nr 7 (pokrywającej się z transeuropejską trasą E77) o długości  

ok. 520 km łącząca Żukowo koło Gdańska, województwo pomorskie, z granicą państwa  

ze Słowacją w Chyżnem, województwo małopolskie; przebiega przez: Gdańsk - Elbląg - 

Ostróda - Olsztynek - Płońsk - Warszawa - Grójec – Białobrzegi – Radom – Kielce – Kraków – 

Rabka – Chyżne - granica państwa. Trasa przebiega przez teren powiatu od miejscowości 

Broniszew  

w części północnej do Żdżar położonych w części południowej powiatu; 

❖ drogi krajowej nr 48 – o długości ok. 200 km, przebiega przez: Kock – Kozienice – Białobrzegi 

- Tomaszów. Trasa przebiega od miejscowości Dobieszyn gm. Stromiec we wschodniej części 

powiatu do miejscowości Wojciechów w gminie Wyśmierzyce w zachodniej części powiatu. 

Kluczowe znaczenie dla powiatu mają także powiazania komunikacyjne z ośrodkami miejskimi poprzez: 

❖ drogę wojewódzką nr 731 w km 27+863 do 36+896;  

❖ drogę wojewódzką nr 732 w km od 0+000 do 9+480. 

Odcinek drogi wojewódzkiej 731 w powiecie wynosi 9 033 km, a drogi nr 732 wynosi 9 480 km.  

Jak wynika z danych podanych przez PZDP Białobrzegi, na terenie powiatu znajduje się 41 dróg 

powiatowych oraz 6 ulic powiatowych nie będących w ciągach dróg powiatowych. Według danych  

z GUS drogi powiatowe o nawierzchni twardej są długości 256,9 km, a gruntowej - 4 km. 

Długość dróg gminnych w powiecie białobrzeskim o nawierzchni twardej wynosi 260,1 km,  

o nawierzchni twardej ulepszonej to 213,7 km oraz 192,1 km o nawierzchni gruntowej.  

Długość dróg gminnych w poszczególnych gminach powiatu:  

❖ gm. Białobrzegi – 182,8 km; 

❖ gm. Promna – 90,8 km; 

❖ gm. Radzanów – 57 km;  

❖ gm. Stromiec – 134 km; 

❖ gm. Stara Błotnica – 59 km;  

❖ gm. Wyśmierzyce – 53,4 km.  

Sieć dróg na terenie Powiatu jest wystarczająca, ich stan jest natomiast zróżnicowany i wymaga ciągłych 

remontów. W związku z tym planowane są prace utrzymaniowe oraz remonty okresowe infrastruktury 

drogowej. 
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Transport publiczny  

Przez teren powiatu (wschodnia część gminy Stromiec) przebiega linia kolejowa relacji Warszawa – 

Warka – Radom. Stacja kolejowa znajduje się w miejscowości Dobieszynie. Kolej realizuje przewozy 

pasażerskie i towarowe. Na obszarze powiatu funkcjonuje komunikacja publiczna, która realizowana jest 

przez Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej. Dzięki niej mieszkańcy mogą podróżować  

do miejscowości z terenu powiatu oraz sąsiednich. Dodatkowo przez powiat kursują autobusy 

dalekobieżne docierające do większych metropolii, m.in. do Warszawy. Ponadto dynamicznie rozwija się 

transport indywidualny. 

W 2015 roku Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wykonała pomiary uciążliwości drogowego 

źródła hałasu, to jest drogi S7 na odcinku Białobrzegi - Radom, w miejscowości Kamień. Zgodnie  

z protokołem z pomiarów (poniżej) nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych norm hałasu.  

Pomiary hałasu przeprowadzono metodą ciągłą, dane dotyczące lokalizacji punktu pomiarowego, 

przedstawiono w poniższej tabeli: 

Tabela 15. Lokalizacja punktu pomiaru hałasu (źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, 
Delegatura w Radomiu) 

 

Odległość punktu pomiarowego od źródła hałasu [m] 1 

Względna wysokość punktu pomiarowego liczona od poziomu jezdni [m] 7 

Długość geograficzna w układzie ‘92 637387 

Szerokość geograficzna w układzie ‘92 417411 

 

Tabela 16. Wyniki pomiarów i obliczeń – dane akustyczne (źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  
w Warszawie, Delegatura w Radomiu) 

Pora doby 
Wartości równoważonego 

poziomu dźwięku 
(zmierzone) 

Wartości równoważonego 
poziomu dźwięku 

(obliczone) 

Niepewność 
oszacowania wyników 

pomiarów [dB] 

Dzień (6:00-
22:00) 

77,3 78,2 1,4 

Noc (22:00-
6:00) 

73,9 75,1 1,4 

Na poziom hałasu komunikacyjnego mają wpływ czynniki związane z warunkami ruchu, parametrami 

drogi, rodzajem nawierzchni, rodzajem pojazdów oraz prędkość z jaką się poruszają. Należy zaznaczyć, 

iż zagrożenie środowiska hałasem drogowym znacznie wzrasta, wraz z wzrostem liczby pojazdów.  

Istotny wpływ ma również charakter obudowy trasy i rodzaj sąsiadującej z trasą zabudowy. Hałas ten 

koncentruje się wzdłuż szlaków komunikacyjnych, ma więc charakter liniowy. 
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W przypadku dróg powiatowych oraz gminnych do działań sprzyjających obniżeniu hałasu 

komunikacyjnego należą: utrzymanie dobrego stanu dróg, odnawianie nawierzchni drogowych, 

obiektów mostowych, remonty i modernizacje odcinków dróg. Na drogach krajowych oraz 

wojewódzkich, w miejscach o dużym natężeniu poziomu hałasu zaleca się budowanie ekranów 

akustycznych. 

Hałas przemysłowy 

Hałas przemysłowy związany jest z pracą zakładów przemysłowych i usługowych, ma charakter lokalny  

i stanowi uciążliwość jedynie dla obszarów sąsiadujących z danymi przedsiębiorstwami. Na poziom 

hałasu wpływa rodzaj wykorzystywanych maszyn, urządzeń będących wyposażeniem zakładów 

usługowych, a także wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne oraz urządzenia nagłaśniające. Na terenie 

powiatu białobrzeskiego są zlokalizowane zakłady o charakterze przemysłowym, głównie przetwórstwa 

spożywczego, jednak emitowany przez nie hałas nie wpływa znacząco na pogorszenie klimatu 

akustycznego powiatu.  

 

3.1.8. Pola elektromagnetyczne 

Właściwości pola, a więc i jego oddziaływanie na otoczenie zmieniają się w zależności od częstotliwości 

pola, w związku z tym wyróżnia się promieniowanie jonizujące (promienie X, gamma, ultrafiolet) lub 

niejonizujące (promieniowanie widzialne, podczerwień, radiofale, promieniowanie do urządzeń 

elektrycznych linii przesyłowych).  

Do sztucznych źródeł pól elektromagnetycznych mogących mieć ujemny wpływ na środowisko,  

na terenie powiatu zaliczyć można m.in.: 

❖ bazowe stacje telefonii komórkowej w miejscowości Brzeska Wola, instalowane na wysokich 

budynkach, kominach, specjalnych masztach; 

❖ urządzenia emitujące pole elektromagnetyczne pracujące w zakładach, ośrodkach 

medycznych oraz będące w dyspozycji miejskiej policji i straży pożarnej; 

❖ szereg mniejszych urządzeń emitujących pola elektromagnetyczne, mogących oddziaływać  

w skali mikro (np. niesprawne kuchenki mikrofalowe, piece konwektorowe); 

❖ nadajniki stacji telewizyjnych i radiowych. 

Głównym źródłem promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego na terenie powiatu 

białobrzeskiego jest sieć i urządzenia elektroenergetyczne. Mieszkańcy powiatu zaopatrywani są  

w energię elektryczną systemem linii napowietrznych i kablowych wysokiego, średniego i niskiego 

napięcia oraz przez stacje transformatorowe.  
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Centrale telefoniczne, obsługujące teren powiatu zlokalizowane są w miejscowościach:  

❖ Białobrzegi – centrala cyfrowa; 

❖ Radzanów - centrala cyfrowa; 

❖ Stromiec, Promna, Stara Błotnica, Wyśmierzyce – zainstalowano nowoczesne centrale 

cyfrowe (z wykorzystaniem światłowodów) zapewniające wysoki poziom techniczny 

prowadzonych rozmów, ponadto gwarantujące łatwość uzyskania połączeń internetowych.  

Liczbę abonentów na terenie powiatu szacuje się na około 8 000 z możliwością przyłączenia następnych 

abonentów. 

Ocenę oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowisko przeprowadza się w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska na podstawie badań monitoringowych oraz informacji  

o źródłach emitujących pola. Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Ministra Środowiska  

z dnia 12 listopada 2007r. w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221, poz. 1645) na obszarze województwa wyznaczono 

135 punktów pomiarowych dla trzyletniego cyklu pomiarowego, po 45 punktów dla każdego roku.  

Na terenie powiatu białobrzeskiego wykonano pomiar: 

❖ w 2 punktach w mieście poniżej 50 tys. mieszkańców;  

❖ w 2 punktach na terenach wiejskich.  

Wyniki pomiarów pól elektromagnetycznych w województwie mazowieckim w 2016 roku na terenie 

powiatu białobrzeskiego przedstawiono w poniższej tabeli. Analiza wyników pomiarów wykazała,  

że występujące w środowisku poziomy pól elektromagnetycznych są mniejsze od poziomów 

dopuszczalnych (dopuszczalny poziom w zależności od częstotliwości zawiera się w przedziale od 7 V/m 

do 20 V/m). 
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Tabela 17. Wyniki pomiarów poziomu pól elektromagnetycznych (źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Warszawie, Delegatura w Radomiu) 

Lokalizacja Natężenie składowej 
elektrycznej pola w [V/m] 

Data pomiaru 

Miejscowość Współrzędne geograficzne 
w stopniach 

(0,1 ÷ 3000) 
[MHz] 

E N 

Białobrzegi, ul. Szkolna 20,9501 51,6405 0,27 2016-09-12 

Wyśmierzyce, ul. 
Kościelna 

20,8136 51,6254 < 2 2016-11-08 

Korzeń, gm. 
Wyśmierzyce 

20,8786 51,6414 < 2 2016-11-08 

Wola Branecka, gm. 
Promna 

21,0048 51,7079 < 2 2016-09-12 

 

Analiza wyników pomiarów wykazała, że występujące w środowisku poziomy pól 

elektromagnetycznych są mniejsze od poziomów dopuszczalnych (dopuszczalny poziom  

w zależności od częstotliwości zawiera się w przedziale od 7 V/m do 20 V/m). 

Źródłami emisji promieniowania elektromagnetycznego na terenie powiatu są również stacje bazowe 

telefonii komórkowej. Obecnie na terenie powiatu białobrzeskiego zlokalizowanych jest 82 stacje 

bazowe. Według danych pochodzących z WIOŚ w Warszawie w 2016 roku przeprowadzono badania 

poziomu promieniowania elektromagnetycznego w 5 stacjach Bazowych telefonii komórkowej: 

Broniszew 28, gm. Promna; Broniszew 4, gm. Promna; dz. nr 420/2, gm. Radzanów; Kolonia Romanów 

16, gm. Wyśmierzyce; Kopernika 52, gm. Wyśmierzyce. 

Celem badań było ustalenie, czy promieniowanie elektromagnetyczne wokół obiektu oraz w miejscach 

przebywania osób postronnych, spełnia wymagania obowiązujących przepisów. Szczegółowy opis 

pomiarów znajduje się w załącznikach. We wszystkich badanych stacjach poziom dopuszczalny nie został 

przekroczony. 
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Rysunek 12. Lokalizacja masztów telekomunikacyjnych (źródło: beta.btsearch.pl) 

3.1.9. Zabytki 

Zasoby materialne lokalnego dziedzictwa kulturowego reprezentowane są przez obiekty i budowle  

o charakterze zabytkowym. W 2016 r. w rejestrze zabytków nieruchomych województwa 

mazowieckiego figurowały następujące obiekty zabytkowe, znajdujące się na obszarze powiatu: 

Tabela 18. Wykaz zabytków zlokalizowanych w powiecie (źródło: www.mwkz.pl) 

WYKAZ ZABYTKÓW W POWIECIE BIAŁOBRZESKIM 

GMINA 
BIAŁOBRZEGI 

Białobrzegi 
nagrobki na cmentarzu rzymsko-katolickim z XIX i XX 

w., nr rej.: 475/A z 1991r. 

