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WPROWADZENIE
Środowiskowe konsekwencje rozwoju cywilizacji są częstym przedmiotem gorących
dyskusji. W wielu miejscach na świecie można zaobserwować wzrost dobrobytu
bezpośrednio związany z rozszerzającymi się potrzebami człowieka. Niestety próby
zaspokojenia rosnącego konsumpcjonizmu przyczyniły się do zniszczenia równowagi
między funkcjonowaniem człowieka i środowiska naturalnego.
W związku z pogarszającym się stanem środowiska pojawiły się trudności z
zaspokojeniem oczekiwań człowieka niezwiązanych z posiadaniem rzeczy materialnych
czyli korzystania z naturalnych walorów środowiska. Ograniczenie możliwości
zaspokajania potrzeb duchowych, estetycznych i zdrowotnych poprzez przebywanie w
zanieczyszczonym środowisku naturalnym wywołało dezaprobatę społeczeństwa.
Zachowanie równowagi między rozwojem cywilizacyjnym, zaspokajającym potrzeby
materialne, a ochroną przyrody stało się tematem wielu dyskusji naukowych, politycznych i
społecznych. Naczelną zasadą umożliwiającą osiągnięcie tego celu jest zasada
zrównoważonego rozwoju.
Termin zrównoważony rozwój po raz pierwszy został użyty podczas konferencji ONZ w
Sztokholmie w 1972 roku. W sformułowanej wówczas deklaracji stwierdzono, że człowiek
„ponosi wielką odpowiedzialność za ochronę i poprawienie stanu środowiska dla obecnych
i przyszłych pokoleń”. W polskim prawie zasada zrównoważonego rozwoju została
wymieniona wśród najważniejszych funkcji państwa w art. 5 Konstytucji RP z 2 kwietnia
1997 roku. Jej definicja jest podana w ustawie Prawo ochrony środowiska z dnia 27
kwietnia 2001 roku i brzmi: „taki rozwój społeczno - gospodarczy, w którym następuje
proces integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem
równowagi przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych, w celu
zagwarantowania możliwości zaspokojenia podstawowych potrzeb poszczególnych
społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych pokoleń”.
Największe efekty ochrony dziedzictwa przyrodniczego daje zastosowanie zasady
zrównoważonego rozwoju na szczeblu lokalnym. Dlatego gminy jako jednostki samorządu
terytorialnego odgrywają znaczącą rolę w kształtowaniu jakości środowiska
przyrodniczego na administrowanych przez siebie obszarach. Działania podejmowane
przez gminę, aby były skuteczne, muszą być prowadzone zgodnie z przyjętym
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programem. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska opracowanie wieloletniego
programu ochrony środowiska jest wymagane na wszystkich szczeblach
administracyjnych kraju. Podstawą do wyboru krótko i długoterminowych celów takiego
programu jest wnikliwa analiza obecnego stanu poszczególnych komponentów środowiska
na terenie gminy.

METODYKA OPRACOWANIA PROGRAMU
Program ochrony środowiska dla Miasta Ząbki na lata 2014 - 2017 z uwzględnieniem
perspektywy 2021 roku (zwany dalej Programem) jest kolejną edycją Programu ochrony
środowiska dla gminy miejskiej Ząbki na lata 2008 - 2011 z uwzględnieniem lat 2012 2015 przyjętego uchwałą Rady Miasta Ząbki Nr XXIV/157/2008 z dnia 11 kwietnia 2008
roku. Wybrano wówczas program „kroczący” polegający na cyklicznym weryfikowaniu
celów i wydłużaniu ich horyzontu czasowego. Podjęte wtedy założenia są kontynuowane
w niniejszym dokumencie.
Program został podzielony na pięć rozdziałów. W pierwszym omówiono uwarunkowania
prawne oraz wynikające z dokumentów strategicznych wyższego rzędu. Niezmiernie
istotne dla założeń Programu są zapisy wojewódzkiego i powiatowego programu ochrony
środowiska, gdyż wyznaczają one działania ekologiczne, których realizacja została
przypisana gminom.
Charakterystyka Miasta Ząbki zawarta w rozdziale drugim została stworzona w celu
opisania specyfiki miasta i jego mieszkańców. Dzięki temu w dalszej części Programu
możliwe było zidentyfikowania głównych zagrożeń dla środowiska oraz wybranie
odpowiednich metod działania w celu ich minimalizacji.
Kolejny rozdział podzielono na poszczególne komponenty środowiska oraz dziedziny jego
ochrony. Dla każdego elementu wyznaczono cele ekologiczne na podstawie osiągniętego
w ciągu ostatnich czterech lat stanu środowiska naturalnego w Ząbkach oraz
uwarunkowaniach wynikających z dokumentów strategicznych wyższego rzędu. Każdy cel
został podzielony na dwa poziomy realizacji:
• krótkoterminowe do 2017 roku.
• długoterminowe do 2021 roku.
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Spośród siedmiu omówionych elementów wybrano trzy obszary priorytetowe, w których
rozpoczęcie działań naprawczych jest najbardziej istotne dla Miasta Ząbki.
Ponadto Program określa hierarchię niezbędnych działań dla każdego wyznaczonego celu
ekologicznego zgodnie z harmonogramem dzielącym je na dwa czteroletnie etapy.
Przyjęte do realizacji zadania zmierzają do ciągłego poprawiania jakości środowiska.
Program nie jest dokumentem stanowiącym należy jednak oczekiwać, że jego wytyczne i
postanowienia z zakresu ochrony środowiska będą uwzględnianie podczas podejmowania
przedsięwzięć inwestycyjnych na terenie Miasta Ząbki.

1.%

UWARUNKOWANIA OPRACOWANIA PROGRAMU

%

1.1%

Podstawy prawne

Ustawa Prawo ochrony środowiska z dnia 21 kwietnia 2001 roku w dziale III nakłada
obowiązek uchwalenia przez Sejm na wniosek Rady Ministrów Polityki ekologicznej
państwa, która ma określać cele ekologiczne, priorytety ekologiczne, rodzaje i
harmonogram działań proekologicznych oraz środki niezbędne do osiągnięcia tych celów,
w tym mechanizmy prawno - ekonomiczne i środki finansowe. W celu realizacji Polityki
organ wykonawczy gminy ma obowiązek sporządzić gminny program ochrony środowiska.
Wymagania jakie ma spełniać gminny program ochrony środowiska są jednakowe z
wymaganiami stawianymi w zakresie opracowania polityki ekologicznej państwa. Powinien
to być dokument zawierający plan działania na najbliższe 4 lata z perspektywą 4 - letnią.
W ramach monitorowania sposobu wdrażania programu opracowywany jest co dwa lata
raport z jego wykonania.
%

1.2%

Polityka ekologiczna państwa

Polityka ekologiczna państwa na lata 2009 - 2012 z perspektywą do roku 2016 została
uchwalona przez Sejm 22 maja 2009 roku. W dokumencie tym określono priorytety
ekologiczne, opisano stan aktualny zasobów naturalnych i jakości środowiska. Przyjęte w
niej cele zostały podzielone na trzy grupy: działania systemowe, ochronę zasobów
naturalnych oraz poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego. Dążenie
do realizacji przyjętych celów opiera się na zastosowaniu naczelnej zasady ochrony
środowiska: zasady zrównoważonego rozwoju.
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%

1.3%

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko

Rada Ministrów dnia 29 listopada 2006 roku przyjęła Program Operacyjny Infrastruktura i
Środowisko na lata 2007-2013. Dokument ten jest jednym z podstawowych narzędzi do
osiągnięcia celów założonych w Narodowych Strategicznych Ramach Odniesienia 2007 2013 dotyczących wykorzystania środków Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego.
Na realizację Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko przeznaczono 36 mld
euro. Zakłada się realizację 17 osi priorytetowych, wśród których wymieniono na przykład:
gospodarkę wodno - ściekową, gospodarkę odpadami i ochronę powierzchni ziemi,
zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska, ochronę przyrody i
kształtowanie postaw ekologicznych.
%

1.4%

Wojewódzki Program Ochrony Środowiska

Sejmik Województwa Mazowieckiego dnia 13 kwietnia 2012 roku uchwalił Program
Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem
perspektywy do 2018 roku. Zidentyfikowano w nim 5 obszarów priorytetowych dla
Mazowsza, do których należą:
1. Poprawa Jakości powietrza;
2. Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych;
3. Ochrona przyrody;
4. Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego;
5. Edukacja ekologiczna społeczeństwa.
W ramach tych obszarów wyznaczono kierunki działań oraz jednostki organizacyjne
odpowiedzialne za ich realizację. Analiza wyznaczonych zadań dla samorządów gminnych
Województwa Mazowieckiego miała istotne znaczenie w opracowaniu niniejszego
Programu.
%

1.5%

Programy i strategie na szczeblu powiatowym

Najważniejszym dokumentem uwarunkowującym zapisy niniejszego Programu jest
przyjęty uchwałą Rady Powiatu Wołomińskiego dnia 30 sierpnia 2012 roku Program
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ochrony środowiska dla Powiatu Wołomińskiego na lata 2012 - 2015 z perspektywą do
2019.
Realizacja celów przyjętych w tym dokumencie dla gmin Powiatu Wołomińskiego ma
istotne znaczenie dla prowadzenia efektywnych działań na rzecz ochrony środowiska.
Przeprowadzono dokładną analizę kierunków działań, aby wybrać najistotniejsze
zagadnienia i szczegółowo opracować możliwości ich realizacji przez Miasto Ząbki.
Innym istotnym dokumentem jest Strategia Rozwoju Powiatu Wołomińskiego do 2015
roku, która została opracowana przez Starostwo Powiatu Wołomińskiego w celu
określenia kierunków rozwoju tego rejonu. Strategia wyznacza 6 równoważnych celów:
1. Otwarcie komunikacyjne powiatu wołomińskiego;
2. Przyśpieszony rozwój przedsiębiorczości dla zwiększenia podaży miejsc pracy i
poprawy finansów samorządowych;
3. Wdrożenie norm ekorozwoju na terenie powiatu;
4. Podniesienie poziomu życia oraz ciągła edukacja i integracja mieszkańców powiatu;
5. Tworzenie i intensywna promocja nowego wizerunku powiatu;
6. Rozwój rekreacji i turystyki połączonej z restrukturyzacją rolnictwa
Realizacja celu polegającego na wdrożeniu norm ekorozwoju ma być prowadzona poprzez
program utylizacji odpadów, program pozyskiwania ekologicznych źródeł energii oraz
realizację programu edukacji ekologicznej mieszkańców.
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2. CHARAKTERYSTYKA MIASTA ZĄBKI
%

2.1%

Położenie geograficzne i administracyjne

!Miasto Ząbki położone jest w środkowo - wschodniej części Polski, na Mazowszu. W
podziale administracyjnym znajduje się w województwie mazowieckim, w powiecie
wołomińskim i zajmuje obszar o powierzchni 1 098 ha (10,98 km2). Położenie powiatu
wołomińskiego w województwie mazowieckim przedstawiono na rys. 1
Według Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego z 2004
roku Miasto Ząbki wchodzi w skład aglomeracji warszawskiej. Centrum aglomeracji
stanowi miasto stołeczne Warszawa, z którą Ząbki graniczą od strony południowej i
zachodniej (dzielnice Rembertów i Targówek). Od strony wschodniej Miasto Ząbki graniczy
z Zielonką, a od północnej z Markami (Plan zagospodarowania przestrzennego
województwa mazowieckiego, 2004).
Ząbki są stale rozrastającym się miastem zamieszkanym w większości przez ludność
napływową. Położenie miasta blisko centrum aglomeracji warszawskiej zwiększa jego
atrakcyjność pod tym względem. Centrum Ząbek jest oddalone od centrum stolicy o
jedyne 12 kilometrów stwarzając mieszkańcom możliwość łatwego dostępu do rynku
pracy, szkolnictwa wyższego oraz różnorodnych ośrodków kulturalnych i form rozrywki w
Warszawie.
Bliskie sąsiedztwo Warszawy oraz dynamiczny rozwój i rozbudowa miasta stwarzają
ciekawe możliwości biznesowe dla potencjalnych inwestorów.
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Rys. 1 Schemat przedstawiający położenie powiatu wołomińskiego w województwie mazowieckim
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%(www.powiat-wolominski.pl).
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Rys. 2 Położenie Miasta Ząbki w powiecie wołomińskim (opracowanie własne).

%

2.2%

Struktura zagospodarowania przestrzennego i struktura zabudowy

Miasto podzielone jest na dwie części: północną i południową przez przecinającą je trasę
linii kolejowej Warszawa Wileńska - Tłuszcz. Prawidłowe funkcjonowanie miasta
uniemożliwia brak bezkolizyjnego połączenia między częścią północną, a południową.
Północna część Ząbek jest praktycznie w pełni zainwestowana. Główną strukturę
zabudowy tworzą tam domki jednorodzinne wolno-stojące lub w zabudowie szeregowej. W
przyszłości istnieje również możliwość zagospodarowania w podobny sposób terenów
dwóch ogródków działkowych zlokalizowanych w północnej części miasta.
Znaczną powierzchnię północnych Ząbek zajmuje Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i
Psychicznie Chorych Drewnica. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Ząbki przewiduje podzielenie w przyszłości tego terenu pod dwa
rodzaje zabudowy. Pierwszym będą tereny ochrony zdrowia, na których mają powstać
nowoczesne zabudowania szpitala oraz teren pod zabudowę jednorodzinną.
Struktura zabudowy południowej części Ząbek jest bardziej zróżnicowana. Obecny sposób
zagospodarowania przestrzennego tych rejonów ma charakter chaotyczny. Obowiązujący
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plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony przez Radę Miasta Ząbki w 2003 roku
dopuszcza na tym terenie przenikanie takich funkcji miasta jak zabudowa jednorodzinna,
wielorodzinna oraz usługi. W wyniku tego w obecnej strukturze południowych Ząbek
widoczny jest przestrzenny bałagan. Mieszaną zabudowę jednorodzinną i wielorodziną w
centralnej części miasta przedstawiono na rys. 3. W celu poprawienia zaistniałej sytuacji
przystąpiono do prac nad nowym planem zagospodarowania przestrzennego. Pierwszym
etapem było opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania
przestrzennego miasta Ząbki. W lutym 2012 prowadzono przetarg na wykonawcę planu.

Rys. 3 Przenikanie zabudowy jednorodzinnej i wielorodzinnej w okolicach ulicy Skorupki (zasoby
Urzędu Miasta Ząbki).

Ne terenie miasta wyznaczono także przestrzeń pod zabudowę wielkopowierzchniową o
funkcji handlowo - usługowej. Została ona zlokalizowana w północno - zachodnim
narożniku oraz w południowej części miasta i zajmuje około 4,5 % jego całkowitej
powierzchni (Prognoza oddziaływania na środowisko projektu studium, 2009).
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%

2.3%

Sytuacja demograficzna i zjawiska społeczne

Miasto Ząbki pod względem demograficznym wyróżnia się spośród podobnych gmin na
terenie Polski. Charakterystyczne jest bardzo wysokie saldo migracji, które w 2010 roku
wyniosło 29,3%o, co oznacza 761 nowych mieszkańców, oraz dodatni przyrost naturalny.
Liczba osób zameldowanych wzrosła z 24 275 w grudniu 2006 roku do 28 644 osób na
koniec roku 2010, co daje ponad 15% wzrost w przeciągu 4 lat. Dla porównania saldo
migracji w 2010 roku dla sąsiadujących z Ząbkami Marek wyniosło 19,8%o (Statystyczne
vademecum samorządowca, 2011).
Należy jednak podkreślić, że dane w rocznikach statystycznych dotyczą jedynie osób
zameldowanych, których liczba znacząco się różni od liczby osób rzeczywiście
mieszkających w Ząbkach. Na podstawie informacji dotyczących lokali mieszkalnych (10
391 lokali na przełomie 2011 i 2012 roku), Urząd Miasta Ząbki szacuje, że w Ząbkach
mieszka około 45 000 osób. Biorąc pod uwagę szacunkowe dane dotyczące liczby
mieszkańców na gęstość zaludnienia w Ząbkach wynosi 4098 osób/km2 (według danych
statystycznych 2609 osób/km2) i jest to jeden z najgęściej zaludnionych obszarów w kraju.
Najliczniejszą grupę wiekową wśród mieszkańców Ząbek stanowią osoby pomiędzy 30, a
39 rokiem życia. Ludność w Ząbkach według płci i wieku przedstawiono na rys. 4. Dane te
korelują z wysokim, dodatnim saldem migracji i wskazują na jedną z podstawowych
przyczyn rosnącego zainteresowania osiedlaniem się na terenie miasta. Młodzi ludzie
sprowadzający się do Ząbek korzystają z ciągle rozrastającego się rynku
nieruchomościami. Niższe ceny mieszkań niż w Warszawie oraz duża podaż lokali na
wynajem w połączeniu z możliwością korzystania z rynku pracy w stolicy zwiększa
atrakcyjność Ząbek.
W związku z szybkim przyrostem rzeczywistym mieszkańców głównym problemem Ząbek
jest tworzenie infrastruktury komunalnej oraz obiektów użyteczności publicznej takich jak
przedszkola i szkoły. Niemożliwe jest utrzymanie proporcji między rozwojem infrastruktury
miasta, a wzrostem korzystającej z niej liczby mieszkańców. Jednocześnie wzrost liczby
ludności nie jest odzwierciedlony w liczbie zameldowanych osób co wpływa na wysokość
budżetu miasta i możliwości inwestycyjne.
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Według danych statystycznych opublikowanych przez GUS, w 2011 roku w Ząbkach
zarejestrowane były 4580 podmioty gospodarki narodowej. Liczba podmiotów rośnie
bardzo dynamicznie – w 2006 roku zarejestrowanych było ich jedynie 3593. Zdecydowaną
większość tych podmiotów stanowią jednostki prywatne – 99,4 %, w tym 3744 podmioty to
tzw. zakłady osób fizycznych. Taki stan rzeczy po części odzwierciedla ogólne tendencje
panujące w gospodarce, gdzie najbardziej konkurencyjnymi i wytwarzającymi znaczącą
część PKB podmiotami są najmniejsze firmy, które jednocześnie najbardziej elastycznie
potrafią reagować na zmiany zachodzące na rynku.
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Wśród pozostałych zarejestrowanych w Ząbkach firm, stwierdzono m.in. 244 spółki prawa
handlowego, 37 spółek z udziałem kapitału zagranicznego. Na terenie Ząbek działa
ponadto 29 stowarzyszeń, 12 fundacji i 10 spółdzielni.
Biorąc pod uwagę branże, w których funkcjonują przedsiębiorstwa prywatne zlokalizowane
na terenie Miasta Ząbki, zauważyć można zdecydowaną przewagę sektora handlu
detalicznego (ok. 16 %). Na terenie miasta i w jego bezpośrednim sąsiedztwie działają
zarówno małe punkty handlowe jak i handel wielkopowierzchniowy. Kolejnymi, najczęściej
występującymi w gospodarce Ząbek podmiotami są te zaliczane do działu budownictwo
oraz przemysł. Ważnym segmentem bazy ekonomicznej Ząbek są usługi administracyjne
oraz obsługa rynku nieruchomości. Sytuacja ta może być efektem znacznego wzrostu
liczby budynków wielorodzinnych na terenie Ząbek. Znaczącą rolę w sferze usług odgrywa
również ochrona zdrowia, w której obok dużych publicznych podmiotów powstała znaczna
liczba prywatnych gabinetów i przychodni lekarskich.
%

2.5%

Komunikacja

%

%

2.5.1% Transport drogowy

Wewnętrzne powiązania komunikacyjne Ząbek na kierunku północ - południe opierają się
na kolizyjnym skrzyżowaniu ulicy Batorego z trasą kolejową. W godzinach szczytu
przejazd z jednej strony na drugą utrudniają częste kursy pociągów osobowych Kolei
Mazowieckich. Linię kolejową dzielącą miasto na dwie części przedstawiono na rys. 5. W
celu wyeliminowania kolejek samochodów czekających na otwarcie szlabanu Miasto Ząbki
przystąpiło do realizacji budowy tunelu pod torami kolejowymi. Projekt bezkolizyjnego
skrzyżowania po raz pierwszy pojawił się w 1912 roku w konkursowych pracach
zagospodarowania przestrzennego Ząbek. Dzięki uzyskaniu dofinansowania z funduszy
unijnych Miasto Ząbki wykonało projekt budowlany oraz uzyskało pozwolenie na budowę
dla tej inwestycji. We wrześniu 2013 roku przedsięwzięcie było w trakcie realizacji. Na rys.
6 przedstawiono makietę bezkolizyjnego przejazdu pod torami kolejowymi w centrum
Ząbek.
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Rys. 5 Tory kolejowe dzielą Miasto Ząbki na część północną i południową (zasoby Urzędu Miasta
Ząbki)

W Programie ochrony środowiska na lata 2008 - 2012 oceniono, że stan dróg na terenie
Ząbek w 2006 roku był zły i konieczne było przeprowadzenie gruntowych prac
modernizacyjnych w celu dostosowania sieci drogowej do występującego współcześnie
natężenia ruchu. W tym celu, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Mazowieckiego realizowany jest projekt polegający na kompleksowym
remoncie i budowie odcinków ulic: Wolności, 11 Listopada, Rychlińskiego, Jana II
Sobieskiego, Piotra Skargi, 3 Maja, Nowoprojektowana, Langiewicza, Sosnowa, Gajowa,
Kosynierów, Gen. Maczka oraz Jana Pawła II o łącznej długości remontowanych odcinków
8,36 km.
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Rys. 6 Zdjęcie makiety przedstawiającej projekt bezkolizyjnego przejazdu łączącego ulice Wojska
Polskiego i Orlą pod torami kolejowymi.