Jasionna 

drewniany kościół parafialny p.w. Zwiastowania NMP z 
dzwonnicą z XVII w., nr rej.: 486/A/57 z 1957, 91/A/66 
z 1966 oraz 74/A z 1981, zabytkowe nagrobki z XIX i XX 
w. na cmentarzu przykościelnym i parafialnym, nr rej.: 

470/A z 1991r., 

Sucha Szlachecka 
zespół pałacowy z przełomu XIX/XX w., nr rej.: 53/A/80 

z 1980r., zabytkowy spichlerz z końca XIX w., nr rej.: 
98/A z 1972r., 

Stawiszyn 
zespół pałacowy z końca XIX w., nr rej.: 6/A z 1978 

(własność rodziny Arkuszewskich, a obecnie 
Schronisko dla Nieletnich), 

Brzeźce 
park dworski z XVIII w., nr rej.: 702/A z 1957, 800/A z 

1958 oraz 5/A z 1978r., 

Szczyty park nr rej.: 701 z 1957r., 

Gmina Promna 

Biejkowska Wola park z XIX w., nr rej.: 707 z 1957r., 

Nowy Przybyszew park, nr rej.: 699 z 1957r., 

Piekarty 
park dworski z XIX w., nr rej.: 696 z 1957 oraz 9/A z 

1978r., 

Promna 

kościół neogotycki parafialny zbudowany w latach 
1866-1870, nr rej.: 369/A z 1988r.,  klasycystyczny 

zespół pałacowy z poł. XIX w., otoczony XVIII-wiecznym 
malowniczym parkiem, nr rej.: 8/A z 1978r., 706 z 

1957r. oraz 7/A z 1978r., 
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WYKAZ ZABYTKÓW W POWIECIE BIAŁOBRZESKIM 

Przybyszew 

kościół parafialny p.w. Św. Piotra i Pawła 1894-98 wraz 
zabudowaniami przykościelnymi wraz ze znajdującym 
się grobem Antoniego Madalińskiego, nr rej.: 849/A z 
1975 oraz 101/A z 1981r.,  plebania z II poł. XIX w., nr 

rej.: 850/A z 1975r. oraz 102/A z 1981r.,  dawny zajazd 
z II poł. XVIII w., nr rej.: 848/A z 1975r. oraz 103/A z 

1981r., 

Gmina Radzanów 

Bukowno 

drewniany kościół parafialny p.w. Zwiastowania NMP z 
XVII w. z dzwonnicą, nr rej.: 456/A z 1957r., 95/A z 

1971r., 36/A z 1980r., cmentarz parafialny rzymsko-
katolicki wraz z nagrobkiem Dionizego Czachowskiego 

z pocz. XX w., nr rej.: 479/A z 1991r., 

Radzanów 
kościół parafialny p.w. Św. Michała Archanioła z XIX w. 

z drewnianą dzwonnicą, nr rej.: 493/A/57 z 1957r., 
96/A z 1972r. oraz 124/A z 1981r., 

Gmina Stara 
Błotnica 

Stara Błotnica 
barokowy kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP, nr 

rej.: 489/A z 1957r., 

Chruściechów 
zespół dworski z dworem neoklasycystycznym z 

przełomu XIX/XX w., nr rej.: 218/A z 1983r. oraz 703/A 
z 1957r.,  gorzelnia z XIX w., nr rej.: 542/A z 1994r., 

Kaszów 
drewniany kościół parafialny p.w. Św. Jana Chrzciciela, 
nr rej.: 494/A/57 z 1957r., 388/A/67 z 1967 oraz 77/A 

z 1981r., 

Gmina Stromiec 

Boże park z XVIII w., nr rej.: 627 z 1957r., 

Stromiec 
kościół p.w. Św. Jana Chrzciciela w stylu neogotyckim 

w formie łacińskiego krzyŜa z 1900-1905, nr rej.: 285/A 
z 1985r. 

Gmina 
Wyśmierzyce 

Kostrzyń 
drewniany kościół parafialny p.w. Św. Stanisława bpa z 

lat 1924-26, nr rej.: 201/A z 1983r., 

Wyśmierzyce 

kościół parafialny p.w. Zwiastowania NMP z II poł. XIX 
w. oraz nagrobki z XVIII-XX w. na cmentarzu 

przykościelnym i parafialnym, nr rej.: 492 z 1957r. oraz 
174/A z 1982r. 

Dużą część obiektów zabytkowych położonych na terenie powiatu stanowią kościoły oraz liczne parki 

dworskie.  
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3.1.10. Rośliny, zwierzęta, formy ochrony przyrody 

Lesistość 

W powiecie białobrzeskim lasy zajmują powierzchnię 163,7 km2. Prawie cały obszar leśny powiatu 

zarządzany jest przez Lasy Państwowe. Gospodarkę leśną na tym terenie prowadzą Nadleśnictwa 

Radom, Dobieszyn, Grójec. Według danych z GUS w 2016 roku w powiecie białobrzeskim łączna 

powierzchnia lasów wyniosła 16 114,23 ha, od 2011 roku tereny te wzrosły o 62,61 ha. Największą 

powierzchnie zajmują lasy w gminie Stromiec. W 2016 roku lasy publiczne będące własnością Skarbu 

Państwa wyniosły 9 357,33 ha a będące własnością gminy: 111,50 ha. Lasy prywatne zajmują 
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powierzchnię 6 645,40 ha. W całym powiecie lasy stanowią 25 % jego powierzchni. Największa lesistość 

występuje w gminie Wyśmierzyce, Stromiec i Białobrzegi.  

Tabela 19. Powierzchnia lasów według form własnościowych (źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS) 

Nazwa 

lasy 
lasy publiczne Skarbu 

Państwa 
lasy publiczne 

gminne 
lasy prywatne 

2011 2016 2011 2016 2011 2016 2011 2016 

[ha] [ha] [ha] [ha] 

Białobrzegi 3 308,6 3 308,90 2 321,6 2 321,75 24,0 24,00 963,0 963,15 

Promna 601,4 593,14 275,6 267,09 1,8 1,80 324,0 324,25 

Radzanów 1 287,7 1 416,41 264,7 265,17 0,0 0,00 1 023,0 1 151,24 

Stara Błotnica 823,6 823,54 67,6 67,09 0,0 0,00 756,0 756,45 

Stromiec 5 851,2 5 793,07 4 497,2 4 496,35 0,0 81,00 1 354,0 1 215,72 

Wyśmierzyce 4 179,2 4 179,17 1 939,5 1 939,88 4,7 4,70 2 235,0 2 234,59 

Powiat 
białobrzeski 

16 051,6 16 114,23 9 366,1 9 357,33 30,5 111,50 6 655,0 6 645,40 

 

 

Rysunek 13. Lesistość w powiecie białobrzeskim w % (źródło: opracowanie własne na podstawie danych z GUS) 

 

Obszary prawnie chronione 

Priorytetem realizowanych przedsięwzięć, na terenie powiatu białobrzeskiego, dotyczących ochrony 

środowiska jest przede wszystkim zachowanie najbogatszych pod względem krajobrazowym  

i przyrodniczym, obszarów oraz terenów i obiektów przyrody ożywionej i nieożywionej. Ze względu  

na występujące zróżnicowane ukształtowanie terenu, atrakcyjne walory krajobrazowe i przyrodnicze,  

na omawianym obszarze powołano szereg stanowisk, obszarów i stref ochrony przyrody. Ochroną 

objęto m.in. walory krajobrazowe oraz wybrane siedlisko przyrodnicze, a także dziko występujące 

rośliny, zwierzęta i grzyby objęte ochroną gatunkową. Ochroną objęto również występujące na terenie 
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powiatu unikalne twory przyrody żywej i nieożywionej. Obszary pod prawną ochroną w powiecie 

białobrzeskim zostały przedstawione na poniższej mapie. 

 

Rysunek 14. Obszary prawnie chronione na terenie powiatu białobrzeskiego (opracowanie własne na podstawie 
bialobrzeski.e-mapa.net) 

❖ Obszar chronionego krajobrazu 

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki został utworzony w 1983r., na podstawie 

Uchwały Nr XV/69/83 Wojewódzkiej Rady Narodowej w Radomiu z dnia 28 czerwca 1983 r. zmieniająca 

uchwałę nr VI/27/77 w sprawie planu przestrzennego zagospodarowania województwa radomskiego  

do 1990 r. oraz planu społeczno-gospodarczego rozwoju województwa w latach 1976-1980 i kierunków  

od roku 1985. Obowiązującym aktem prawnym w sprawie w/w obszaru jest Rozporządzenie Nr 43 

Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 maja 2005 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 105, poz. 2950 z póź. zmian.). 

Rozporządzenie to ustala kierunki czynnej ochrony ekosystemów leśnych, nieleśnych lądowych  

i wodnych, wprowadza zakazy oraz odstępstwa od nich. Objął swoim zasięgiem obszar 63 422 ha 

położonych w dolinie rzeki Drzewiczki i środkowej Pilicy. Obejmuje tereny chronione ze względu na 

wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość 

zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją korytarzy 

ekologicznych.  
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Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki jest ważnym szlakiem ekologicznym, 

zwłaszcza dla wielu rzadkich gatunków ptaków, w związku z powyższym, ale również ze względu  

na zróżnicowane bogactwo siedlisk oraz fauny i flory tereny te zostały włączone do sieci Natura 2000. 

❖ Rezerwaty, pomniki przyrody 

Na terenie powiatu znajdują się trzy rezerwaty przyrody: Majdan, Starodrzew Dobieszyński oraz Sokół.  

 

Rezerwat Majdan znajduje się w leśnictwie Turno w gminie Stromiec i zajmuje powierzchnię około  

51 hektarów. Powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa  

z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. Celem ochrony jest zachowanie 

zbiorowisk łęgowych oraz grądu niskiego z wielogatunkowymi drzewostanami naturalnego 

pochodzenia, będącymi pozostałością po dawnej Puszczy Stromieckiej. Rosną tu głównie drzewostany z 

panującą olchą z domieszką dębu, lipy, wiązu, brzozy, jawora oraz sosny. 

Rezerwat Starodrzew Dobieszyński powołany Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa z dnia 25 czerwca 1990 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody. 

Zlokalizowany jest w leśnictwie Ksawerów gmina Stromiec i zajmuje powierzchnię około 9 hektarów. 

Celem ochrony jest zachowanie unikalnego fragmentu Puszczy Stromieckiej. Obejmuje zbiorowisko 

boru mieszanego ze starodrzewem dębowo - sosnowym naturalnego pochodzenia. 

Rezerwat Sokół powołany został Zarządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych  

i Leśnictwa z dnia 25 stycznia 1995 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody. Znajduje się w pobliżu 

granicy powiatu białobrzeskiego (Wyśmierzyce) na terenie nadleśnictwa Grójec. Zajmuje on 

powierzchnię 111,61 hektara i utworzony został w celu zachowania zespołu leśnego o charakterze 

naturalnym z panującym jesionem wyniosłym. Występują rzadkie rośliny chronione: wawrzynek 

wilczełyko i kilka gatunków storczyków. Swoje gniazda mają bocian czarny i trzmielojad. Najliczniejszą 

grupę stanowią drzewa, zgromadzone głównie w podworskich parkach oraz lasach dawnej Puszczy 

Stromieckiej. Obowiązującym aktem prawnym w sprawie w/w obszaru jest Zarządzenie Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie rezerwatu przyrody 

Sokół.  
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❖ Obszary Natura 2000 

Dolina Dolnej Pilicy (PLH140016)– specjalny obszar ochrony siedlisk został utworzony na podstawie 

Decyzji Komisji z dnia 12 grudnia 2008 r. przyjmująca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG drugi 

zaktualizowany wykaz terenów mających znaczenie dla Wspólnoty składających się na kontynentalny 

region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 8039)(2009/93/WE). Zlokalizowany 

jest częściowo na terenie powiatu białobrzeskiego, w gminach Stromiec, Wyśmierzyce, Białobrzegi, 

Promna. Ostoja charakteryzuje się bogatą florą - zinwentaryzowano 575 gatunków roślin naczyniowych, 

w tym rzadkie, zagrożone i prawnie chronione. Występuje tu 10 typów siedlisk z Załącznika I Dyrektywy 

Siedliskowej - od kserotermicznych po bagienne oraz 9 gatunków z Załącznika II tej Dyrektywy. 

Pilica jest jedną z ważniejszych rzek w Polsce dla ochrony ichtiofauny (stwierdzono 7 gatunków ryb  

z Załącznika II Dyrektywy Siedliskowej), w Dolinie występują bobry i wydry. Ostoja w znacznej części 

pokrywa się z ostoją ptasią o randze krajowej - OSOP Dolina Pilicy. Stwierdzono tu występowanie co 

najmniej 32 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej oraz 6 gatunków z Polskiej Czerwonej 

Księgi Zwierząt. 

 

Dolina Pilicy (PLB140003) – obszar specjalnej ochrony ptaków utworzony na podstawie rozporządzenia 

Ministra Środowiska z dnia 21.07.2004 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000. 

Zlokalizowany jest częściowo na terenie powiatu białobrzeskiego, w gminach Wyśmierzyce, Stromiec, 

Białobrzegi, Promna. Obszar jest uznawany za ostoje ptasią o randze krajowej. Stwierdzono  

tu występowanie 32 gatunków ptaków wymienianych w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej oraz 11 

gatunków ptaków wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Zwierząt. Ostoja ma duże znaczenie dla 

ptaków środowisk podmokłych - odnotowano tu lęgi aż 56 gatunków ptaków związanych z takimi 

terenami.  