Przez Ząbki prowadzony jest bardzo niekorzystny dla miasta ruch tranzytowy.
Zlokalizowana na granicy gmin Ząbki i Zielonka droga wojewódzka nr 631 oraz droga nr
634, na terenie Ząbek jako ulica Łodygowa, prowadząca do skrzyżowania z ulicą
Radzymińską w Warszawie, są obciążone dużym ruchem kołowym. Natężenie ruchu na
drogach łączących Ząbki z Warszawą przedstawiono w tab. 1. Brak zewnętrznych dróg
tranzytowych utrudnia zmniejszenie natężenia ruchu przez centrum miasta. Stan ten może
ulec poprawie w wyniku realizacji projektowanych inwestycji polegających na budowie
wschodniej obwodnicy Warszawy, przebudowie drogi wojewódzkiej nr 631, budowie
planowanej trasy Olszynki Grochowskiej oraz ulicy Nowoziemowita przecinającej północną
część Ząbek.
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Tab. 1 Informacja o ruchu drogowym na drogach łączących Ząbki z Warszawą na jesieni 2010 roku

max
natężenie

Ulica

w
godz.

ruch
dobowy

max
natężenie

do centrum Warszawy

w
godz.

ruch
dobowy

z centrum Warszawy

Radzymińska

1749

6:00

23 365

1929

17:00

21225

Łodygowa

739

12:00

11902

829

18:45

13325

Chełmżyńska

618

6:00

7439

736

16:45

8197

Żołnierska

1238

5:45

16306

954

18:15

14203

Źródło: www.zdm.waw.pl

%

%

2.5.2% Transport publiczny

W ciągu ostatnich czterech lat nastąpił znaczący rozwój publicznej komunikacji miejskiej w
Ząbkach. W tej chwili transport publiczny zapewnia dobre powiązania komunikacyjne,
zarówno wewnętrzne jak i zewnętrzne.
W porozumieniu z Zarządem Transportu Miejskiego w Warszawie przez Ząbki
przejeżdżają autobusy linii 199 i 145. Połączenie z Warszawą zapewniają także autobusy
linii 805, 718, 738 oraz 740 kursujące ulicą Radzymińską wzdłuż północno - zachodniej
granicy Ząbek. Mieszkańcy mogą korzystać z tych połączeń, całego transportu
publicznego w Warszawie oraz pociągu osobowego Kolei Mazowieckich na trasie z Ząbek
do stacji Warszawa Wileńska na podstawie jednego wspólnego biletu.
Uruchomiono także linię autobusową, która łączy najważniejsze punkty w Ząbkach: szkoły,
przychodnie, duże osiedla wielorodzinne, stację PKP, centrum handlowe M1 (możliwość
przesiadki do komunikacji warszawskiej), kościoły. Zameldowani mieszkańcy Ząbek mogą
korzystać z tej linii autobusowej bezpłatnie na podstawie spersonalizowanych kart
mieszkańca. Planowane jest uruchomienie dodatkowej trasy, która połączyłaby Urząd
Miasta, ośrodek MOSiR i budowaną obok krytą pływalnię oraz osiedla domków
jednorodzinnych w północnej części Ząbek.
W centrum miasta przy ulicy Piłsudskiego w pobliżu stacji PKP, targowiska miejskiego oraz
jednej z przychodni zdrowia zlokalizowany jest postój TAXI.
Rozwój, który nastąpił w ostatnich latach nie zaspokaja wszystkich potrzeb ciągle
rozrastającego się ząbkowskiego społeczeństwa. Z tego względu konieczne jest ciągłe
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aktualizowanie planów organizacji i realizacja nowych projektów z zakresu transportu
publicznego w Ząbkach.

3. POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA
%

3.1%

Ochrona przyrody

!

!

3.1.1 Stan aktualny

Na terenie miasta Ząbki zlokalizowany jest Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu
OCHK o powierzchni 324 ha (Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie
Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu). Granice tego obszaru przebiegają
następująco: od północy przecinają prostopadle las, na wschód od szpitala dochodzi do ul.
J. Rychlińskiego, skręca w tę ulicę na wschód, biegnie ul. Wrzosową, za budynkami
skręca na południe, dalej biegnie ul. Ks. Skorupki, znów na południe wzdłuż ul. Sosnowej,
dalej na wschód ul. Gajową i wzdłuż zabudowań przy wschodniej granicy gminy około 10 –
15 metrów od drogi wojewódzkiej nr 631.
Na terenie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu nie może być prowadzone
zagospodarowywanie ani użytkowanie, które może wywoływać negatywne zjawiska w
środowisku naturalnym. Teren ten jest wyłączony z intensywnych i uciążliwych form
zagospodarowania, ma także pewne ograniczenia w stosunku do gospodarki leśnej i
chemizacji w rolnictwie.
Miasto Ząbki położone jest w bezpośrednim sąsiedztwie ciągu powiązań przyrodniczych o
znaczeniu ponadregionalnym - korytarz ekologiczny. Jest to ciąg przyrodniczy wiążący
lasy Garwolińskie, Lasy Otwockie, lasy w okolicach Rembertowa, pomiędzy Ząbkami a
Zielonką, w kierunku Strugi. Po przekroczeniu drogi krajowej nr 8 Warszawa – Białystok w
kierunku Nieporętu, Popowa, Zalewu Zegrzyńskiego i Puszczy Białej. Korytarz ekologiczny
stanowi ważny element układu kształtującego się powiązań przyrodniczych wokół
Warszawy.
W strukturze Krajowej Sieci Ekologicznej ECONET-PL. (Ecological Network - Poland)
miasto Ząbki położone jest w korytarzu ekologicznym o znaczeniu międzynarodowym,
który stanowi łącznik pomiędzy obszarami węzłowymi: 20M (Obszar Puszczy
Kampinoskiej) na północnym zachodzie, 23M Obszar Środkowej Wisły na południu, oraz
24M (Obszar Doliny Dolnego Bugu) na północnym wschodzie.
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Rys. 7 Funkcjonariusze Straży Miejskiej w Ząbkach pomagają lekarzowi weterynarii w przygotowaniu
dzika błąkającego się miedzy domami jednorodzinnymi do transportu (zasoby Urzędu Miasta Ząbki).

Bezpośrednie sąsiedztwo korytarzy ekologicznych związane jest z przechodzeniem
dzikich zwierząt przez tereny zurbanizowane. W ostatnich latach Straż Miejska w Ząbkach
nadzorowała wędrówkę łosia ulicami północnych Ząbek oraz działania weterynarza, który
podał środek nasenny i przetransportował dzika błąkającego się między domami
jednorodzinnymi. Zdjęcie z tego drugiego wydarzenia zostało przedstawione na rys. 7.
Na terenie miasta Ząbki znajdują się również trzy pomniki przyrody: dąb szypułkowy obok
byłej siedziby Nadleśnictwa Drewnica, klon srebrzysty na terenie szpitala w Drewnicy oraz
grupa 16 dębów szypułkowych przy Królewskiej Drodze. Wokół pomników przyrody
obowiązują strefy ochronne o promieniu 15 m.
Ochroną prawną objęte są najcenniejsze obszary o łącznej powierzchni 324 ha, co
stanowi 29,1 % ogólnej powierzchni miasta.
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Rys. 8 Widok na Park Miejski im. Szuberta od strony ulicy Wojska Polskiego (zasoby Urzędu Miasta
Ząbki).

Przykładem zagospodarowania terenu pod zieleń urządzoną jest mieszczący się w
centrum Ząbek Park Miejski imienia Szuberta. Jest to miejsce wypoczynku i rekreacji wielu
mieszkańców miasta. Pozostałe obszary zieleni urządzonej to pasy zieleni wzdłuż dróg
oraz skwery na terenach osiedli mieszkaniowych. Na rys. 8 przedstawiono widok na Park
Miejski im. Szuberta od strony ulicy Wojska Polskiego. Natomiast na rys. 9 można
zobaczyć skwer należący do osiedli mieszkaniowych przy ulicy Batorego.
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Rys. 9 Skwer urządzony na terenie osiedli mieszkaniowych przy ulicy Batorego, widok od strony
Parku Miejskiego im. Szuberta (fot. Olga Starowicz).

%

%

3.1.2 Uwarunkowania wynikające z dokumentów strategicznych

Ochrona przyrody została zaklasyfikowana jako jeden z obszarów priorytetowych dla
Mazowsza w Programie ochrony środowiska dla Województwa Mazowieckiego. Gminom
wyznaczono dwa istotne kierunki działań. Pierwszym jest kształtowanie polityki
zagospodarowania przestrzennego uwzględniającej walory przyrodnicze i krajobrazowe,
realizowane poprzez egzekwowanie wymogów ochrony przyrody w dokumentach
planistycznych, planowanie inwestycji z zachowaniem wartości przyrodniczych i
krajobrazowych oraz analiza istniejących form ochrony przyrody.
Drugim kierunkiem działań jest udrażnianie, kształtowanie, odtwarzanie korytarzy
ekologicznych umożliwiających przemieszczanie się zwierząt i funkcjonowanie populacji.
W tym celu należy budować, modernizować oraz pielęgnować parki miejskie oraz skwery,
a także zieleń zlokalizowaną wzdłuż dróg.
Program ochrony środowiska dla Powiatu Wołomińskiego wyznacza dwa długoterminowe
cele w dziedzinie ochrony przyrody:
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• Promowanie walorów przyrodniczych Powiatu oraz idei trwale zrównoważonej i
wielofunkcyjnej gospodarki leśnej;
• Zachowanie bogatej różnorodności biologicznej przyrody przy uwzględnieniu
zrównoważonego rozwoju gospodarczego powiatu.
Realizacja przyjętych celów ma być prowadzona głównie poprzez wdrażanie
opracowanych przez właściwe organy, strategii postępowania i planów ochrony zasobów
przyrody.
%