❖ Pomniki przyrody 

Na terenie powiatu białobrzeskiego znajduje się kilkadziesiąt pomników przyrody. Najliczniejszą grupę 

stanowią drzewa, zgromadzone głównie w podworskich parkach oraz lasach dawnej Puszczy 

Stromieckiej.  

Według rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego z 31 stycznia 2001r. na obszarze powiatu występują 

następujące pomniki przyrody objęte ochroną prawną:  

❖ 3 buki pospolite w wieku 60 lat w nadleśnictwie Dobieszyn (gm. Stromiec),  

❖ wiąz szypułkowy w wieku 200 lat na terenie placu przykościelnym w Bukównie (gm. 

Radzanów),  
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❖ 2 dęby szypułkowe w wieku 160 i 250 lat oraz jeden klon zwyczajny w wieku 90 lat w parku 

zabytkowym w Stawiszynie (gm. Białobrzegi), 16 drzew w wieku 150, 250 lat, 7 sztuk dębu 

szypułkowego, 6 sztuk jesionu wyniosłego oraz 2 olsze czarne w parku zabytkowym w Suchej 

(gm. Białobrzegi),  

❖ 81 sztuk 160-letnich sosen pospolitych oraz 16 sztuk dębu szypułkowego w wieku 160 lat  

w alei dwustronnej wzdłuż drogi krajowej nr 7 Warszawa-Kraków od Siekluk (gm. Stara 

Błotnica)  

do Białobrzegów, 

❖ dąb szypułkowy w wieku 210 lat tzw. „Dąb Kościuszki” w nadleśnictwie Dobieszyn (gm. 

Stromiec),  

❖ 2 sztuki dębu szypułkowego w wieku 200 lat, 3 sztuki w wieku 300 lat oraz sosna pospolita  

w wieku 160 lat w nadleśnictwie Grójec w gminie Wyśmierzyce,  

❖ sosna pospolita w wieku 200 lat w Kostrzynie (gm. Wyśmierzyce). 

Ponadto na obszarze powiatu występują pomniki przyrody nieożywionej w postaci głazów narzutowych: 

❖ granit rapakiwi z dużymi skaleniami o największym obwodzie 10 m i wysokości 1,5 m – Kamień 

(gm. Białobrzegi),  

❖ granit różowy o obwodzie 8,7 m i wysokości 1,5 m – nadleśnictwo Dobieszyn (gm. Stromiec),  

❖ granit różowy o największym obwodzie 9 m – Wyśmierzyce w lesie na północny-zachód  

od zabudowań,  

❖ granit rapakiwi o obwodzie 11 m i wysokości 1 m – Kiedrzyn na obrzeżach lasu wsi 

Stamirowice. 

4. Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku 

realizacji projektowanego dokumentu 
Zadania zaproponowane w POŚ służą osiągnięciu celów w przedmiotowej dziedzinie, zmierzających do 

poprawy stanu środowiska, ustalonych wcześniej na szczeblu krajowym i międzynarodowym. 

Odstąpienie od wdrażania zapisów przedmiotowego dokumentu oznaczać będzie odstąpienie od 

obowiązku realizacji strategicznych celów ochrony środowiska w kontekście szerszej perspektywy 

postrzegania tej problematyki. 

W przypadku nie zrealizowania Programu, przeprowadzona analiza i ocena istniejącego stanu 

środowiska pozwala wykazać wzrost występowania negatywnych tendencji w zakresie korzystania ze 

środowiska. 

Przy braku realizacji zadań POŚ istnieje zagrożenie zmiany stanu środowiska poprzez m.in.: 
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❖ utratę różnorodności ekologicznej i cennych przyrodniczo terenów; 

❖ degradację walorów krajobrazu; 

❖ pogorszenie jakości wód powierzchniowych i podziemnych w związku ze zwiększonym 

wytwarzaniem ścieków, niewłaściwym stosowaniem nawozów i gnojowicy czy oddziaływaniem 

składowisk odpadów; 

❖ degradację powierzchni ziemi związaną z nielegalną eksploatacją zasobów naturalnych; 

❖ degradację powierzchni terenu ze względu na nielegalne składowanie odpadów; 

❖ zwiększenie ilości wytwarzanych odpadów; 

❖ niewłaściwe postępowanie z wytworzonymi odpadami; 

❖ zmniejszanie wielkości zasobów wodnych; 

❖ wzrost zagrożenia podtopieniami; 

❖ zwiększenie skutków występowania suszy; 

❖ pogorszenie jakości powietrza; 

❖ zwiększenie się liczby mieszkańców narażonych na ponadnormatywne natężenie hałasu i pola 

elektromagnetyczne; 

❖ pogorszenie jakości życia mieszkańców. 

Podsumowując, zaniechanie bądź wstrzymanie realizacji działań ujętych w POŚ będzie przyczyniać się 

do przyrostu problemów ekologicznych na terenie powiatu, jak również pogłębiać niektóre z nich. 

Utrudni to również realizację założeń zrównoważonego rozwoju powiatu.  

5. Cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu 

międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym 
Zagadnienia i cele środowiskowe ustanowione na szczeblu międzynarodowym i wspólnotowym ze 

względu na priorytetowe traktowanie ochrony środowiska zawarte są w wielu konwencjach 

międzynarodowych i podstawowych aktach tworzących Wspólnotę UE. Dokumenty te stanowią ramy 

dla regulacji prawnych (dyrektywy i rozporządzenia w prawie unijnym oraz ustawy i rozporządzenia  

w prawie polskim) oraz stanowią podstawę dla kształtowania polityki ochrony środowiska  

w określonej perspektywie czasowej, w szeregu tworzonych dokumentów (strategie, polityki, 

programy). Cele polityki ochrony środowiska na szczeblu wspólnotowym zostały określone w wielu 

dokumentach strategicznych, które stanowią ramy dla dokumentów krajowych i regionalnych.  

W niniejszej części dokonano analizy zgodności celów POŚ z celami innych dokumentów strategicznych 

na poziomie międzynarodowym, w tym unijnym, krajowym oraz wojewódzkim. Porównanie to pełni rolę 

oceny spójności celów projektowanego dokumentu z celami innych dokumentów strategicznych. 
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5.1. Dokumenty międzynarodowe 

Międzynarodowa ochrona środowiska – Globalny Program Działań Szczytu Ziemi: Agenda 21  

Jeden z najważniejszych programów międzynarodowych dotyczących zrównoważonego rozwoju 

ludzkości i ochrony zasobów środowiska naturalnego. Przewiduje on działania na poziomie globalnym, 

narodowym i lokalnym prowadzone w celu koordynacji wysiłków w rozwiązywaniu problemów 

światowej ekologii i polityki rozwoju. Program dotyczy wszystkich dziedzin życia w których człowiek 

oddziałuje na środowisko. Najważniejsze założenia i cele Agendy 21 to m.in.:  

❖ ochrona i wspomaganie zdrowia człowieka;  

❖ zrównoważony rozwój osiedli ludzkich (powstrzymanie kryzysu ekologicznego miast);  

❖ ochrona atmosfery (przeciwdziałanie efektowi cieplarnianemu, zanikaniu warstwy ozonowej, 

kwaśnym deszczom);  

❖ bezpieczne wykorzystanie toksycznych substancji chemicznych;  

❖ bezpieczne gospodarowanie odpadami stałymi i ściekowymi, niebezpiecznymi  

i radioaktywnymi;  

❖ zrównoważone gospodarowanie gruntami rolnymi;  

❖ powstrzymanie niszczenia lasów;  

❖ ochrona i zagospodarowanie zasobów wód słodkich;  

❖ zachowanie różnorodności biologicznej (krajowe oceny różnorodności biologicznej, 

opracowanie strategii ich zachowania);  

❖ przeciwdziałanie pustynnieniu i suszy;  

❖ edukacja ekologiczna.  

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2001/42/WE z dnia 27 czerwca 2001 r. w sprawie oceny 

wpływu niektórych planów i programów na środowisko (dyrektywa SOOŚ) 

Celem Dyrektywy nr 2001/42/WE „jest zapewnienie wysokiego poziomu ochrony środowiska  

i przyczynienie się do uwzględniania aspektów środowiskowych w przygotowaniu i przyjmowaniu 

planów i programów w celu wspierania stałego rozwoju, poprzez zapewnienie, że zgodnie z niniejszą 

dyrektywą dokonywana jest ocena wpływu na środowisko niektórych planów i programów, które 

potencjalnie mogą powodować znaczący wpływ na środowisko”.  

Dyrektywa Rady nr 85/337/EWG z dnia 27 czerwca 1985 r. w sprawie oceny skutków wywieranych przez 

niektóre przedsięwzięcia publiczne i prywatne na środowisko naturalne (dyrektywa OOS). 

Dyrektywa nr 85/337/EWG dotyczy oceny oddziaływania wywieranego przez niektóre przedsięwzięcia 

publiczne i prywatne na środowisko. Innymi dokumentami o międzynarodowej randze i charakterze 
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przestrzennym, stanowiącymi podstawę do formułowania celów ochrony środowiska w programach 

krajowych są konwencje międzynarodowe, sygnowane przez stronę polską, m.in.: Konwencja Ramsarska  

o obszarach wodno - błotnych z 1971 r. ze zmianami w Paryżu (1982r.) i Regina (1987r.), Konwencja 

Genewska w sprawie transgranicznego zanieczyszczenia powietrza na dalekie odległości z 1979 r. wraz 

z II protokołem siarkowym z 1994 r. (Oslo), Konwencja Berneńska o ochronie dzikiej fauny i flory 

europejskiej oraz ich siedlisk naturalnych z 1979 r., Protokół Montrealski w sprawie substancji 

zubażających warstwę ozonową z 1987r. wraz z poprawkami londyńskim (1990r.), wiedeńskimi (1992r.), 

Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Rio de Janeiro, 1992 r., 

Konwencja ONZ o ochronie różnorodności biologicznej z Rio de Janeiro, 1992r. Ramowa Konwencja 

Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu z Kioto, 1997r. wraz z Protokołem. 

Siódmy Program działań UE w dziedzinie ochrony środowiska (7 EAP) - „Dobrze żyć  

w granicach naszej planety” 

Program będzie realizował cele tematyczne i priorytety inwestycyjne określone w stosownych 

rozporządzeniach UE dotyczących Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Zgodnie  

z określonymi zasadami dla Programu wybrano następujące cele tematyczne:   

❖ CT 6 - Zachowanie i ochrona środowiska naturalnego oraz wspieranie efektywnego 

gospodarowania zasobami,   

❖ CT 7 - Promowanie zrównoważonego transportu i usuwanie niedoborów przepustowości w 

działaniu najważniejszej infrastruktury sieciowej,   

❖ CT 10 - Inwestowanie w kształcenie, szkolenie oraz szkolenie zawodowe na rzecz zdobywania 

umiejętności i uczenia się przez całe życie. 

Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 

Europa 2020  

Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu, 

Europa 2020 zawiera priorytety tematyczne, w tym między innymi priorytet „Europa efektywnie 

korzystająca z zasobów” – projekt na rzecz uniezależnienia wzrostu gospodarczego od wykorzystania 

zasobów, przejścia na gospodarkę niskoemisyjną, większego wykorzystania odnawialnych źródeł energii, 

modernizacji transportu oraz propagowania efektywności energetycznej.  

Pakiet klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej  

Pakiet klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej zawiera, między innymi, zmniejszenie emisji gazów 

cieplarnianych przynajmniej o 20% w 2020 r. w porównaniu do bazowego 1990 r. i 30% zmniejszenia 

emisji gazów cieplarnianych w 2020 r. w UE w przypadku, gdyby uzyskano światowe porozumienie co 

do redukcji gazów cieplarnianych.  
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5.2. Dokumenty krajowe 

Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020  

Celem głównym Krajowego Programu Ochrony Powietrza jest poprawa jakości życia mieszkańców 

Rzeczypospolitej Polskiej, szczególnie ochrona ich zdrowia i warunków życia, z uwzględnieniem ochrony 

środowiska, z jednoczesnym zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju. 

Polityka Klimatyczna Polski 

Celem strategicznym polityki klimatycznej jest „włączenie się Polski do wysiłków społeczności 

międzynarodowej na rzecz ochrony klimatu globalnego poprzez wdrażanie zasad zrównoważonego 

rozwoju, zwłaszcza w zakresie poprawy wykorzystania energii, zwiększania zasobów leśnych i glebowych 

kraju, racjonalizacji wykorzystania surowców i produktów przemysłu oraz racjonalizacji 

zagospodarowania odpadów, w sposób zapewniający osiągnięcie maksymalnych, długoterminowych 

korzyści gospodarczych, społecznych i politycznych”. 

Polityka Ekologiczna Państwa 

Głównym celem strategicznym jest doprowadzenie do sytuacji, w której projekty dokumentów 

strategicznych wszystkich sektorów gospodarki będą, zgodnie z obowiązującym w tym zakresie prawem, 

poddawane procedurze oceny oddziaływania na środowisko i wyniki tej oceny będą uwzględniane  

w ostatecznych wersjach tych dokumentów. 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności  

Dokument stanowi najszerszy i najbardziej ogólny element nowego systemu zarządzania rozwojem 

kraju. Celem głównym dokumentu jest poprawa jakości życia Polaków mierzona zarówno wskaźnikami 

jakościowymi, jak i wartością oraz tempem wzrostu PKB w Polsce. Z punktu widzenia niniejszego 

opracowania ważne są następujące cele:  

❖ Cel 7 – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu środowiska; 

❖ Cel 8 – Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania  

i pełnego wykorzystania potencjałów; 

❖ Cel 9 – Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski. 

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko - perspektywa do 2020 r. 

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowiska stanowi jedną z 9 zintegrowanych strategii 

rozwoju. Dokument uszczegóławia zapisy przyjęcia Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 

2020 (z perspektywą do 2030 r.) w dziedzinie energetyki i środowiska, a także przedstawia ogólną 

wytyczną dla Polityki energetycznej Polski i innych programów rozwoju, które staną się elementami 
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systemu realizacji BEiŚ. Ponadto Strategia jest zgodna z celami rozwojowymi określanymi na poziomie 

wspólnoty, zawartymi przede wszystkim w dokumencie Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego 

i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu oraz celami pakietu klimatyczno-

energetycznego. BEiŚ jest podstawą dla dalszych prac programowych i wdrożeniowych, dotyczących w 

szczególności zagadnień adaptacji do zmian klimatu, ochrony zasobów naturalnych i środowiska 

przyrodniczego, a także bezpieczeństwa i efektywności energetycznej. Strategia BEiŚ służy również 

określeniu celów i kierunków działań nowej perspektywy finansowej 2014-2020. 

Głównym celem 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. 

 

Rysunek 15. Schemat powiązania ze sobą dokumentów strategicznych obowiązujących na szczeblu krajowym 
(źródło: Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko) 

Głównym celem 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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5.3. Dokumenty wojewódzkie i lokalne 

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego  

Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, przyjęty uchwałą nr 180/14 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 lipca 2014 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 6868) uwzględnia 

środowiskowe uwarunkowania rozwoju przestrzennego województwa, opisując ich stan i zagrożenia. 

Zwraca uwagę m.in. na znaczenie powiązań przyrodniczych, zarówno zewnętrznych jak i wewnętrznych, 

podkreślając rolę terenów najcenniejszych pod względem przyrodniczym – obszarów Natura 2000 oraz 

sieci ekologicznych i projektowanego systemu korytarzy ekologicznych. Plan przedstawia wiodące cechy 

i zasoby środowiska przyrodniczego, w tym budowę geologiczną, kopaliny, ukształtowanie terenu, 

zasoby wodne, gleby, klimat, szatę roślinną, faunę, obszary cenne pod względem przyrodniczym oraz 

koncepcje system korytarzy ekologicznych.  

Projekt POŚ dla powiatu białobrzeskiego jest w pełni zgodny z kierunkami realizacji polityki 

przestrzennej, a wyznaczone cele, kierunki interwencji i zadania projektowanego dokumentu służyć 

będą osiągnięciu celów planu zagospodarowania przestrzennego województwa. 

Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego na lata 2016 – 2021 z uwzględnieniem 

lat 2022 - 2027:  

Cel szczegółowy: Ograniczenie liczby miejsc nielegalnego składowanie odpadów komunalnych.  

Program Ochrony Powietrza dla strefy mazowieckiej:  

Cel szczegółowy: przywrócenie naruszonych standardów jakości powietrza, a przez to poprawa 

warunków życia mieszkańców, podwyższenie standardów cywilizacyjnych oraz lepsze jakości życia  

w aglomeracji. 

Kierunek interwencji: redukcja emisji dwutlenku węgla poprzez termomodernizację budynków. 

Program ochrony środowiska województwa mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem 

perspektywy do 2018 r.  

Cel szczegółowy: poprawa jakości środowiska.  

Kierunek interwencji:  

❖ Poprawa jakości powietrza, w tym dążenie do osiągnięcia poziomu celu długoterminowego 

dla ozonu do 2020 r.; 

❖ Poprawa jakości wód; 

❖ Racjonalna gospodarka odpadami.  

Cel szczegółowy: racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych. 
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Kierunek interwencji: efektywne wykorzystanie energii.  

Cel szczegółowy: Edukacja ekologiczna mieszkańców. 

Kierunek interwencji: wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Mazowsza. 

6. Cele ochrony przyrody wynikające z ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 o ochronie przyrody oraz zakazy wynikające z 

ustanowionych form ochrony przyrody 

Zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody celem ochrony przyrody jest:  

❖ utrzymanie procesów ekologicznych i stabilności ekosystemów;  

❖ zachowanie różnorodności biologicznej;  

❖ zachowanie dziedzictwa geologicznego i paleontologicznego;  

❖ zapewnienie ciągłości istnienia gatunków roślin, zwierząt i grzybów, wraz z ich siedliskami, 

przez ich utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony;  

❖ ochrona walorów krajobrazowych, zieleni w miastach i wsiach oraz zadrzewień;  

❖ utrzymywanie lub przywracanie do właściwego stanu ochrony siedlisk przyrodniczych,  

a także pozostałych zasobów, tworów i składników przyrody;  

❖ kształtowanie właściwych postaw człowieka wobec przyrody przez edukację, informowanie  

i promocję w dziedzinie ochrony przyrody. 

Na terenie powiatu białobrzeskiego występuje szereg form ochrony przyrody. Formy te zostały 

opisane w punkcie 3 niniejszego dokumentu wraz z uchwałami, rozporządzeniami i decyzjami w 

sprawie ich utworzenia, ustanowienia lub wyznaczenia. Jak wynika z poniższej tabeli cele 

poszczególnych form ochrony przyrody występujących w powiecie są spójne z celami POŚ  oraz nie 

wpłyną na ich osiągnięcie.  

Tabela 20. Wpływ POŚ na formy ochrony przyrody w powiecie białobrzeskim (źródło: opracowanie własne) 

Obszar Cel ochrony 
Czy cel jest spójny 

z POŚ 
Czy POŚ wpłynie na 
osiągnięcie celu ? 

Obszar Chronionego 
Krajobrazu Dolina rzeki 

Pilicy i Drzewiczki 

Ochrona ze względu na wyróżniający się krajobraz o 
zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze 

względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych 
z turystyką i wypoczynkiem, a także pełnioną funkcją 

korytarzy ekologicznych 

✓  

Rezerwat Majdan 

zachowanie zbiorowisk łęgowych oraz grądu niskiego z 
wielogatunkowymi drzewostanami naturalnego 

pochodzenia, będącymi pozostałością po dawnej 
Puszczy Stromieckiej. 

✓  

Rezerwat Starodrzew 
Dobieszyński 

zachowanie unikalnego fragmentu Puszczy Stromieckiej ✓  

Rezerwat Sokół 
zachowania zespołu leśnego o charakterze naturalnym 

z panującym jesionem wyniosłym 
✓  
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Obszar Cel ochrony 
Czy cel jest spójny 

z POŚ 
Czy POŚ wpłynie na 
osiągnięcie celu ? 

Dolina Dolnej Pilicy 
Zachowanie specjalnego obszaru ochrony siedlisk, 

mających znaczenie dla Wspólnoty 
✓  

Dolina Pilicy 
Zachowanie obszarów specjalnej ochrony ptaków 

Natura 2000 
✓  

Pomniki przyrody 
Ochrona cennych elementów przyrody ożywionej i 

nieożywionej 
✓  

 

Zapisy POŚ stanowią ogólny opis celów i zadań, bez wskazania konkretnej inwestycji oraz jej lokalizacji. 

Z założenia wszelkie działania modernizacyjne i budowlane będą realizowane na obszarach 

zabudowanych i przekształconych w wyniku działalności człowieka. Na obecnym etapie nie przewiduje 

się negatywnego wpływu zapisów dokumentu na środowisko. Niemniej w czasie planowania 

konkretnych inwestycji w sąsiedztwie obszarów prawnie chronionych należy mieć na uwadze 

przedstawione powyżej zakazy. Zakazy i ograniczenia dotyczące form ochrony przyrody znajdujących się 

na terenie powiatu zostały przedstawione poniżej. 

❖ Obszary Chronionego Krajobrazu 

Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki –Wszystkie wyznaczone cele mogą mieć 

potencjalny pozytywny wpływ na obszar powiatu, są ze sobą spójne oraz dążą do poprawy stanu 

środowiska, w tym przede wszystkim jakości powietrza. 

Art. 24. 1. Na obszarze chronionego krajobrazu mogą być wprowadzone następujące zakazy:  

1) zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia ich nor, legowisk, innych schronień i miejsc rozrodu 

oraz tarlisk, złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz wykonywania czynności 

związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką i łowiecką;  

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 

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;  

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają 

one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 

wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych;  

4) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych 

szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu;  
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5) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac związanych  

z zabezpieczeniem przeciwsztormowym, przeciwpowodziowym lub przeciwosuwiskowym lub 

utrzymaniem, budową, odbudową, naprawą lub remontem urządzeń wodnych;  

6) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli służą innym celom niż ochrona przyrody lub 

zrównoważone wykorzystanie użytków rolnych i leśnych oraz racjonalna gospodarka wodna lub rybacka;  

7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno- -błotnych;  

8) budowania nowych obiektów budowlanych w pasie szerokości 100 m od:  

a) linii brzegów rzek, jezior i innych naturalnych zbiorników wodnych,  

b) zasięgu lustra wody w sztucznych zbiornikach wodnych usytuowanych na wodach płynących przy 

normalnym poziomie piętrzenia określonym w pozwoleniu wodnoprawnym, o którym mowa w art. 122 

ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne – z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów 

służących prowadzeniu racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej;  

9) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 200 m od linii brzegów klifowych oraz  

w pasie technicznym brzegu morskiego. 

❖ Rezerwaty przyrody 

Rezerwat Majdan, Rezerwat Starodrzew Dobieszyński, Rezerwat Sokół - Wszystkie wyznaczone cele 

mogą mieć potencjalny pozytywny wpływ na obszar powiatu, są ze sobą spójne oraz dążą do poprawy 

stanu środowiska, w tym przede wszystkim jakości powietrza oraz zasobów przyrody. 

Na terenie rezerwatów przyrody obowiązują zakazy wskazane w art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 

2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.). Lista zakazów obejmuje 27 punktów  

i dotyczą one wszystkich rezerwatów, niezależnie, kiedy powstały i jaki jest ich cel ochrony.  

Art. 15. 1. W rezerwatach przyrody zabrania się:  

1) budowy lub przebudowy obiektów budowlanych i urządzeń technicznych, z wyjątkiem obiektów  

i urządzeń służących celom rezerwatu przyrody;  

2) (uchylony);  

3) chwytania lub zabijania dziko występujących zwierząt, zbierania lub niszczenia jaj, postaci 

młodocianych i form rozwojowych zwierząt, umyślnego płoszenia zwierząt kręgowych, zbierania 

poroży, niszczenia nor, gniazd, legowisk i innych schronień zwierząt oraz ich miejsc rozrodu;  

4) polowania, z wyjątkiem obszarów wyznaczonych w planie ochrony lub zadaniach ochronnych 

ustanowionych dla rezerwatu przyrody;  
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5) pozyskiwania, niszczenia lub umyślnego uszkadzania roślin oraz grzybów;  

6) użytkowania, niszczenia, umyślnego uszkadzania, zanieczyszczania i dokonywania zmian obiektów 

przyrodniczych, obszarów oraz zasobów, tworów i składników przyrody;  

7) zmiany stosunków wodnych, regulacji rzek i potoków, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody; 

8) pozyskiwania skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym kopalnych szczątków roślin i zwierząt, 

minerałów i bursztynu;  

9) niszczenia gleby lub zmiany przeznaczenia i użytkowania gruntów;  

10) palenia ognisk i wyrobów tytoniowych oraz używania źródeł światła o otwartym płomieniu, z 

wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;  

11) prowadzenia działalności wytwórczej, handlowej i rolniczej, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w 

planie ochrony;  

12) stosowania chemicznych i biologicznych środków ochrony roślin i nawozów;  

13) zbioru dziko występujących roślin i grzybów oraz ich części, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska;  

14) połowu ryb i innych organizmów wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych w planie ochrony lub 

zadaniach ochronnych;  

15) ruchu pieszego, rowerowego, narciarskiego i jazdy konnej wierzchem, z wyjątkiem szlaków i tras 

narciarskich wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;  

16) wprowadzania psów na obszary objęte ochroną ścisłą i czynną, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych  

w planie ochrony, psów pasterskich wprowadzanych na obszary objęte ochroną czynną, na których 

plan ochrony albo zadania ochronne dopuszczają wypas oraz psów asystujących w rozumieniu art. 2 

pkt 11 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób 

niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm.);  

17) wspinaczki, eksploracji jaskiń lub zbiorników wodnych, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska;  

18) ruchu pojazdów poza drogami publicznymi wskazanymi przez regionalnego dyrektora ochrony 

środowiska;  

19) umieszczania tablic, napisów, ogłoszeń reklamowych i innych znaków niezwiązanych z ochroną 

przyrody, udostępnianiem rezerwatu przyrody, edukacją ekologiczną, z wyjątkiem znaków 

drogowych i innych znaków związanych z ochroną bezpieczeństwa i porządku powszechnego;  
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20) zakłócania ciszy;  

21) używania łodzi motorowych i innego sprzętu motorowego, uprawiania sportów wodnych i 

motorowych, pływania i żeglowania, z wyjątkiem akwenów lub szlaków wyznaczonych przez 

regionalnego dyrektora ochrony środowiska;  

22) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu;  

23) biwakowania, z wyjątkiem miejsc wyznaczonych przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska;  

24) prowadzenia badań naukowych - bez zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska;  

25) wprowadzania gatunków roślin, zwierząt lub grzybów, bez zgody ministra właściwego do spraw 

środowiska;  

26) wprowadzania organizmów genetycznie zmodyfikowanych;  

27) organizacji imprez rekreacyjno-sportowych - bez zgody regionalnego dyrektora ochrony środowiska. 