%

3.1.3 Kierunki działań w latach 2014 - 2017 z perspektywą do 2021 r.

Po przeprowadzeniu analizy uwarunkowań wynikających z dokumentów strategicznych,
poniżej przedstawiono cele ekologiczne oraz działania proekologiczne, które należy
podjąć do ich osiągnięcia. Działania zostały podzielone na dwa poziomy osiągnięcia celu:
krótkoterminowe do 2017 roku oraz długoterminowe do 2021 roku.
Cel:
Ochrona i zwiększenie terenów zieleni urządzonej
Działania do 2017 roku:
• Konserwacja i rewaloryzacja zieleni na terenie Miasta Ząbki;
• Konserwacja zieleni w pasach drogowych ulic gminnych;
• Wspieranie lokalnych inicjatyw mających na celu zagospodarowanie terenów wspólnych
oraz prywatnych zielenią urządzoną;
• Zwiększenie roli Straży Miejskiej w Ząbkach w ochronie zieleni urządzonej.
Działania do 2021 roku:
• Zagospodarowanie terenów obecnie niewykorzystanych zielenią urządzoną;
• Wyznaczenie nowych obszarów pod parki miejskie, skwery i zadrzewienia oraz
realizacja ich zagospodarowania zielenią.
Spodziewanym efektem realizacji wyżej wymienionych działań będzie znaczna poprawa
estetyki miasta. Zieleń miejska odgrywa istotną rolę w codziennym życiu mieszkańców
miasta. Zadbane parki i skwery są miejscem wypoczynku oraz rekreacji. Celowe i
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przemyślane usytuowanie zadrzewień wzdłuż ulic charakteryzujących się wysokim
natężeniem ruchu przyczyni się także do minimalizacji niskiej emisji pyłów.
Wspieranie lokalnych inicjatyw mających na celu zagospodarowanie terenów prywatnych
zielenią urządzoną, zachęci właścicieli działek do pielęgnacji przydomowych ogrodów,
które stanowią znaczący element zieleni miejskiej. Realizacja tego działania może być
prowadzona na przykład poprzez konkursy na najładniejszy ogród lub dofinansowania na
rekultywację terenów zielonych.
Cel:
Analiza rozmieszczenia istniejących korytarzy ekologicznych na terenie Miasta Ząbki
Działania do 2017 roku:
• Określenie terytorialne obszarów niezbędnych do zapewnienia ciągłości przestrzennej i
funkcjonalnej istniejących korytarzy ekologicznych;
• Wprowadzenie zmian w systemie planowania przestrzennego pod kątem zmniejszenia
ekspansji terenów zurbanizowanych w pobliżu istniejących korytarzy ekologicznych;
• Prowadzenie akcji edukacyjnych dotyczących dzikich zwierząt wędrujących korytarzami
ekologicznymi, które można spotkać na terenach zabudowanych.
Działania do 2021 roku:
• Stworzenie procedur ochrony dzikich zwierząt w czasie ich przejścia przez tereny
zurbanizowane;
• Szkolenie pracowników Straży Miejskiej w zakresie reagowania na zgłoszenia dotyczące
pojawienia się dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych.
Przeprowadzenie dokładnej analizy zasobów przyrodniczych składających się na
korytarze ekologiczne przechodzące przez teren Miasta Ząbki pomoże w prowadzeniu
przez Miasto zrównoważonej gospodarki przestrzennej. W tym obszarze działań istotne
znaczenie ma współpraca z gminami sąsiadującymi w celu utrzymania ciągłości szlaków
wędrowania zwierząt. Rzeczowa analiza przeprowadzona w postaci raportu o stanie
terenów wchodzących w skład sieci może być następnie wykorzystywana podczas
planowania i prowadzenia inwestycji drogowych.
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Wypracowane procedury oraz wyszkoleni funkcjonariusze Straży Miejskiej w Ząbkach
przyczynią się do zwiększenia bezpieczeństwa w wypadkach pojawienia się dzikich
zwierząt na terenach zabudowanych. Do osiągnięcia tego celu niezbędne jest również
edukowanie mieszkańców jak należy postępować w takich wypadkach.
Cel:
Zwiększenie lesistości i ochrona terenów leśnych
Działania do 2017 roku:
• Prowadzenie akcji edukacyjnych dotyczących ochrony terenów leśnych;
• Ograniczenie wylesień poprzez odpowiednie zapisy w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego;
• Prowadzenie zrównoważonej gospodarki leśnej.
Działania do 2021 roku:
• Wyznaczenie nowych terenów pod zalesienia
• Stworzenie kompleksu leśno - rekreacyjnego w obrębie ulic Ks. Skorupki, Sosnowa,
Gajowa.
W roku 2012 Miasto Ząbki rozpoczęło prace nad aktualizacją miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla 12 wyznaczonych obszarów. Wprowadzenie
odpowiednich zapisów do

obecnie tworzonych planów jest niezmiernie ważnym

elementem w osiągnięciu wyznaczonego kierunku działań na najbliższe lata jakim jest
zwiększenie lesistości i ochrona terenów leśnych. Punkt ten jest nieodłącznie związany z
realizacją wcześniejszego kierunku działań, ponieważ większość terenów leśnych w
Mieście Ząbki należy do międzynarodowej sieci ECONET-PL oraz tworzy ponadregionalny
korytarz ekologiczny łączący lasy Garwolińskie, Lasy Otwockie, lasy w okolicach
Rembertowa, pomiędzy Ząbkami, a Zielonką, w kierunku Strugi.
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Tab. 2 Jednostki odpowiedzialne za realizację wyznaczonych celów ekologicznych na lata 2014-2021
dla sektora ochrona przyrody wraz ze źródłem finansowania%

Kierunek działań

Jednostka odpowiedzialna

Źródło
finansowania

•Nadleśnictwo Drewnica
•Miasto Ząbki
•Straż Miejska w Ząbkach
•Właściciele nieruchomości
•Zarządcy dróg
•Organizacje pozarządowe
•Fundacje i organizacje
ekologiczne

•budżet Miasta Ząbki
•prywatni inwestorzy
•fundusze
ekologiczne
•środki organizacji
pozarządowych

•Nadleśnictwo Drewnica
•Miasto Ząbki
•Rada Miasta Ząbki
•Organizacje pozarządowe
Analiza rozmieszczenia istniejących
•Placówki oświatowe
korytarzy ekologicznych na terenie
•Fundacje i organizacje
Miasta Ząbki
ekologiczne

•budżet Lasów
Państwowych
•budżet Miasta Ząbki
•środki organizacji
pozarządowych
•budżet placówek
oświatowych
•fundusze
ekologiczne

•Nadleśnictwo Drewnica
•Miasto Ząbki
•Rada Miasta Ząbki
•Organizacje pozarządowe
•Placówki oświatowe
•Fundacje i organizacje
ekologiczne

•budżet Lasów
Państwowych
•budżet Miasta Ząbki
•środki organizacji
pozarządowych
•budżet placówek
oświatowych
•fundusze
ekologiczne

Ochrona i zwiększenie terenów
zieleni urządzonej

Zwiększenie lesistości i ochrona
terenów leśnych

Źródło: opracowanie własne

%

3.2%

Gospodarka wodna - obszar priorytetowy

!

!

3.2.1 Stan aktualny

Ząbki pod względem hydrograficznym należą do zlewni środkowej Wisły. Sieć
hydrograficzna na terenie miasta jest słabo rozwinięta. W jej skład wchodzi grupa
bezimiennych, małych cieków wodnych płynących od zbiorników wodnych i zabytkowego
cmentarza, położonych na terenie Nadleśnictwa Drewnica oraz Wojewódzkiego Szpitala
dla Nerwowo i Psychicznie Chorych Drewnica, kilka bezimiennych, uregulowanych cieków
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wodnych płynących na terenie ogródków działkowych oraz rów wodny w okolicy ulicy
Gajowej i Zielenieckiej.
Sieć zbiorników wodnych tworzą: trzy zbiorniki na terenie ogródków działkowych w
północno zachodniej części miasta, cztery małe zbiorniki na terenie kompleksu leśnego
Nadleśnictwa Drewnica oraz mały zbiornik wodny w okolicy ul. Kolejowej.
Główne zbiorniki wód podziemnych, na terenie których znajduje się Miasto Ząbki to:
GZWP w utworach trzeciorzędowych nr 215 „Subniecka Warszawska” i GZWP w utworach
czwartorzędowych nr 222 „Dolina Środkowej Wisły”.
Zbiornik „Subniecka Warszawska” jest typu porowego o średniej głębokości ujęć na
poziomie 180 m. Zbiornik charakteryzuje się niską odnawialnością zasobów wodnych, co
wymaga szczególnie racjonalnej gospodarki jego zasobami.
Zbiornik „Dolina Środkowej Wisły” typu porowego i średniej głębokości ujęć wody z 60 m,
charakteryzuje się stosunkowo płytkim występowaniem poziomu wodonośnego przy słabej
izolacji, co stwarza duże zagrożenie przed zanieczyszczeniami powierzchniowymi.
Zbiornik wymaga ustanowienia obszaru ochronnego.
Na terenie miasta Ząbki brak jest komunalnego ujęcia wody. Zbiorcze zaopatrzenie w
wodę pitną oparte jest na wodociągu warszawskim poprzez istniejące ujęcia zlokalizowane
przy ul. 11-go Listopada i ul. Łodygowej. W ostatnich latach wzrastała liczba osób
korzystających z sieci wodociągowej, jednak nadal prawie połowa mieszkańców korzysta z
własnych, lokalnych ujęć wody. Ujmowana woda pochodzi najczęściej z drugiego piętra
wodonośnego występującego w przewarstwieniach piaszczysto – żwirowych na
głębokości 5 – 15 m ppt. Jest to piętro powszechnie wykorzystywane o największym
znaczeniu praktycznym.
Pozostałe dwa poziomy wodonośne występują w piaszczystych i piaszczysto – pylastych
osadach na głębokości 0,5 - 7,0 m ppt. w zależności od konfiguracji terenu oraz lokalnie w
osadach piaszczystych na głębokości około 40 – 50 m ppt i jest przykryta pakietem glin
zwałowych i osadów wodnolodowcowych.
W ostatnich latach zaobserwowano znaczne wahania wód gruntowych. Zasoby wód
gruntowych zasilane są wodami opadowymi. Na terenie Miasta Ząbki charakteryzującym
się wysokim stopniem zurbanizowania brakuje obiektów małej retencji umożliwiających
gospodarowanie wodami opadowymi. Od 2008 roku w ramach realizacji inwestycji
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modernizacji i budowy dróg w Ząbkach wybudowano pierwsze systemy odprowadzania
wód opadowych i roztopowych. Zestawienie zrealizowanych inwestycji przedstawiono w
tab. 3. Oprócz nowo powstałych instalacji na terenie Miasta funkcjonuje jedynie sieć
kanalizacyjna ogólnospławna.
Efektem wahania poziomów wód gruntowych są często prowadzone przez Burmistrza
Miasta postępowania administracyjne w sprawie zalewania działek sąsiednich na
podstawie artykułu 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne. Na obszarach
niezurbanizowanych powstały nowe okresowe zbiorniki wodne, a tereny istniejących
zbiorników znacznie się powiększyły. Jest to zjawisko niepokojące ze względu na
zagrożenie jakie tworzy dla szaty roślinnej.
Tab. 3 Zrealizowane projekty inwestycyjne sieci kanalizacji deszczowej w Ząbkach

Rok
budowy

Ulica
I Brygady

System odwodniający
• kanał z rur PVC 10,00 m
• studnie chłonne 3 szt.
• studzienki uliczne ściekowe 3 szt.

Sosnkowskiego • kanał z rur PVC 6,00 m
• studnie chłonne 4 szt.
• studzienki uliczne ściekowe 3 szt.
2008

2009

Cisowa

• kanał z rur PVC 15,00 m
• studnie chłonne 3 szt.
• studzienki uliczne ściekowe 3 szt.

Wierzbowa

• kanał z rur PVC 15,00 m
• studnie chłonne 3 szt.
• studzienki uliczne ściekowe 3 szt.

Torfowa

• studnie chłonne 20 szt.
• kanał z rur PVC 115,00 m
• wpusty deszczowe z osadnikiem 37 szt.

Reymonta

• wpusty uliczne na studniach ściekowych z osadnikiem
10 szt.
• przykanaliki deszczowe z rur PVC 41,00 m
• studnie osadnikowe 9 szt.
• drenaż rozsączający w obsypce filtracyjnej z rur PVC
perforowanych 144,00 m
• studnie chłonne 9 szt.
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2009
Rok
budowy

2010

Ulica

System odwodniający

Dzika

• wpusty uliczne na studniach ściekowych z osadnikiem 8
szt.
• przykanaliki deszczowe z rur PVC 8,00 m
• studnie chłonne 8 szt.

Rychlińskiego

• drenaż rozsączający z rur perforowanych 254,00 m
• wpusty ściekowe na studniach 16 szt.
• przykanaliki deszczowe 77,00 m
• studnie osadnikowe 11 szt.
• studnie chłonne 12 szt.

Jana III
Sobieskiego

• studnie rewizyjne chłonne 2 szt.
• studnie rewizyjne 2 szt.
• kanał z rur PVC 15,00 m
• kanał z rur PVC perforowanych 23,00 m

Piotra Skargi

• kanał deszczowy główny 801,00 m
• wpusty deszczowe z osadnikiem 25 szt.
• przykanaliki wpustów deszczowych 154,70 m
• studnie zintegrowane na kanale 1 szt.
• studnie na kanale 19 szt.

Wolności

• kanał deszczowy główny 985,05 m
• wpusty deszczowe z osadnikiem 26 szt.
• przykanaliki wpustów deszczowych 121,40 m
• studnie zintegrowane na kanale 28 szt.
• studnia rozprężająca 1 szt.
• pompownia wód deszczowych P1 z przewodem
tłocznym 166,70 m
• pompownia wód deszczowych P2 z przewodem
tłocznym 411,30 m
• pompownia wód deszczowych P3 z przewodem
tłocznym 34,40 m

11 Listopada

• kanał deszczowy główny 1082,70 m
• wpusty deszczowe z osadnikiem 37 szt.
• przykanaliki wpustów deszczowych 151,00 m
• studnie zintegrowane na kanale 28 szt.
• studnia betonowa 6 szt.
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Rok
budowy

2010

Ulica

System odwodniający

Jana Pawła II

• kanały z rur 1336,60 m
• studnie kanalizacyjne 35 szt.
• studzienki ściekowe uliczne betonowe z osadnikiem 36
szt.
• pompownia wód deszczowych z szafą rozdzielczosterującą, płytą antywyporową oraz pogrubionym dnem 1
szt.

Nowa

• kanał z rur 479,60 m
• rurociąg tłoczny 303,00 m
• studnie kanalizacyjne 30 szt.
• studzienki ściekowe uliczne boczne z osadnikiem 36 szt.
• pompownia wód deszczowych z szafą rozdzielczosterującą, płytą antywyporową oraz pogrubionym dnem 1
szt.
• studnia rozprężna z kręgów żelbetonowych 1 szt.

Langiewicza

• kanał deszczowy główny 229,00 m
• drenaż 0 PEHD 2 x 229,00 m
• komory drenażowe 12 modułów
• wpusty deszczowe z osadnikiem 14 szt.
• przykanaliki do wpustów deszczowych 63,00 m
• studnie zintegrowane na kanale 6 szt.
• studnie inspekcyjne betonowe 3 szt.
• studnie osadnikowe betonowe 3 szt.

Sosnowa

• kanały z rur kanalizacyjnych 338,50 m
• kanały z rur PVC łączonych na wcisk 83,40 m
• studnia kanalizacyjna systemowa zintegrowana 8 szt.
• pompownia wód deszczowych + szafa sterownicza 1 szt.
• studnia rozprężna z kręgów żelbetonowych 1 szt.
• studzienki ściekowe uliczne betonowe z osadnikiem 6
szt.

Gajowa

• kanały z rur PVC perforowanych 70,00 m
• kanały z rur PVC 50,00 m
• studnie rewizyjne z kręgów betonowych 8 szt.
• studzienki ściekowe uliczne betonowe z osadnikiem i
syfonem 7 szt.

Kosynierów

• kanały z rur PVC perforowanych 139,50 m
• wpusty ściekowe na studniach 8 szt.
• przykanaliki deszczowe 42,00 m
• studnie osadnikowe 5 szt.
• drenaż rozsączający z rur PVC perforowanych 139,50 m
• studnie chłodne 5 szt.
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Rok
budowy

Ulica
Maczka

System odwodniający
• studzienki ściekowe uliczne betonowe z osadnikiem 18
szt.
• studnie rewizyjne z kręgów betonowych 18 szt.
• kanały z rur PVC 91,00 m
• kanały z rur PVC perforowanych 181,00 m

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Miasta Ząbki

Woda zalewająca glebę wypiera z niej powietrze, a wraz z nim tlen niezbędny do
oddychania korzeni i życia fauny glebowej oraz mikroorganizmów, które współżyją z
korzeniami lub uaktywniają składniki pokarmowe, aby stały się dostępne dla korzeni.
System korzeniowy drzew pozbawiony powietrza przez kilka lub kilkanaście dni stopniowo
obumiera. Na rys. 10 przedstawiono wygląd pni drzew na terenach o podwyższonym
stanie wód gruntowych. Rozmiar szkody zależy od pory roku i temperatury gleby.
Najgroźniejsze są podtopienia mające miejsce latem, ponieważ poza okresem wegetacji
drzewa mają spowolnione procesy życiowe w korzeniach i mniejsze zapotrzebowanie na
tlen. W okresie lata oddychanie korzeni jest bardzo aktywne, a zapotrzebowanie na tlen
wysokie (www.sadinfo.pl).
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Rys. 10 Pnie drzew rosnących w okolicach ulicy Kolejowej i Żołnierskiej na terenach o
podwyższonym stanie wód gruntowych (fot. Olga Starowicz).

Podwyższony stan wód gruntowych w ząbkowskich lasach utrzymuje się przez kilka
miesięcy w roku, szczególnie w okresie letnim. Nowe zbiorniki powstają w obniżeniach
terenu charakterystycznych dla wydmowego podłoża suchego boru sosnowego. Na rys. 11
przedstawiono fotografię obszarów o podwyższonym stanie wód gruntowych w okolicach
ulicy Kolejowej i granicy Miasta Ząbki z Zielonką.
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Rys. %11 %Podtopione tereny wzdłuż ulicy Kolejowej. Podwyższony stan wód gruntowych utrzymywał
się od kwietnia do października 2012 roku (fot. Olga Starowicz).

!

!

3.2.2 Uwarunkowania wynikające z dokumentów strategicznych

W Wojewódzkim Programie Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata
2011 - 2014 wśród kierunków działań mających na celu poprawę stanu gospodarowania
wodami opadowymi wymieniono budowę i modernizację infrastruktury pozwalającej na
zwiększenie retencji wody w sposób techniczny. Do takich metod zalicza się budowę
małych zbiorników kopanych i tworzenie retencji korytowej.
Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Wołomińskiego jako główne kierunki działań
wymienia zapewnienie mieszkańcom dobrej jakości wody pitnej oraz dalszą budowę i
modernizację infrastruktury kanalizacyjnej.
Kierunki działań wyznaczone dla gmin w obu tych dokumentach zostały przeniesione do
niniejszego Programu ze względu na ich istotne znaczenie dla ochrony środowiska na
terenie Miasta Ząbki. Mając na celu prowadzenie w kolejnych latach zintensyfikowanych
działań na rzecz poprawy stanu gospodarki wodami w Mieście Ząbki postanowiono

34

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Ząbki na lata 2014 - 2017 z uwzględnieniem perspektywy do 2021 roku.

zaklasyfikować ten obszar ochrony środowiska jako obszar priorytetowy Programu. Ma to
na celu zwrócenie uwagi wszystkich jednostek organizacyjnych, dla których poniżej
wyznaczono konkretne działania, jak istotna dla Miasta Ząbki jest problematyka związana
z gospodarowaniem wodami.