❖ Obszary Natura 2000 

Dla obu obszarów Natura 2000 wyznaczono Plany Zadań Ochronnych: 

Dolina Dolnej Pilicy - Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie  

i Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia 

planu zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Dolnej Pilicy PLH140016.  

Dolina Pilicy Zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie i Regionalnego 

Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie ustanowienia planu zadań 

ochronnych dla obszaru Natura 2000 Dolina Pilicy PLB140003. 

Działania przedstawione w POŚ nie będą kolidowały z wytycznymi zawartymi w PZO dla obszarów Natura 

2000 oraz nie wpłyną na osiągnięcie wyznaczonych prze nie celów. 

Zgodnie z zapisanymi w art. 33 ustawy o ochronie przyrody generalnymi zasadami postępowania  

na obszarach Natura 2000, zabrania się podejmowania działań mogących znacząco negatywnie 

oddziaływać na cele ochrony obszaru Natura 2000, w tym w szczególności mogących: 

❖ pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których 

ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, 

❖ wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000, 

❖ pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 lub jego powiązania z innymi obszarami. 

Najważniejszą zasadą odnoszącą się do obszarów Natura 2000 jest zakaz podejmowania działań 

mogących znacząco negatywnie oddziaływać na stan przyrody na tych obszarach. 
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❖ Pomniki przyrody  

Wszystkie wyznaczone cele mogą mieć potencjalny pozytywny wpływ na obszar powiatu, są ze sobą 

spójne oraz dążą do poprawy stanu środowiska oraz zachowania cennych obiektów przyrody ożywionej 

i nieożywionej. 

W stosunku do pomnika przyrody, stanowiska dokumentacyjnego, użytku ekologicznego lub zespołu 

przyrodniczo-krajobrazowego mogą być wprowadzone następujące zakazy: 

1) niszczenia, uszkadzania lub przekształcania obiektu lub obszaru; 

2) wykonywania prac ziemnych trwale zniekształcających rzeźbę terenu, z wyjątkiem prac 

związanych  

z zabezpieczeniem przeciwsztormowym lub przeciwpowodziowym albo budową, 

odbudową, utrzymywaniem, remontem lub naprawą urządzeń wodnych; 

3) uszkadzania i zanieczyszczania gleby; 

4) dokonywania zmian stosunków wodnych, jeżeli zmiany te nie służą ochronie przyrody 

albo racjonalnej gospodarce rolnej, leśnej, wodnej lub rybackiej; 

5) likwidowania, zasypywania i przekształcania naturalnych zbiorników wodnych, 

starorzeczy oraz obszarów wodno-błotnych; 

6) wylewania gnojowicy, z wyjątkiem nawożenia użytkowanych gruntów rolnych; 

7) zmiany sposobu użytkowania ziemi; 

8) wydobywania do celów gospodarczych skał, w tym torfu oraz skamieniałości, w tym 

kopalnych szczątków roślin i zwierząt, a także minerałów i bursztynu; 

9) umyślnego zabijania dziko występujących zwierząt, niszczenia nor, legowisk 

zwierzęcych oraz tarlisk i złożonej ikry, z wyjątkiem amatorskiego połowu ryb oraz 

wykonywania czynności związanych z racjonalną gospodarką rolną, leśną, rybacką  

i łowiecką; 

10) zbioru, niszczenia, uszkadzania roślin i grzybów na obszarach użytków ekologicznych, 

utworzonych w celu ochrony stanowisk, siedlisk lub ostoi roślin i grzybów chronionych; 

11) umieszczania tablic reklamowych. 

Reasumując zapisy POŚ nie wpływają negatywnie na cele ochrony przyrody wynikające z ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 o ochronie przyrody. Prognozuje się pozytywny wpływ dokumentu na stan środowisko 

na terenie powiatu białobrzeskiego. 
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7. Określenie, analiza i ocena przewidywanych oddziaływań na 

środowisko 

7.1. Macierz skutków środowiskowych 

Ocenę i identyfikację oddziaływań na środowisko poszczególnych działań ujętych w POŚ dokonano  

w tzw. macierzy skutków środowiskowych, która jest syntetycznym zestawieniem możliwych 

oddziaływań ocenianych zadań na środowisko naturalne.  

Oddziaływania na środowisko podzielono na trzy grupy i oznaczono następującymi kolorami lub 

symbolami: 

Sposób odziaływania Rodzaj oddziaływania Czas odziaływania 

  pozytywne B bezpośrednie 1 stałe 

  negatywne P pośrednie 2 długoterminowe 

-  neutralne W wtórne 3 średnioterminowe 

  
negatywne (etap budowy) / 
pozytywne (etap 
eksploatacji) 

S skumulowane 4 krótkoterminowe 

    5 chwilowe 

Poza prognozowanym oddziaływaniem planowanych inwestycji na środowisko należy również określić 

ich wpływ na życie i zdrowie ludzi. W większości przypadków malejąca presja na różne komponenty 

środowiska powoduje, że pośrednio występuje pozytywne oddziaływanie na ludzi. Człowiek w znacznym 

stopniu uzależniony jest od poszczególnych komponentów środowiska. Zanieczyszczenia powietrza oraz 

hałas są bardzo istotne dla zdrowia ludzi, dlatego też należy zwracać szczególną uwagę na te elementy. 

Realizacja ustaleń POŚ przyczyni się głównie do polepszenia warunków życia ludzi. Kilka z zadań może 

mieć krótkotrwały negatywny wpływ (zwykle na etapie budowy/prac modernizacyjnych) na wodę, 

krajobraz, klimat akustyczny oraz bioróżnorodność, lecz w stosunku do ogółu, jest to niewielki odsetek 

i prawdopodobnie zostanie zrekompensowany poprzez realizację pozostałych zadań. 

Ocena została dokonana na podstawie stymulacji i przewidywanych skutków realizacji konkretnych 

działań na poszczególne elementy:  

Obszary Natura 2000, Różnorodność biologiczna, Ludzie, Zwierzęta, Rośliny, Woda, Powietrze, 

Powierzchnia ziemi, Krajobraz, Klimat, Zasoby naturalne, Zabytki, Dobra materialne.
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Tabela 21. Przewidywane oddziaływania na środowisko i ich ocena (źródło: opracowanie własne) 

Strategiczny program działań 
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Obszar interwencji: ochrona klimatu i jakości powietrza 

Cel: poprawa jakości powietrza przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego w kontekście zmian klimatu  

Kierunek interwencji: Poprawa efektywności energetycznej 

Wdrażanie systemów sprzyjających efektywności energetycznej, w tym zarządzania energią    P3 B2  P2  P3 P2 P2  

Wymiana oświetlenia na energooszczędne    P2 B2  P2  P2 P3 P1  

Termomodernizacja budynków    P2 B1  P2  P2 P1 P2  

Kierunek interwencji: Ograniczenie emisji powierzchniowej 

Likwidacja konwencjonalnych źródeł ciepła lub wymiana na inne o większej sprawności lub 
zastosowanie energii elektrycznej w budynkach 

   P2 B3  P2  P2 P3 P2  

Kierunek interwencji: Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych 

Zwiększenie udziału transportu kolejowego w przewozach pasażerskich oraz towarowych, w 
tym zakup nowego taboru i budowa linii kolejowych ze źródeł komunikacyjnych 

P2 P2  P2 B2    P2 B2   

Udrożnienie obszarów miejskich poprzez budowę obwodnic B4/P2 B/4P2  P4/P2 P4/B3    P2 P3   

Rozwój transportu rowerowego, w tym rozbudowa spójnego systemu dróg i ścieżek 
rowerowych 

P4/P1 P4/P1  B4/P2 B4/B1    P2 P1 P2 P2 

Ograniczenie wjazdu pojazdów o masie powyżej 3,5 Mg do centrów miast P2 P2  P3 B2    P2 P1 P2 P2 

Ograniczanie pylenia wtórnego poprzez oczyszczanie dróg P2 P3  P2 B3    P2 P1 P3 P3 

Budowa parkingów Park&Ride, Bike&Ride, Kiss&Ride B5/P2 B5/P2  P2 B5/B2    B5/P2 B5/P1   

Kierunek interwencji: Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

Produkcja energii prosumenckiej z odnawialnych źródeł energii P2 P2 P2 P1 B1  B1   B1 P2 P2 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii do produkcji energii elektrycznej i cieplnej P1 P2 P2 P1 B1  B1   B1 P1 P2 

Promowanie odnawialnych źródeł energii P2 P2 P2 P1 B1  B1   B1 P2 P2 
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Kierunek interwencji: Zmniejszenie przekroczeń dopuszczalnych poziomów stężeń monitorowanych substancji 

Uwzględnianie w dokumentach planistycznych rozwiązań kształtowania przestrzeni i ich 
funkcjonowania umożliwiających ochronę powietrza i przewietrzanie miast i osiedli wiejskich 

odpowiednio do obowiązujących przepisów prawa 
P1 P1 P1 B1 B1     B1 P1 P1 

Realizacja założeń właściwych miejscowo programów ochrony powietrza P1 P2 P1 S2 S1     B1 P2 P2 

Opracowanie i realizacji Programów Ograniczania Niskiej Emisji lub Programów Gospodarki 
Niskoemisyjnej 

P2 P2 P3 P3/B2 P4/B2     B5/B2 P1 P2 

Opracowanie i prowadzenie akcji promocyjno-edukacyjnych w zakresie ochrony powietrza w 
tym gospodarki niskoemisyjnej oraz promowanie rozwiązań przyczyniających się do redukcji 

emisji zanieczyszczeń 
P3 P3 P3 B2 B1     B3 P3 P3 

Obszar: zagrożenia hałasem 

Cel: Ochrona przed hałasem 

Kierunek interwencji: Poprawa klimatu akustycznego 

Tworzenie w miastach tzw. stref ciszy, w tym poprzez stosowanie ograniczeń prędkości w 
terenach zabudowanych 

     B1    B1 P1 P1 

Prowadzenie kampanii edukacyjnych w zakresie szkodliwości hałasu oraz promowanie 
rozwiązań przyczyniających się do jego redukcji (np. promowanie transportu publicznego i 

jazdy na rowerze) 
     B2    B3 P2 P2 

Obszar: Gospodarowanie wodami 

Cel: Osiągnięcie dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych i podziemnych 

Kierunek interwencji: Poprawa stanu jakościowego i ilościowego wód powierzchniowych 

Prowadzenie kontroli przestrzegania przez podmioty warunków wprowadzania ścieków do 
wód lub do ziemi 

B1      B1   P2 P1 P1 

Kierunek interwencji: Poprawa stanu jakościowego i ilościowego wód podziemnych 

Inwentaryzacja ujęć wód podziemnych wykorzystywanych do nawodnień rolniczych (dot. 
studni wykonanych w ramach zwykłego korzystania z wód), kontrola poboru wody z tych ujęć 

B1      B1      
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Cel: Ochrona przed zjawiskami ekstremalnymi związanymi z wodą 

Kierunek interwencji: Zapewnienie bezpieczeństwa powodziowego 

Budowa systemów ostrzegawczych oraz tworzenie programów edukacyjnych poprawiających 
świadomość i wiedzę na temat źródeł zagrożenia powodziowego i ryzyka powodziowego 

        B1 B1   

Obszar: Gospodarka wodno-ściekowa 

Cel: Prowadzenie racjonalnej gospodarki  wodno-ściekowej 

Kierunek interwencji: Sprawny i funkcjonalny system wodociągowy 

Ograniczanie zużycia wody poprzez zmniejszenie strat na przesyle oraz optymalizację 
wykorzystania istniejącej infrastruktury wodnej 

P2        P2 B1   

Działania edukacyjne, promocyjne, propagujące i upowszechniające wiedzę o konieczności, 
celach, zasadach i sposobach oszczędnego użytkowania wody 

P3        P1 B1   

Rozwój i dostosowanie instalacji oraz urządzeń służących zrównoważonej i racjonalnej gospodarce wodno-ściekowej dla potrzeb ludności i przemysłu 

Prowadzenie kontroli przestrzegania przez podmioty warunków wprowadzania ścieków do 
wód lub do ziemi 

B1      P1   B2 P2 P2 

Obszar: Zasoby geologiczne 

Cel: Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem antropogenicznym, erozją oraz niekorzystnymi zmianami klimatu 

Kierunek interwencji: Kontrola i monitoring eksploatacji kopalin 

Ograniczanie niekoncesjonowanej eksploatacji zasobów P1 B2 P2    B1      

Kontrola realizacji koncesji na wydobywanie kopalin ze złóż P1 B1 P2    B1      

Obszar: Gleby 

Cel: Ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem antropogenicznym, erozją oraz niekorzystnymi zmianami klimatu 

Kierunek interwencji: Zachowanie funkcji środowiskowych i gospodarczych gleb 

Promocja pakietów rolnośrodowiskowo- klimatycznych, rolnictwa ekologicznego i 
integrowanego oraz informacja nt. dobrych praktyk rolniczych i gospodarczych gleb 

P3 B2 P2       B3 P2 P2 
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Ochrona gruntów rolnych przed zmianą zagospodarowania poprzez uwzględnianie ich 
przeznaczenia w dokumentach planistycznych 

P2 B1 P1       P1 P2 P2 

Monitoring gleb użytkowanych rolniczo  B1           

Kierunek interwencji: Rekultywacja gruntów zdegradowanych i zdewastowanych 

Rekultywacja gruntów zdegradowanych i zdewastowanych, w kierunku przyrodniczym, 
rekreacyjnym lub leśnym 

 B2 B2        P5/P3 P5/P2 

Kierunek interwencji: Ochrona przed osuwiskami 

Monitoring terenów osuwiskowych  B1 B1       B1   

Zabezpieczanie istniejących osuwisk z uwzględnieniem walorów przyrodniczych i 
krajobrazowych 

 B2 P3       B3   

Obszar: GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU ODPADÓW 

Cel: Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, uwzględniając zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego 

Kierunek interwencji: Racjonalna gospodarka odpadami 

Realizacja „Programu zapobiegania powstawaniu odpadów dla województwa 
mazowieckiego” (PZPO WM) 

P3 P3 P3 P2 B2     B1 P2 P2 

Obszar: Zasoby przyrodnicze 

Cel: Ochrona różnorodności biologicznej oraz krajobrazowej 

Kierunek interwencji: Zarządzanie zasobami przyrody i krajobrazem 

Zapewnienie właściwej ochrony dla różnorodności biologicznej, terenów zieleni i krajobrazu 
w planowaniu przestrzennym, ze szczególnym uwzględnieniem korytarzy ekologicznych 

poprzez adekwatne zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego lub/i decyzjach o 
warunkach zabudowy 

P3 P2 B4/B1  P2     B2 B4/B1 B1 

Kierunek interwencji: Zachowanie lub przywrócenie właściwego stanu siedlisk i gatunków 

Czynna ochrona siedlisk przyrodniczych oraz gatunków objętych ochroną   B1        B1 B1 
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Zachowanie siedlisk i gatunków na terenach podmokłych, w dolinach rzecznych i na terenach 
zmeliorowanych w stanie niepogorszonym 

P2  B2        B1 B2 

Zrównoważony rozwój turystyki na obszarach cennych przyrodniczo   B1        B1 B1 

Kierunek interwencji: Ochrona i rozwój zieleni na terenach zurbanizowanych 

Uwzględnienie w dokumentach planistycznych zachowania zieleni w tzw. miastach ogrodach 
otaczających Warszawę oraz stworzenie tzw. „zielonego pierścienia” wokół Warszawy 

  B1 B1 P1 P1    P2 B1 B2 

Kierunek interwencji: Działania z zakresu pogłębiania i udostępniania wiedzy o zasobach przyrodniczych i walorach krajobrazowych województwa 

Wsparcie zaplecza dydaktycznego oraz infrastruktury służącej edukacji ekologicznej oraz 
ochronie walorów przyrodniczych 

         B3 P2 P2 

Prowadzenie działań o charakterze edukacyjnym i informacyjnym w zakresie ochrony 
przyrody 

         B3 P3 P3 

Kierunek interwencji: Racjonalne użytkowanie zasobów leśnych 

Uwzględnianie w planach urządzenia lasu przebudowy drzewostanów monokulturowych lub 
niezgodnych z siedliskiem urządzenia lasu przebudowy drzewostanów monokulturowych lub 

niezgodnych z siedliskiem 
 B2 B1    B2  B2  B5/B1 B5/B1 

Opracowanie uproszczonych planów urządzenia lasu dla lasów prywatnych   B2    B1    P2 P2 

Inwestycje związane z ochroną przeciwpożarową lasu, m.in. rozwój systemów 
monitorowania zagrożenia pożarowego oraz infrastruktury przeciwpożarowej 

  B2    B2    P2 P2 

Odbudowa powierzchni zniszczonej przez huragany i pożary   B3    B3    P3 P3 

Kierunek interwencji: Zwiększenie lesistości 

Zmiana klasyfikacji gruntów zalesionych oraz gruntów, na których postępuje sukcesja 
naturalna 

  P1        B1 B1 

Promowanie zalesień jako alternatywnego sposobu zagospodarowania nieużytków i gruntów 
nieprzydatnych rolniczo 

  P3        P3 P2 

Obszar: POWAŻNE AWARIE PRZEMYSŁOWE 

Cel: Ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii przemysłowych oraz minimalizacja ich skutków 
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Kierunek interwencji: Zmniejszenie zagrożenia wystąpienia poważnej awarii oraz minimalizacja skutków w przypadku wystąpienia awarii 

Edukacja społeczeństwa na rzecz kreowania prawidłowych zachowań 
w sytuacji wystąpienia zagrożeń środowiska i życia ludzi z tytułu poważnych awarii 

P2 P2 P2 P3 B2    P2 B1 P2 P1 

Obszar: pole elektromagnetyczne 

Cel: Utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń ponadnoratywnym promieniowaniem elektromagnetycznym 

Kierunek interwencji: Ochrona prze polami elektromagnetycznymi 

Edukacja społeczeństwa z zakresu oddziaływania i szkodliwości PEM          B3   
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7.2. Ocena potencjalnych skutków dla środowiska w wyniku wdrażania 

zapisów dokumentu 
Realizacja zadań POŚ nie będzie oddziaływać negatywnie zarówno na obszarowe (w tym Natura 2000) 

jak również indywidualne formy ochrony przyrody (pomniki przyrody). Prognozuje się, iż zadania  

w projektowanym dokumencie nie wpłyną na pogorszenie się stanu chronionych siedlisk przyrodniczych 

poprzez fizyczną degradację, zmniejszenie powierzchni czy zmianę cech charakterystycznych siedliska. 

Działania ujęte w projektowanym opracowaniu nie spowodują pogorszenia stanu gatunków 

znajdujących się na tym obszarze oraz pogorszenia szans osiągnięcia oraz przywrócenia właściwego 

stanu ochrony siedlisk w przyszłości. 

7.2.1. Obszary chronione oraz pozostałe formy ochrony przyrody 

Na obszarze powiatu białobrzeskiego występują obszary cenne przyrodniczo, dlatego należy przewidzieć 

i określić możliwe znaczące oddziaływania na środowisko wynikające z realizacji zapisów 

projektowanego dokumentu. Działania przewidziane w ramach POŚ realizowane będą na terenach 

zurbanizowanych, przekształconych antropogenicznie w związku z czym żadne z zaplanowanych zadań 

nie będzie oddziaływać na obszary cenne przyrodniczo, w tym na obszary o znaczeniu dla Wspólnoty.  

Realizacja POŚ nie spowoduje ingerencji i przekształceń w środowisku naturalnym o wysokich walorach 

przyrodniczych, nie wpłynie negatywnie na obszary chronione, cenne przyrodniczo.  Przy planowaniu 

poszczególnych inwestycji należy uwzględniać zakazy, jakie obowiązują w stosunku do poszczególnych 

form ochrony przyrody, wynikające z ustawy o ochronie przyrody.  

7.2.2. Powietrze atmosferyczne 

Wyznaczone działania nie będą mieć znaczącego negatywnego wpływu na jakość powietrza 

atmosferycznego. Planowane działania zmierzające do poprawy efektywności energetycznej, a przy tym 

zmniejszenia niskiej emisji i jej uciążliwości będą zdecydowanie pozytywnie oddziaływać na 

poszczególne komponenty środowiska.  

Pozytywny, bezpośredni i stały wpływ na powietrze atmosferyczne będą miały zadania typowo 

inwestycyjne tj. termomodernizacja obiektów, promowanie wymiany przestarzałych kotłów na 

niskoemisyjne, montaż instalacji OZE. Wpłynie to na redukcję emisji szkodliwych zanieczyszczeń do 

powietrza atmosferycznego. Nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną, a przy tym 

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza ze źródeł spalania energetycznego. Oddziaływania 

negatywne w głównej mierze mają charakter przejściowy i związane są z realizacją planowanych 

inwestycji. 
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Instalacja OZE 

Na terenie powiatu możliwa jest budowa instalacji fotowoltaicznych. Instalacja pojedynczych baterii 

fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych nie stanowi zagrożenia dla środowiska. Niemniej jednak 

montaż baterii fotowoltaicznych może stanowić zagrożenie dla ptaków gniazdujących w budynkach  

(np. jerzyki, jaskółki, wróble, kopciuszki). Dlatego też przed podjęciem prac należy przeprowadzić 

inwentaryzację budynków pod kątem występowania chronionych gatunków ptaków. Prace montażowe 

powinny być prowadzone poza okresem lęgowym ptaków. Okres lęgowy większości ptaków w Polsce 

przypada w terminie od 1 marca do 15 października. Należy jednak zaznaczyć iż dla niektórych gatunków 

ptaków okres lęgowy przypada w innym okresie np. dla wróbli – od lutego/marca do sierpnia, a jeżyków 

od maja do sierpnia. Ponadto w poszczególnych latach okresy lęgowe dla konkretnych gatunków ulegają 

nieznacznym przesunięciom, w zależności od panujących warunków pogodowych.  

Negatywnego oddziaływania można się spodziewać w odniesieniu do dzikich gatunków. Problem będzie 

dotyczył głównie ptaków i owadów a zależny będzie w znacznej mierze od lokalizacji inwestycji 

fotowoltaicznych. 

Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań na powietrze: 

❖ pogłębiona analiza lokalizacji przedsięwzięcia, 

❖ zminimalizowaniu ryzyka awarii poprzez stosowanie sprawdzonych rozwiązań  

i nowoczesnego sprzętu, 

❖ prowadzenie prac budowlanych poza okresem lęgowym ptaków, rozrodu płazów 

❖ prowadzenie prac budowlanych i rozbiórkowych w porze dziennej, 

❖ stosowanie przepisów BHP, 

❖ zastosowanie do budowy nowoczesnego sprzętu, który emituje mniejsze ilości spalin, 

❖ na etapie eksploatacji - prowadzenie monitoringu powietrza. 

7.2.3. Klimat 

Wdrożenie założeń Programu, pozwoli w skali regionalnej na realizację kierunków zawartych  

w  „Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 

z perspektywą do roku 2030”, opracowanym ze względu na narastające skutki zmian klimatu (np. liczne 

anomalie pogodowe). Realizacja ustaleń niektórych zaproponowanych działań może mieć wpływ na 

mikroklimat. Wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii powinien uwzględniać 

pogorszenie warunków wiatrowych (długie okresy bezwietrznej pogody, lub krótkotrwałe okresy  

z wiatrami o sile huraganu). Produkcja biomasy będzie podlegać takim samym ograniczeniom jak cała 

produkcja rolna ze względu na zmniejszenie dostępności wody, ograniczenie wydajności produkcji.  
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W przypadku energii słonecznej można spodziewać się poprawy warunków w lecie ze względu na 

wydłużone okresy pogody słonecznej i zmniejszenie w zimie ze względu na dłuższe okresy  

z zachmurzeniem. W zakresie upraw roślin energetycznych kluczowy będzie rozwój nowych gatunków 

roślin, bardziej odpornych na zmienne warunki pogodowe oraz innowacyjnych technik upraw do 

wykorzystywania w bardzo suchym oraz wilgotnym środowisku. Zmiany klimatu będą miały różnorodny 

wpływ na sektor energetyczny, uwzględniając w szczególności prognozowane wahanie średniej 

temperatury. Konieczne będzie dostosowanie systemu energetycznego do warunków zapotrzebowania 

zarówno na energię elektryczną, jak i cieplną, m.in. poprzez wdrożenie stabilnych niskoemisyjnych 

źródeł energii. Istotne będzie wykorzystanie odnawialnych źródeł energii: energii słonecznej, wiatrowej, 

biomasy i energii wodnej. 