%

%

3.2.3 Kierunki działań w latach 2014 - 2017 z perspektywą do 2021 r.

Po przeprowadzeniu analizy uwarunkowań wynikających z dokumentów strategicznych
oraz stanu aktualnego, poniżej przedstawiono cele ekologiczne oraz działania
proekologiczne, które należy podjąć do ich osiągnięcia. Działania zostały podzielone na
dwa poziomy osiągnięcia celu: krótkoterminowe do 2017 roku oraz długoterminowe do
2021 roku.
Cel:
Gospodarowanie wodami opadowymi z uwzględnieniem prośrodowiskowych rozwiązań
Działania do 2017 roku:
• Budowa i modernizacja już istniejącej infrastruktury małej retencji wodnej;
• Zwiększenie obszarów przeznaczonych pod miejską zieleń urządzoną;
• Prowadzenie działań edukacyjnych z zakresu świadomego gospodarowania wodami
opadowymi;
Działania do 2021 roku:
• Zwiększenie lesistości;
• Pomoc w finansowaniu urządzeń do gospodarowania wodą opadową na terenie
zabudowy jednorodzinnej.
Zagospodarowanie wód opadowych na terenie silnie zurbanizowanym wymaga
długoterminowego planowania. Szybki rozwój infrastruktury drogowej w ostatnich latach
na terenie Ząbek wiązał się z utwardzeniem znacznej powierzchni terenu. Podczas silnych
opadów deszczu ulice stają się na kilka godzin nieprzejezdnymi zbiornikami wodnymi.
Niezbędna jest budowa niewielkich zbiorników retencyjnych w miejscach szczególnie
narażonych na podtopienia, ponieważ podczas gwałtownych ulew istniejąca kanalizacja
deszczowa nie odbiera całej wody opadowej.
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Wzdłuż niektórych ulic na przykład ulicy Batorego istniejąca infrastruktura retencji
korytowej wymaga modernizacji. Oczyszczenie rowów wraz z nasadzeniem roślinności
umożliwiającej zwiększenie retencji pozwoli na zminimalizowanie problemu zalewania
działek.
Niezwykle istotne jest też zagospodarowywanie wód opadowych na nieruchomościach
prywatnych. Dofinansowywanie tworzenia przez mieszkańców ogrodów deszczowych oraz
montowanie estetycznych zbiorników na wodę opadową w celu wykorzystania jej w
okresach suchych w przydomowych ogrodach może przyczynić się nie tylko do
zmniejszenia problemu zalewania działek ale także przyczyni się do obniżenia wysokości
rachunków za korzystanie z wody pochodzącej z wodociągów miejskich.
Zaangażowanie społeczności lokalnej w realizację wyznaczonych kierunków działań jest
możliwe jedynie dzięki prowadzeniu akcji edukacyjno - informacyjnych. Ze względu na
często pojawiający się problem zalewania ulic oraz działek prywatnych mieszkańcy
chętnie zainteresują się materiałami edukacyjnymi na temat efektywnych i jednocześnie
proekologicznych metod zagospodarowywania wód opadowych. Informowanie
mieszkańców o sposobach zabezpieczenia wody podczas okresów deszczowych w celu
wykorzystania jej w miesiącach charakteryzujących się niższą amplitudą opadów pozwoli
także na oszczędzanie wody pitnej.
Cel:
Zapewnienie mieszkańcom wody pitnej dobrej jakości
Działania do 2017 roku:
• Racjonalizacja zużycia wody na cele konsumpcyjne;
• Prowadzenie działań edukacyjnych propagujących zachowania sprzyjające
oszczędzaniu wody.
Działania do 2021 roku:
• Rozbudowa infrastruktury wodociągowej oraz kanalizacyjnej;
• Budowa nowych Stacji Uzdatniania Wody;
• Minimalizacja spływu zanieczyszczeń powierzchniowych do gleb.
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W Ząbkach niecałe 60% mieszkańców korzysta z wody pochodzącej z wodociągów
miejskich. Pozostali posiadają własne studnie. System wodociągowy Ząbek połączony jest
z wodociągami warszawskimi. Wodociągi warszawskie to poza studniami domowymi
jedyne źródło wody pitnej dla mieszkańców Ząbek. Monopol ten bezpośrednio oddziałuje
na wysokość cen za wodę pochodzącą z wodociągów, a co za tym idzie utrudnia dostęp
do wody pitnej dobrej jakości mniej zamożnym mieszkańcom miasta. Rozwiązaniem tego
problemu może być wybudowanie na terenie Ząbek Stacji Uzdatniania Wody, co zostało
wyznaczone jako długoterminowy kierunek działania. Zadaniem stacji jest uzdatnienie wód
gruntowych. Uzdatniona woda dostarczana jest do odbiorców poprzez sieć wodociągową.
Racjonalizacja zużycia wody na cele konsumpcyjne jest ściśle związania z prowadzeniem
działań edukacyjnych propagujących oszczędne korzystanie z wody. Główną grupą
docelową akcji edukacyjnych mogą być dzieci nawet w wieku przedszkolnym. Materiały
kierowane do dorosłych mogą skupiać się na ekonomicznych korzyściach płynących z
minimalizacji zużycia wody w gospodarstwie domowym.
Tab. 4 Jednostki odpowiedzialne za realizację wyznaczonych celów ekologicznych na lata 2014-2021
dla sektora gospodarka wodna wraz ze źródłem finansowania

Kierunek działań

Jednostka odpowiedzialna

Gospodarowanie wodami
opadowymi z uwzględnieniem
prośrodowiskowych rozwiązań

•Nadleśnictwo Drewnica
•Miasto Ząbki
•placówki oświatowe
•Fundacje i organizacje
ekologiczne
•Organizacje pozarządowe

Zapewnienie mieszkańcom wody
pitnej dobrej jakości

•Miasto Ząbki
•Placówki oświatowe
•Zarządcy dróg
•Fundacje i organizacje
ekologiczne
•Organizacje pozarządowe
•właściciele nieruchomości

Źródło: opracowanie własne
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Źródło finansowania
•budżet Lasów
Państwowych
•budżet Miasta Ząbki
•środki organizacji
pozarządowych
•budżet placówek
oświatowych
•fundusze
ekologiczne
•budżet Miasta Ząbki
•środki organizacji
pozarządowych
•budżet placówek
oświatowych
•fundusze
ekologiczne
•prywatni inwestorzy
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%

3.3%

Ochrona powierzchni ziemi

!

!

3.3.1 Stan aktualny

W podziale fizyczno – geograficznym Polski według J. Kondrackiego obszar gminy
położony jest w granicach mezoregionu Równiny Wołomińskiej, wchodzącej w skład
makroregionu Niziny Środkowomazowieckiej. Teren położony jest w obrębie Środkowej
Wisły na tarasie nadzalewowym wyższym Wisły nazywanym falenickim oraz niższym
nazywanym praskim.
Teren Ząbek jest generalnie płaski i ma charakter równinny, lokalne wyniesienia mają
charakter wydmowy. Rejon ten jest wyniesiony do rzędnych około 88 - 90 m n.p.pm. i
wykazuje ogólny spadek w kierunku zachodnim. Maksymalne wysokości dochodzą do
90,8 m n.p.m.
Występująca na tym obszarze rzeźba terenu jest ściśle związana z działalnością
człowieka. Charakteryzuje się formami pochodzenia antropogenicznego takimi jak nasypy
budowlane, nasypy i wykopy drogowe, nasyp kolejowy, sztucznie uformowane skarpy,
zniwelowane powierzchnie placów budowy, boisk sportowych oraz

parkingów. Istotne

znaczenie w zmianach ukształtowania terenu odgrywa nawożenie ziemi w celach
podniesienia poziomu terenu i wyrównania go pod zabudowę. Prowadzona na szeroką
skalę działalność budowlana na terenie Ząbek, z którą wiąże się powstawanie
antropogenicznych form terenu stanowi zagrożenie dla powierzchni ziemi. Ukształtowanie
terenu ma ogromne znaczenie w naturalnym przepływie wód opadowych. Sztuczna
zmiana spadku wód może powodować zalewnie działek sąsiednich lub powstawanie
nowych zbiorników wód powierzchniowych. Skutkiem tego będzie niszczenie obecnego
stanu powierzchni terenu oraz szaty roślinnej.
Pokrywa glebowa na terenie Ząbek jest w większość zdewastowana lub znacznie
przekształcona w wyniku procesów urbanistycznych. W części zabudowanej miasta
warstwa glebowa w przeważającej większości została usunięta i zastąpiona gruntami
pochodzenia antropogenicznego o zmienionych właściwościach fizyczno-chemicznych. Z
tego względu gleby na terenie miasta charakteryzują się wysokim stopniem degradacji i
dewastacji oraz znacznym zakwaszeniem.
W Ząbkach nie jest prowadzona działalność rolnicza. Intensywnie uprawiane są jedynie
gleby na terenie ogródków działkowych w północnej części miasta.
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!

!

3.3.2 Uwarunkowania wynikające z dokumentów strategicznych

Dokumenty strategiczne na wyższych poziomach organizacyjnych szczegółowo omawiają
zagrożenia oraz sposoby ochrony gleby na terenach rolniczych. Szczególną uwagę
poświęcono również możliwościom rekultywacji terenów zdegradowanych.
Ze względu na to, że teren Miasta Ząbki jest mocno zurbanizowany, a w części
niezabudowanej pokryty jest borem sosnowym, zapisy dotyczące ochrony terenów rolnych
nie zostaną przeniesione do niniejszego Programu.
%

%

3.3.3 Kierunki działań w latach 2014 - 2017 z perspektywą do 2021 r.

Kierunki działań wyznaczone na najbliższe lata w zakresie ochrony powierzchni ziemi
wynikają z analizy stanu aktualnego. Zwrócono uwagę głównie na kwestię ochrony gleb
nawiezionych wzdłuż dróg będącą podłożem dla roślinności miejskiej oraz nawożeniu
ziem na tereny budowlane. Poniżej przedstawiono cele ekologiczne oraz działania
proekologiczne, które należy podjąć do ich osiągnięcia. Działania zostały podzielone na
dwa poziomy osiągnięcia celu: krótkoterminowe do 2017 roku oraz długoterminowe do
2021 roku.
Cel:
Minimalizacja zasolenia gleb
Działania do 2017 roku:
• Propagowanie wykorzystywania piasku lub żwiru przez właścicieli nieruchomości do
zabezpieczania chodników wzdłuż ich posesji w okresie zimowym.
Działania do 2021 roku:
• Wykorzystanie alternatywnych, do zanieczyszczonej soli kamiennej, substancji
służących do zabezpieczania powierzchni jezdni w okresie zimowym.
Główną przyczyną zasolenia gleb w mieście jest wykorzystywanie soli kamiennej w
okresie zimowym do utrzymania czystości jezdni. Miasto ma możliwość w trakcie
prowadzenia przetargu na usługi zimowego utrzymania dróg opisać wymagania
techniczne oraz jakości usług jako metody oceny ofert. Dzięki temu może wyeliminować
korzystanie ze szkodliwej dla gleb soli kamiennej na rzecz na przykład drobnego żwiru.
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Podobny efekt przyniosą akcje edukacyjne zachęcające właścicieli nieruchomości do
zastąpienia soli drogowej piaskiem lub żwirem podczas oczyszczania chodników wzdłuż
posesji. Efektem tych działań będzie także ochrona roślinności miejskiej zlokalizowanej
wzdłuż dróg.
Cel:
Przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom powierzchni terenu na cele budowlane
Działania do 2017 roku:
• Propagowanie realizacji projektów zabudowy niewymagających znacznych zmian w
powierzchni terenu;
• Informowanie inwestorów o szkodliwości i zagrożeniach związanych ze sztucznym
podwyższaniem poziomu terenu.
Działania do 2021 roku:
• Ścisła współpraca z Państwowym Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego w
celu kontroli prowadzonych na terenie Miasta Ząbki inwestycji pod kątem niezgodnego z
projektami podnoszenia poziomu terenu.
Teren Ząbek jest silnie zurbanizowany. Co roku powstają nowe osiedla budynków
wielorodzinnych. Z pracami budowlanymi związane są znaczne przekształcenia terenu.
Niezmiernie istotna jest jednak ochrona naturalnego ukształtowania powierzchni,
ponieważ oddziałuje ona na spływ wód opadowych.
Kontrola projektów budowlanych oraz wydawanie pozwoleń na budowę na terenie Ząbek
jest prowadzone przez Państwowego Powiatowego Inspektora Budowlanego w
Wołominie. Współpraca z tym organem umożliwi nadzór organom miasta nad
prowadzonymi zmianami poziomów powierzchni terenu.
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Tab. 5 Jednostki odpowiedzialne za realizację wyznaczonych celów ekologicznych na lata 2014-2021
dla sektora ochrona powierzchni ziemi wraz ze źródłem finansowania%

Kierunek działań

Minimalizacja zasalania gleb

Przeciwdziałanie niekorzystnym
zmianom powierzchni terenu na
cele budowlane

Źródło
finansowania

Jednostka odpowiedzialna
•Miasto Ząbki
•Zarządcy dróg
•Placówki oświatowe

•budżet Miasta Ząbki
•budżet placówek
oświatowych
•budżet zarządców
dróg

•Państwowy Powiatowy
Inspektor Nadzoru
Budowlanego w Wołominie
•Miasto Ząbki

•budżet Miasta Ząbki
•budżet PPINB w
Wołominie

Źródło: opracowanie własne

%

3.4%

Gospodarka odpadami komunalnymi - obszar priorytetowy

!