Większość działań przewidzianych do realizacji w ramach POŚ  będzie charakteryzowała się 

oddziaływaniami pozytywnymi lub neutralnymi w odniesieniu do zmian klimatu.  Pozytywny wpływ na 

klimat będą miały działania z obszaru Ochrony klimatu i jakości powietrza. Czynnikiem kształtującym 

klimat na danym obszarze jest stopień zanieczyszczenia powietrza.  Wraz z poprawą stanu powietrza 

poprawia ulega klimat, jeśli inne czynniki nie wpływają zbyt negatywnie i dominująco.  

Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań związanych ze zmianą 

klimatu: 

❖ ochrona bioróżnorodności, 

❖ zrównoważona gospodarka leśna, 

❖ właściwa gospodarka przestrzenna uwzględniająca skutki zmian klimatu, 

❖ dostosowanie systemu energetycznego do warunków zapotrzebowania zarówno na energię 

elektryczną, jak i cieplną. 

7.2.4. Zabytki 

Działania ujęte w POŚ  będą miały w większości neutralne lub pozytywne oddziaływanie na krajobraz 

kulturowy i zabytki. Prowadzenie założonych działań infrastrukturalnych w bezpośrednim sąsiedztwie 

obiektów zabytkowych (zabytków nieruchomych, stanowisk archeologicznych) będzie wymagało od 

inwestora uzgodnienia z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków postępowania i właściwego 

zabezpieczenia na etapie wykonywania robót budowlanych. 

Negatywne oddziaływania na zabytki mogą wystąpić jedynie na etapie realizacji zadań inwestycyjnych 

lub wówczas, gdy działanie dotyczyć będzie obiektów objętych ochroną kulturową lub historyczną. 

Negatywne oddziaływanie może wiązać się ze zniszczeniem obiektu zabytkowego lub naruszeniem jego 

pierwotnego stanu. 
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 W chwili przygotowania niniejszego opracowania brak jest możliwości stwierdzenia, które z zadań 

inwestycyjnych będą prowadzone w pobliżu obiektów chronionych i czy ich zakres prac spowoduje 

zniszczenie lub degradację danego obiektu historycznego. Konsekwencją realizacji zadań inwestycyjnych 

będzie dbałość o walory historyczno-kulturowe poprzez zastosowanie takich rozwiązań projektowych, 

aby środowisko kulturowe nie zostało zdegradowane.  

Reasumując, działania wyznaczone w ramach POŚ  przyczynią się do ochrony wartości kulturowych  

i pozytywnego wpływu na zabytki. 

Sposoby zapobiegania, ograniczania i kompensacji negatywnych oddziaływań – dla przedsięwzięć 

związanych z krajobrazem: 

❖ odpowiednie planowanie i zapisy w planach zagospodarowania przestrzennego w celu 

uniknięcia niszczenia walorów estetycznych krajobrazu oraz historycznego układu 

przestrzennego, 

❖ prowadzenie działań mających na celu ochronę obiektów zabytkowych i utrzymanie ich  

w należytym stanie zgodnie z wymogami i uzgodnieniami z wojewódzkim konserwatorem 

zabytków, 

❖ maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu, 

❖ stosowanie w miarę możliwości naturalnych materiałów (tj.: drewna, kamienia itp.) oraz 

kolorów. 

7.2.5. Zasoby naturalne 

POŚ ma za zadanie zaplanowanie gospodarki energią w taki sposób, aby ograniczyć wykorzystanie 

zasobów naturalnych. Działania polegające na modernizacji istniejących systemów energetycznych na 

terenie powiatu pozwolą ograniczyć straty energii powstające w czasie przesyłu, natomiast działania 

termomodernizacyjne przyniosą korzyści zarówno środowiskowe jak i ekonomiczne. Pozytywny wpływ 

na właściwą gospodarkę surowcami ma wymiana przestarzałych kotłów grzewczych, które 

charakteryzują się niższą sprawnością, w związku z czym zużycie paliw jest znacznie wyższe. Wszystkie 

te działania poparte szeregiem kampanii promocyjno-edukacyjnych dla mieszkańców wpłyną 

pozytywnie na gospodarowanie zasobami naturalnymi na terenie powiatu.  

7.2.6. Powierzchnia ziemi 

Niektóre z działań zaplanowanych w ramach POŚ może w sposób krótkotrwały oddziaływać na 

powierzchnię ziemi. Szczególnie możliwe jest to w przypadku modernizacji i przebudowy infrastruktury 

drogowej. Również innego rodzaju inwestycje, generujące powstawanie odpadów mogą oddziaływać na 

powierzchnię ziemi. Do głównych czynników negatywnego oddziaływania należą:  
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❖ odpady składowane w miejscach do tego nieprzeznaczonych,  

❖ duże nawodnienie lub przesuszenie gruntu (zjawisko erozji),  

❖ roboty budowlane.  

Część z tych czynników można zminimalizować poprzez stosowanie działań ograniczających, a część 

zupełnie wyeliminować poprzez wdrożenie odpowiedniego systemu edukacji ekologicznej  

i prowadzenie działań naprawczo-prewencyjnych. Istotą jest więc zaplanowanie takich działań 

ochronnych, które ograniczą zjawisko degradacji powierzchni ziemi i przywrócą stan zgodny ze 

standardami w tym zakresie. 

8. Propozycje rozwiązań mających na celu zapobieganie, 

ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych 

oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem 

realizacji projektowanego dokumentu 
W Programie Ochrony Środowiska dla powiatu białobrzeskiego należy uznać, że środkami 

zapobiegającymi prawdopodobnemu negatywnemu oddziaływaniu na środowisko przyrodnicze  

i krajobraz są między innymi rozwiązania zaproponowane w projekcie tego dokumentu. Rezultatem 

realizacji założonych celów i działań będą różnego rodzaju oddziaływania na stan środowiska o bardzo 

zróżnicowanej i zmiennej skali natężenia, trwałości i zasięgu przestrzennym, niejednokrotnie niemożliwe 

do obiektywnego zidentyfikowania na tym etapie planowania. Zadania określonych w projekcie 

dokumentu w mniejszym bądź większym zakresie wpisują się w listę rozwiązań mających na celu 

zapobieganie zanieczyszczeniu oraz ochronę środowiska obszaru. Sytuacja ta wiąże się bezpośrednio  

z przyjętą polityką, opartą na zasadzie zrównoważonego rozwoju, której jednym z podstawowych celów 

jest osiągnięcie tzw. wysokiej efektywności środowiskowej tj. zachowania możliwe najlepszego stanu  

i jakości środowiska.  

Należy również podkreślić, że projekt dokumentu zawiera cele i zadania, które mogą generować istotne 

negatywne oddziaływanie na środowisko na etapie realizacji, jednakże powinny zostać wykonane  

z uwagi na uzyskanie pozytywnych efektów ekologicznych. Podczas realizacji inwestycji mogą również 

wystąpić krótkotrwałe uciążliwości związane z budową ścieżek rowerowych czy modernizacji 

infrastruktury drogowej. Uciążliwości te mogą polegać na tymczasowym zwiększeniu emisji pyłów, 

wzmożonego ruchu komunikacyjnego oraz wzrost emisji hałasu. Ponadto, na etapie prac może dojść do 

naruszenia powierzchni ziemi, co chwilowo może oddziaływać na faunę i florę. W czasie prac mogą 

powstawać odpady, które z kolei oddziaływać mogą na środowisko glebowe.  
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W związku z faktem, że projekt POŚ ma charakter ogólny (przedstawia jedynie cele oraz kierunki 

interwencji), przedstawione w niniejszym rozdziale rozwiązania zapobiegające i minimalizujące 

negatywne oddziaływania na środowisko mają również charakter bardzo ogólny. Zaproponowany 

wachlarz działań stanowi kierunek do rozważania szczegółowych rozwiązań łagodzących oddziaływania 

na późniejszym etapie planowania przedsięwzięć. Przyjmuje się, że podstawowym sposobem 

ograniczenia niekorzystnych oddziaływań na środowisko będzie przede wszystkim odpowiednie 

lokalizowanie poszczególnych inwestycji (zgodnie z przyjętymi kierunkami zagospodarowania 

przestrzennego danego obszaru), przestrzeganie prawa z zakresu ochrony środowiska oraz stosowanie 

rozwiązań technicznych i technologicznych ograniczających emisję zanieczyszczeń i hałasu. Kluczową 

rolą w zapobieganiu i ograniczaniu negatywnych oddziaływań na środowisko przypisuje się organom 

uczestniczącym w procedurach administracyjnych, związanych z procesem inwestycyjnym, która polega 

na:  

❖ przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej lub monitoringu na etapie planowania 

konkretnego przedsięwzięcia (np. w ramach oceny oddziaływania na środowisko); 

❖ Wprowadzenie odpowiednich zapisów w dokumentach planistycznych i strategicznych, 

mających na uwadze zachowania odpowiedniego stanu środowiska, 

❖ dostosowanie terminu przeprowadzania prac remontowych do okresów lęgowych  

i rozrodczych zwierząt, głównie ptaków, płazów, nietoperzy i ryb lub stworzenie siedlisk 

zastępczych; 

❖ zaplanowanie prac remontowo-budowlanych w sposób minimalizujący niszczenie roślinności, 

terenów zielonych i krajobrazu oraz uwzględniający wykonywanie nowych nasadzeń drzew i 

krzewów, odtworzenie zniszczonych terenów zielonych w sąsiedztwie inwestycji; 

❖ dostosowanie rodzaju i zakresu prac do wymogów ochrony przyrody 

❖ uwzględnianie celów środowiskowych dla jednolitych części wód powierzchniowych. 

W celu minimalizacji przewidywanych negatywnych oddziaływań na środowisko przyjęte powinny 

zostać odpowiednie kierunki rozwiązań technicznych, administracyjnych i technologicznych, aby wpływ 

tych projektów na środowisko był nieodczuwalny i nie powodował dodatkowego pogorszenia stanu 

środowiska. Poniżej przedstawiono propozycje zapobiegania, łagodzenia negatywnego wpływu na 

środowisko, będącego konsekwencją realizacji działań ujętych w POŚ na poszczególne komponenty 

środowiska:  
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Ochrona powierzchni ziemi i wód:   

❖ Na etapie projektowania należy rozważać koncepcje organizacji placu budowy i jego zaplecza  

z uwzględnieniem zasady minimalizacji zajęcia terenu i przekształcenia jego powierzchni.   

❖ Po zakończeniu prac budowlanych, w razie konieczności, należy przeprowadzać rekultywację.   

❖ W projekcie i wykonawstwie należy minimalizować zakres robót powodujących zdejmowanie 

warstw próchniczych gleby, a także zaplanować wykorzystanie nadmiarów ziemi pochodzącej  

z wykopów.   

❖ W opisach technicznych projektów budowlanych należy zaplanować miejsca przeznaczone 

do składowania substancji podatnych na migrację wodną.   

❖ Prawidłowe przechowywane substancji ropopochodnych oraz inne materiałów. 

❖ Opracowanie procedury na wypadek wystąpienia awarii na placu budowy, by nie 

doprowadzić do zanieczyszczenia środowiska gruntowo-wodnego. 

❖ Właściwe postępowanie z odpadami.   

❖ Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów nadających się do odzysku lub unieszkodliwiania,  

a odpady niebezpieczne gromadzić w szczelnych, oznakowanych pojemnikach,  

w wydzielonym miejscu.   

❖ Powstające podczas realizacji inwestycji oraz eksploatacji obiektu odpady należy przekazywać 

tylko wyspecjalizowanym jednostkom posiadającym zezwolenie na odzysk, utylizację, 

zbieranie i transport tych odpadów.   

❖ Materiał pozostały po robotach ziemnych w miarę możliwości należy wykorzystywać na 

miejscu. 

Ochrona powietrza:   

❖ Wykonawcy wybierani do realizacji poszczególnych zadań powinni używać nowoczesnego 

sprzętu i wykazać się dbałością o prawidłową eksploatację i właściwą konserwację sprzętu  

i środków transportu. Takie zapisy mogą znaleźć się na odpowiednich etapach procedur 

przetargowych.   

❖ Niedopuszczalne jest palenie na terenie budowy papy, opon, rozpuszczalników, farb itp. 

Różnorodność biologiczna (w tym fauna, flora, obszary chronione):   

❖ Minimalizacja negatywnych oddziaływań inwestycji infrastrukturalnych wymaga (oczywiście 

nie jest to konieczne w przypadku każdej inwestycji) wcześniejszych terenowych 

inwentaryzacji zasobów środowiska przyrodniczego. Inwentaryzacja pozwoli na precyzyjne 
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dostosowanie ogólnych zaleceń do realiów danego zadania inwestycyjnego i uniknięcie 

spowodowania znaczących szkód w środowisku przyrodniczym i wiążących się z tym 

komplikacji  

w trakcie realizacji poszczególnych inwestycji.   

❖ W przypadku prac termomodernizacyjnych budynków czy remontów elewacji bądź pokrycia 

dachowego budynków należy przeprowadzić inwentaryzację ornitologiczną  

i chiropterologiczną.   

❖ Wykorzystanie rozwiązań technologicznych umożliwiających zachowanie istniejących 

stosunków wodnych. 

❖ Ograniczenie na etapie planowania i wykonawstwa wycinki drzew i krzewów oraz naruszania 

cennych siedlisk.   

❖ W przypadku braku możliwości nienaruszenia siedlisk rzadkich/chronionych gatunków, należy 

wziąć pod uwagę możliwość przeniesienia populacji.   

❖ Nie należy prowadzić robót budowlanych w okresie lęgowym, jeśli na obszarze inwestycji lub  

w jej pobliżu gniazdują ptaki.   

❖ W przypadku istotnego zagrożenia hałasem, mogącego płoszyć chronione gatunki zwierząt  

w okresie rozrodczym (i/lub powodujące ponadnormatywną emisję na terenach 

mieszkaniowych), należy rozważyć zastosowanie ekranów. 

Ochrona przed hałasem i drganiami:   

❖ Ograniczenie prac związanych z wykorzystaniem głośnego sprzętu, do pory dziennej między 

7:00 a 20:00.   

❖ W miejscach szczególnie wrażliwych obok zabudowy mieszkaniowej należy ograniczyć 

prędkość pojazdów dowożących materiały budowlane ze względu na drgania przenoszące się 

na konstrukcje budynków oraz wpływ na klimat akustyczny otoczenia.   

❖ Projektanci powinni zwrócić uwagę na propozycję lokalizacji baz zaplecza technicznego 

budowy tak, aby planować je możliwe z dala od okien budynków mieszkalnych.   

❖ Na terenach zwartej zabudowy mieszkaniowej należy tak planować roboty budowlane  

w ramach poszczególnych zadań by prowadzić prace związane z emisją hałasu w tym samym 

czasie tylko po jednej stronie budynku, aby w mieszkaniu były pomieszczenia nienarażone na 

emisję hałasu. 
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9. Propozycje działań alternatywnych 
Art. 51, ust. 2, pkt. 3b ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku 

i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na 

środowisko nakłada obowiązek przedstawienia rozwiązań alternatywnych do rozwiązań zawartych  

w projektowanym dokumencie.  

W przypadku POŚ dla powiatu białobrzeskiego, rozwiązaniem alternatywnym jest brak jego realizacji. 

Wszystkie działania zaproponowane do realizacji w ramach projektowanego dokumentu  

z założenia mają na celu poprawę efektywności energetycznej, bezpieczeństwa energetycznego a tym 

samym poprawę stanu środowiska i jakości życia mieszkańców. 

W przypadku POŚ dla powiatu białobrzeskiego przewiduje realizację zadań, które w większości 

przyczynią się do poprawienia stanu środowiska na terenie Powiatu, a tym samym pozytywnie wpłyną 

na zdrowie ludzi i poprawią standard życia mieszkańców. Zaproponowane w Programie cele są spójne  

z celami zawartymi w nadrzędnych dokumentach charakterze strategicznym i programowym. W związku 

z powyższym przedstawianie alternatywnych rozwiązań w tym kontekście nie ma uzasadnienia zarówno 

z formalnego jak i z ekologicznego punktu widzenia. W związku z ogólnym charakterem dokumentu, nie 

można precyzyjnie określić rozwiązań alternatywnych dla wskazanych działań, w tym napotkanych 

trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy. Jako rozwiązanie 

alternatywne można przyjąć brak realizacji Programu, tzw. wariant „0”. Wariant „0” nie oznacza, że nic 

się nie zmieni. Konsekwencje związane z brakiem realizacji Programu mogłyby być znacznie dotkliwsze 

dla środowiska i ludzi. 

10. Metody analizy skutków realizacji projektu 
Proces wdrażania rozwiązań przewidzianych w POŚ dla powiatu białobrzeskiego wymaga stałego 

monitorowania, a także szybkiej reakcji w przypadku pojawiania się rozbieżności pomiędzy 

projektowanymi rezultatami a stanem rzeczywistym. Monitoring efektów realizacji założeń POŚ 

powinien obejmować wskaźniki presji na środowisko i stanu środowiska oraz wskaźniki społeczno-

ekonomiczne. Analiza stanu środowiska w powiecie białobrzeskim powinna obejmować: jakości 

powietrza atmosferycznego, wielkości emisji zanieczyszczeń ze źródeł grzewczych i komunikacyjnych do 

atmosfery, jakości wód płynących i podziemnych, jakości wody do picia, a także poziomu hałasu. 

W województwie mazowieckim za monitoring jakości środowiska przyrodniczego z zakresu jakości 

powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, hałasu i wibracji oraz pól elektromagnetycznych, 

odpowiedzialny jest Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie (instytucja ta jest 

odpowiedzialna za monitoring regionalny). Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Warszawie 
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jest instytucją, która wspomaga monitoring stanu środowiska przyrodniczego oraz może wyeliminować 

niekorzystne oddziaływania na obszarze objętym POŚ.  

Istotną rolę w kontroli realizacji postanowień projektowanego dokumentu ma Starostwo Powiatowe, 

które może reagować na bieżąco na powstałe zagrożenia środowiskowe, dostosowując dokument do 

aktualnych potrzeb. 

Zaleca się, aby przeprowadzana analiza wykonywana była przynajmniej raz w roku, ale nie rzadziej niż 

raz na trzy lata. Analiza realizacji zadań będzie polegać na monitoringu zmian zachodzących  

w jednostkach funkcjonalnych powiatu. Kontrola powinna być w momencie projektowania, realizacji 

oraz efektów końcowych. 

11. Potencjalne oddziaływanie transgraniczne 
Zgodnie z przepisami zawartymi w Ustawie OOŚ, dotyczącego postępowania w sprawie 

transgranicznego oddziaływania pochodzącego z terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w przypadku 

projektów polityk, strategii, planów i programów, opracowywany dokument nie będzie wywierał 

znaczącego oddziaływania transgranicznego.  

Położenie powiatu białobrzeskiego w środkowej części Polski, sprawia, że nie sąsiaduje bezpośrednio  

z terytoriami państw ościennych. Zawarte w Programie zadania będą realizowane na obszarze powiatu, 

a skala przedsięwzięć zaproponowanych do realizacji w ramach dokumentu ma charakter regionalny  

i ewentualne negatywne oddziaływanie tych przedsięwzięć będzie miało zasięg lokalny. Na etapie 

prognozy stwierdzono, że realizacja Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Białobrzeskiego nie 

wskazuje możliwości negatywnego transgranicznego oddziaływania na środowisko, mogącego objąć 

terytorium innych państw. 

12. Streszczenie w języku niespecjalistycznym 
Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Białobrzeskiego 

na lata 2017-2020 z perspektywą na lata 2021-2024 została sporządzana na podstawie przepisów 

wynikających z 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 

(tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z zm.). Dokumentem wyjściowym do opracowania Prognozy 

był projekt Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Białobrzeskiego. Prognoza oddziaływania  

na środowisko została opracowana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi, stosownie  

do współczesnej wiedzy, do stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu. 
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Zakres opracowania niniejszego dokumentu został sporządzony zgodnie z wytycznymi zawartymi w ww. 

ustawie oraz uzgodnieniami dokonanymi z właściwymi organami: Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Środowiska w Warszawie i Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie. 

Celem wykonania Prognozy była analiza i ocena ewentualnych skutków środowiskowych związanych  

z wdrażaniem projektu Planu oraz określenie jego wpływu na poszczególne komponenty środowiska,  

a także stwierdzenie, czy w należyty sposób został uwzględniony w ocenianym dokumencie interes 

środowiska przyrodniczego i kulturowego oraz zdrowie i życie ludzi. 

W Prognozie opisano szczegółowo teren powiatu białobrzeskiego, z podaniem charakterystyki 

przyrodniczej, demograficznej i gospodarczej. Przedstawiono stan środowiska: zasoby przyrody, wody 

powierzchniowe i podziemne, gleby, stan powietrza atmosferycznego i zasoby geologiczne (złoża 

kopalin). 

Omówiono zawartość POŚ, jej cele i wyznaczone kierunki działań. Stwierdzono, że zapisy zawarte  

w POŚ są zgodne z zapisami innych dokumentów wyższego szczebla, ustalonych na poziomie 

międzynarodowym, krajowym i lokalnym. 

W Prognozie omówiono potencjalne zmiany stanu środowiska oraz skutki gospodarcze i społeczne  

w przypadku braku realizacji celów zawartych w projekcie POŚ. W dalszym etapie dokonano analizy 

przewidywanych oddziaływań na środowisko związanych z realizacją zadań rozwojowych. Omówiono 

wpływ tych zadań na następujące elementy środowiska: wodę, glebę, krajobraz, lokalny klimat, 

powietrze, zasoby naturalne, zabytki oraz bioróżnorodność i obszary chronione. Analizie poddano także 

potencjalne oddziaływanie na zdrowie ludzkie. Stwierdzono, że duża część zadań wyznaczonych w POŚ 

ma charakter bezinwestycyjny – organizacyjny, koncepcyjny, planistyczny, kontrolny lub doradczy.  

Przeprowadzona analiza wpływu działań inwestycyjnych na środowisko wykazała, że nie będą one 

oddziaływać znacząco. Z oceny oddziaływania wpływu planowanych zadań wynika, że we wszystkich 

przypadkach zamierzenia Programu Ochrony Środowiska będą mieć potencjalnie korzystny wpływ na 

poszczególne komponenty środowiska. 

Realizacja projektu w głównej mierze wpłynie pozytywnie na: 

❖ lokalny krajobraz – ze względu na poprawę wizerunku powiatu; 

❖ klimat i powietrze – ze względu na działania ograniczające emisję pyłów i zanieczyszczeń do 

atmosfery; 

❖ mieszkańców – ze względu na realizację szeregu działań przyczyniających się do poprawy 

jakości życia i rozwoju lokalnej społeczności, a także turystów – poprzez rozwój infrastruktury 

turystycznej; 
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❖ dobra materialne i zabytki – ze względu na poprawę ich stanu technicznego i wizerunku. 

Wpływ realizacji celów projektu poprzez konkretne działania, mają charakter pozytywny. Poszczególne 

kierunki działań mogą w różnym stopniu oddziaływać na środowisko, jednak w efekcie prognozuje się 

poprawę jakości środowiska i jego funkcjonowania. Przeprowadzone działania będą mieć również 

pozytywny wpływ na zdrowie mieszkańców, dzięki możliwej do osiągnięcia poprawie jakości powietrza 

oraz zmniejszeniu zanieczyszczenia środowiska. 

W przypadku realizacji projektowanego dokumentu negatywne oddziaływania na środowisko  

(w przypadku powyższych działań – na powierzchnię ziemi) mogą pojawić się wyłącznie na etapie 

realizacji inwestycji w sposób krótkotrwały. Planowane działania inwestycyjne zawarte w projekcie nie 

będą wpływały na istniejące formy ochrony przyrody w tym na obszary Natura 2000. 

W Prognozie przedstawiono szereg rozwiązań mających na celu zapobieganie i ograniczanie 

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji zamierzeń wytyczonych 

w PGN. Ze względu na ogólne zapisy ocenianego dokumentu, proponowane działania minimalizujące  

i kompensujące oddziaływanie negatywne również mają charakter ogólny i wskazują raczej kierunki tych 

działań, które będą podlegać uszczegółowieniu podczas realizacji konkretnych przedsięwzięć. 

Z uwagi na położenie geograficzne powiatu białobrzeskiego oraz charakter zadań przewidzianych do 

realizacji w ramach POŚ – nie przewiduje się wystąpienia oddziaływań transgranicznych. 

Przedstawiono przewidywalną metodę analizy skutków realizacji projektu, którą będzie monitoring 

wdrażania projektu. Będzie się on odbywał poprzez analizę wskaźników produktów, rezultatów  

i oddziaływania. Za zarządzanie Programem oraz za nadzorowanie wdrażania poszczególnych zadań 

będzie bezpośrednio odpowiadało Starostwo Powiatowe. 

Zadania określone w POŚ są zgodne z zasadą zrównoważonego rozwoju. W planowaniu rozwoju powiatu 

należy uwzględniono wszystkie wymiary rozwoju zrównoważonego tj.:  

❖ dobrobyt gospodarczy; 

❖ równowagę społeczną; 

❖ zdrowe środowisko życia.  
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