!

3.4.1 Stan aktualny

Lata 2012 - 2013 były okresem wprowadzania drastycznych zmian w gminnych systemach
gospodarowania odpadami komunalnymi z tego względu opisanie stanu aktualnego jest
znacznie utrudnione. W Ząbkach głównym problemem jest podrzucanie odpadów z
gospodarstw domowych do koszy ulicznych i lasów oraz palenie ich w piecach domowych.
Kwestie są te niezwykle istotne i bezwzględnie system działający w Ząbkach do lipca 2013
roku wymagał ulepszenia jednak czy władzom lokalnym udało się osiągnąć pozytywne
efekty poprzez realizację znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach będzie można ocenić dopiero w raporcie z realizacji Programu.
W dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach. Od tego dnia wszystkie gminy miały 18 miesięcy na wprowadzenie nowego
systemu gospodarki odpadami komunalnymi. Od stycznia 2012 roku ząbkowscy radni
wraz z pracownikami urzędu pracowali nad dostosowaniem systemu gospodarki odpadami
w Ząbkach do nowych wymogów nałożonych na gminy nowelizacją ustawy o utrzymaniu
czystości i porządku w gminach. Zmiany dotyczyły przejęcia przez gminy władztwa nad
odpadami komunalnymi. W zamian za miesięczną opłatę wnoszoną do gminy przez
właściciela nieruchomości gmina ma obowiązek odebrać i zagospodarować wszystkie
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odpady komunalne. Wprowadzenie systemu wymagało przeprowadzenia analizy kosztów
oraz zakresu usług jakie będą świadczone mieszkańcom Ząbek.
Wśród rozpatrywanych kwestii jedną z najtrudniejszych był wybór metody naliczania opłaty
za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Radni mogli wybrać jedną z czterech metod:
od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość, od ilości zużytej wody z
danej nieruchomości, od powierzchni lokalu mieszkalnego albo od gospodarstwa
domowego. Pierwsze dwie metody zostały odrzucone podczas obrad Rady ze względu na
specyfikę Ząbek – brak danych o rzeczywistej liczbie mieszkańców oraz tylko 60%
nieruchomości podłączonych do wodociągów. Dwie pozostałe metody były poddane
dokładnej analizie przez Komisję ds. Gospodarczych i Komunalnych oraz Komisję
Społeczną Rady Miasta Ząbki.
W połowie 2012 roku przyjęte rozwiązania zostały przedstawione w formie czterech
uchwał zmieniających system gospodarki odpadami. Decyzja została podjęta przez
radnych podczas obrad XXIX i XXXI sesji Rady Miasta Ząbki, kiedy to przyjęli wszystkie
proponowane uchwały.
Pierwsza uchwała dotyczyła metody naliczania opłaty oraz jej wysokości. Wybrano opłatę
od gospodarstwa domowego w wysokości 28,00 złotych miesięcznie w przypadku gdy
odpady są zbierane w sposób selektywny. W przeciwnym razie wysokość opłaty wynosi
56,00 złotych. Nie jest ona zależna od ilości wytwarzanych odpadów, ani od liczby osób
zamieszkujących daną nieruchomość, ani wielkości tej nieruchomości.
Pozostałe uchwały dotyczyły wzoru deklaracji, którą właściciel nieruchomości ma złożyć
do Urzędu Miasta do 10 listopada 2012 roku, terminu wnoszenia opłat oraz zakresu usług
jakie będą wykonywane w ramach opłaty. Ta ostatnia zawiera informacje dotyczące
rodzaju i ilości odbieranych odpadów, częstotliwość ich odbierania oraz sposobie
świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów. Treść uchwał została
opublikowana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.
Po przyjęciu przez Radę Miasta wyżej wymienionych uchwał ogłoszono przetarg na
wykonywanie usług polegających na odbiorze i zagospodarowaniu odpadów komunalnych
od właścicieli nieruchomości zamieszkanych. Od 1 lipca 2013 na terenie Miasta działają
dwa przedsiębiorstwa, jedno odbiera i zagospodarowuje odpady zmieszane i odpady
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ulegające biodegradacji, a drugie selektywnie zebrane odpady oraz prowadzi punkt
selektywnej zbiórki odpadów.
Ze względu na zmiany jakie w 2012 roku zaszły w prawie dotyczącym gospodarki
odpadami komunalnymi gminy nie tworzą już planów gospodarki odpadami. Najważniejsze
założenia systemów gospodarki odpadami komunalnymi powinny zostać zapisane w
zaktualizowanych regulaminach utrzymania czystości, a cele do osiągnięcia w tym
sektorze ochrony środowiska zostały zapisane w niniejszym Programie.
Istotne znaczenie dla Miasta ma także dalsze prowadzenie działań wspierających
mieszkańców w usuwaniu materiałów zawierających azbest. Programu usuwania wyrobów
zawierających azbest z terenu Gminy Ząbki jest realizowany od 2009 roku. W najbliższym
czasie należy dokonać podsumowania czteroletnich działań usuwania materiałów
zawierających azbest oraz zaktualizować dotychczasowy Program.
W poniższej tabeli przedstawiono ilości i rodzaje odpadów komunalnych odebranych i
zebranych na terenie Miasta Ząbki wraz z przedstawieniem sposobów ich
zagospodarowania w roku 2010.
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Tab. 6 Ilość wybranych frakcji odpadów komunalnych odebranych i zagospodarowanych na terenie
miasta w 2010 roku

KOD

ODPADY
ODEBRANE

ODZYSK

UNIESZKODLIWIENIE

masa [Mg]

OZNACZENIE
PROCESU

masa
[Mg]

OZNACZENIE
PROCESU

masa
[Mg]

20 01 38

0,56

R14

0,56

-

-

20 01 40

12,51

R4

12,51

-

-

20 02 01

52,10

R3

52,10

-

-

20 02 02

195,60

R14

195,60

-

-

R1

485,07

D5

4358,85

R3

132,66

-

-

R14

2041,80

-

-

R15

762,35

-

-

R14

0,7

D5

183,52

R1

99,20

-

-

R5

134,88

-

-

R14

322,53

-

-

R15

6,71

-

-

R14

29,13

-

-

R15

3,2

-

-

R1

29,70

-

-

R14

0,83

-

-

R4

12,92

-

-

R1

0,12

-

-

R13

2,19

-

-

R14

40,54

-

-

R15

37,14

-

-

R5

368,46

-

-

R14

62,00

-

-

R15

6,51

-

-

20 03 01

20 03 07

15 01 01

15 01 02

15 01 03
15 01 04

15 01 06

15 01 07

6894,56

184,22

563,32

32,33

30,53
12,92

79,99

436,97

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdania z realizacji „Planu gospodarki odpadami
dla Gminy Miejskiej Ząbki na lata 2008 - 2011 z uwzględnieniem lat 2012 - 2015” za okres od 1
stycznia 2009 do 31 grudnia 2011.
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3.4.2 Uwarunkowania wynikające z dokumentów strategicznych

W Programie Ochrony Środowiska dla Województwa Mazowieckiego jako najważniejsze
problemy zidentyfikowano:
• brak objęcia wszystkich mieszkańców województwa zorganizowanym systemem
zbierania odpadów,
• zbyt niski postęp w selektywnym zbieraniu odpadów komunalnych,
• niewdrożenie przez gminy selektywnego zbierania odpadów ulegających biodegradacji.
Natomiast w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Wołomińskiego nacisk położono
głównie na realizacje znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w
gminach (Dz. U. z 2012, poz. 391).
%

%

3.4.3 Kierunki działań w latach 2014 - 2017 z perspektywą do 2021 r.

Po przeprowadzeniu analizy uwarunkowań wynikających z dokumentów strategicznych
oraz stanu aktualnego, poniżej przedstawiono cele ekologiczne oraz działania
proekologiczne, które należy podjąć do ich osiągnięcia. Działania zostały podzielone na
dwa poziomy osiągnięcia celu: krótkoterminowe do 2017 roku oraz długoterminowe do
2021 roku.
Cel:
Spełnienie wszystkich wymagań wynikających z przepisów prawa krajowego i
wspólnotowego
Działania do 2017 roku:
• Kontrola nieruchomości, dla których właściciele nie złożyli deklaracji w sprawie
wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
• Analiza i kontrola zastosowanych rozwiązań w celu ulepszania systemu gospodarki
odpadami komunalnymi,
Działania do 2021 roku:
• Osiągnięcie wyznaczonych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użytku
frakcji następujących odpadów: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła ;
• Ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych
do składowania;
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• Prowadzenie ciągłych akcji edukacyjnych pozwalających na udoskonalanie systemu
segregacji oraz zbierania odpadów komunalnych.
Realizacja wyznaczonego powyżej celu bezpośrednio wiąże się z realizowaniem zapisów
znowelizowanej ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Z tego względu
przyjęte kierunki działań zostały zaczerpnięte z obowiązków gmin podanych w wyżej
wymienionej ustawie.
Działania wyznaczone do wykonania do 2021 roku powinny być realizowane
systematycznie i planowo zgodnie z wytycznymi Ministra Środowiska zapisanymi w
odpowiednich rozporządzeniach. Mają one wyznaczyć coroczne poziomy recyklingu oraz
ograniczenia masy bioodpadów pomagające w osiągnięciu ostatecznego celu w roku
2020. Przedsięwzięcie to będzie wymagało wzmożonej współpracy między jednostkami
samorządu lokalnego, przedsiębiorcami wyłonionymi w przetargach oraz Regionalnymi
Instalacjami Przetwarzania Odpadów Komunalnych (RIPOK).
Cel:
Eliminacja nielegalnych praktyk zagospodarowywania odpadów
Działania do 2017 roku:
• Prowadzenie na szeroką skalę akcji informacyjno - edukacyjnych skierowanych do
różnych grup społecznych o prawidłowych metodach zagospodarowywania odpadów;
• Prowadzenie kontroli mieszkańców pod kątem gospodarki odpadami;
• Monitoring miejsc szczególnie narażonych na podrzucanie odpadów.
Działania do 2021 roku:
• Likwidacja nielegalnych miejsc składowania odpadów;
Nielegalne praktyki dotyczące gospodarowania odpadami w Ząbkach głównie dotyczą
podrzucania odpadów z gospodarstw domowych w lasach oraz spalania ich w piecach
domowych. Ich eliminacja wymaga koordynacji działań edukacyjnych, prewencyjnych oraz
materialnej odpowiedzialności sprawcy.
Cel:
Usunięcie i unieszkodliwienie do 2032 roku wszystkich wyrobów zawierających azbest
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Działania do 2017 roku:
• Aktualizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Ząbki
• Gromadzenie informacji o ilości, rodzajach i miejscach występowania wyrobów
zawierających azbest.
Działania do 2021 roku:
• Usuwanie wyrobów zawierających azbest.
Miasto Ząbki ma wieloletnie doświadczenie w wspieraniu mieszkańców w usuwaniu
wyrobów zawierających azbest. Baza danych dotycząca ilości, rodzajów oraz miejsc
występowania azbestu jest na bieżąco aktualizowana. Co roku w budżecie przewidziane
są wydatki związane z dotowaniem usuwania i utylizacji azbestu przez właścicieli
nieruchomości. Oczyszczenie miasta z tej niebezpiecznej substancji do 2032 roku
wymaga zintensyfikowania dotychczasowych działań.
Tab. 7 Jednostki odpowiedzialne za realizację wyznaczonych celów ekologicznych na lata 2014-2021
dla sektora gospodarka odpadami komunalnymi wraz ze źródłem finansowania

Kierunek działań

Jednostka odpowiedzialna

Źródło
finansowania

Spełnienie wszystkich wymagań
wynikających z przepisów prawa
krajowego i wspólnotowego

•Miasto Ząbki
•przedsiębiorcy odbierający
odpady

•budżet Miasta Ząbki
•prywatni inwestorzy

Eliminacja nielegalnych praktyk
zagospodarowywania odpadów

•Miasto Ząbki
•Straż Miejska
•Placówki oświatowe
•Fundacje i organizacje
ekologiczne
•Organizacje pozarządowe

•budżet Miasta Ząbki
•fundusze
ekologiczne
•środki fundacji
pozarządowych

•właściciele nieruchomości
•Miasto Ząbki

•prywatni inwestorzy
•budżet Miasta Ząbki

Usunięcie i unieszkodliwienie do
2032 roku wszystkich wyrobów
zawierających azbest
Źródło: opracowanie własne
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%

3.5%

Jakość powietrza - obszar priorytetowy

!

!

3.5.1 Stan aktualny

Głównym źródłem zanieczyszczeń powietrza w Ząbkach są emisje antropogeniczne.
Emitory tych zanieczyszczeń można podzielić na trzy grupy: punktowe, powierzchniowe i
liniowe.
Emisja punktowa jest to emisja zorganizowana, pochodząca z działalności przemysłowej.
Ze lokalizowanych w województwie mazowieckim instalacji energetycznego spalania paliw
o mocy nominalnej powyżej 50 MW najbliżej Ząbek znajduje się Vattenfall Heat Poland
S.A. Zakład Ciepłownia Kawęczyn. W tabeli 8 przedstawiono wartości emisji pyłowych i
gazowych pochodzących z tego zakładu, natomiast na rys. 12 widoczne są zabudowania
Miasta Ząbki na tle emitora należącego do instalacji Vattenfall Heat Poland S.A. Zakład
Ciepłownia Kawęczyn.
Tab. 8 Wartości emisji zanieczyszczeń powietrza z instalacji energetycznego spalania paliw Vattenfall
Heat Poland S. A. Zakład Ciepłownia Kawęczyn.

Moc termiczna
MWt

Zanieczyszczania pyłowe
Mg/rok

Zanieczyszczenia gazowe
Mg/rok

512,0

14,4

1453,7

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie - stan na 2010 r.
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Rys. 12 Widok na południową część Ząbek przedstawiający bliskie sąsiedztwo instalacji Vattenfall
Heat Poland S.A. Zakład Ciepłownia Kawęczyn oraz budynków mieszkalnych na terenie Ząbek
(zasoby Urzędu Miasta Ząbki).

Źródła komunalno - bytowe takie jak kotłownie lokalne, indywidualne paleniska domowe to
emitory powierzchniowe. Z nich pochodzą duże ilości ditlenku siarki, tlenku azotu, sadzy,
tlenku węgla i węglowodorów aromatycznych. Jednak nie zanieczyszczenia gazowe
stanowią największe zagrożenie dla powietrza. Sektor bytowy emituje, aż 76,1% całej
emisji pyłu zawieszonego PM10. Na rys. 13 widoczne jest, że w całym województwie
mazowieckim zostały przekroczone wartości dopuszczalne emisji pyłu zawieszonego
PM10. Przyczyną wysokiej emisji tego zanieczyszczenia ze źródeł powierzchniowych w
Ząbkach jest ogrzewanie budynków mieszkalnych przez tradycyjne kotłownie na paliwo
stałe. Dodatkowo problem zanieczyszczenia powietrza potęguje spalanie paliw niskiej
jakości oraz odpadów komunalnych. Szczególnie widoczne jest to w północnej części
miasta. W nowym budownictwie, przeważającym w południowych Ząbkach, głównie
wykorzystywane są ekologiczne nośniki energii takie jak olej opałowy i gaz. Rośnie także
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przekroczone zostały poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu
zainteresowanie mieszkańców odnawialnymi źródłami energii, szczególnie energią
słoneczną.

Rys. 13 Klasyfikacja stref, w których w 2010 roku zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i
docelowe pyłu zawieszonego PM10 (Program ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego).

Spalanie paliw stałych w paleniskach domowych jest także źródłem benzo(α)pirenu. Na
rys. 14 przedstawiono rozkład stężeń tego zanieczyszczenia w województwie
mazowieckim. Również w tym zakresie na terenie Ząbek zostały przekroczone
dopuszczalne normy. Poza paleniskami domowymi ważnym źródłem emisji benzo(α)
pirenu jest przetwórstwo mięsne na skalę komercyjną, na przykład fast-foody i restauracje.
Na terenie Ząbek zlokalizowany jest kilka prężnie działających restauracji, w tym jeden
fast-food, których działalność ma wpływ na wartość emisji zanieczyszczeń.
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Roczna ocena jako!ci powietrza w województwie mazowieckim. Raport za rok 2010.
Rys. #ródło:
14 Rozkład
stężeń benzo(α)pirenu w 2010 roku (Roczna ocena jakości powietrza w
województwie mazowieckim. Raport za rok 2010). - 72 -

Emisja liniowa jest to emisja generowana przez transport prywatny i publiczny. Ze środków
komunikacji emitowane do powietrza głównie są tlenki azotu, pyły, węglowodory
aromatyczne i tlenek węgla. Duże natężenie ruchu kołowego na drogach łączących Ząbki
z Warszawą jest istotnym źródłem zanieczyszczeń komunikacyjnych. Przyczyną
nadmiernej emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych jest między innymi zły stan
nawierzchni dróg oraz zła organizacja ruchu powodujące niepotrzebne przestoje.
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!

3.5.2 Uwarunkowania wynikające z dokumentów strategicznych

W Wojewódzkim Programie Ochrony Środowiska podzielono kierunki działań ze względu
na źródła emisji zanieczyszczeń. Taka metoda umożliwia dokładne i przemyślane dobranie
działania mające na celu jak najbardziej efektywną realizację. Na przykład dla
najistotniejszego emitora w Ząbkach jakim są lokalne kotłownie i paleniska domowe
wyznaczone zadania to:
• Rozbudowa centralnych systemów zaopatrywania w energię cieplną;
• Zmiana paliwa na inne, o mniejszej zawartości popiołu lub zastosowanie energii
elektrycznej lub indywidualnych źródeł energii odnawialnej;
• Termomodernizacja budynków;
• Tworzenie i wdrażanie programów ograniczenia niskiej emisji;
• Wprowadzenie przepisów lokalnych dotyczących sposobu ogrzewania mieszkań.
W każdym z wymienionych powyżej działań odpowiedzialność za realizację przypisano
między innymi gminom, które mogą wykorzystać do tego środki własne lub ubiegać się o
dofinansowanie z WFOŚiGW lub NFOŚiGW. Istnieje także możliwość uzyskania w
bankach kredytów preferencyjnych na proekologiczną działalność.
W Programie ochrony środowiska dla Powiatu Wołomińskiego stwierdzono, że zadania
wyznaczone dla powiatu z zakresu ochrony powietrza są prowadzone na bieżąco i
przynoszą wymierny efekt. Jednak mimo osiągniętej do tej pory minimalizacji emisji
zanieczyszczeń, nadal występują przekroczenia wartości dopuszczalnych. Z tego
względu, a także po analizie stanu aktualnego powietrza w Mieście Ząbki postanowiono
zaklasyfikować ochronę powietrza jako obszar priorytetowy Programu. Ma to na celu
zwrócenie uwagi wszystkich jednostek organizacyjnych, dla których poniżej wyznaczono
konkretne działania, jak istotna dla Miasta Ząbki jest problematyka związana z jakością
powietrza atmosferycznego.
%

%

3.5.3 Kierunki działań w latach 2014 - 2017 z perspektywą do 2021 r.

Po przeprowadzeniu analizy uwarunkowań wynikających z dokumentów strategicznych,
poniżej przedstawiono cele ekologiczne oraz działania proekologiczne, które należy
podjąć do ich osiągnięcia. Działania zostały podzielone na dwa poziomy osiągnięcia celu:
krótkoterminowe do 2017 roku oraz długoterminowe do 2021 roku.
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Cel:
Dążenie do ograniczenia emisji ze źródeł komunalnych, szczególnie źródeł niskiej emisji
Działania do 2017 roku:
• Propagowanie i wspieranie przechodzenia z opalania węglem lub miałem węglowym na
ekologiczne nośniki ciepła;
• Prowadzenie akcji edukacyjnych przedstawiających szkodliwe oddziaływanie
zanieczyszczeń pyłowych i gazowych dla zdrowia i kosztów społecznoekonomicznych
spowodowanych zanieczyszczeniem atmosfery;
• Konsekwentne przestrzeganie zakazu wypalania traw oraz spalania odpadów na
powierzchni terenu oraz w piecach domowych;
• Prowadzenie akcji edukacyjnych informujących o szkodliwości spalania odpadów w
piecach domowych oraz na powierzchni terenu.
Działania do 2021 roku:
• Termomodernizacja budynków mieszkalnych i publicznych;
• Eliminowanie węgla jako paliwa w kotłowniach lokalnych i gospodarstwach domowych;
Główne źródła niskiej emisji zanieczyszczeń znajdują się we władaniu osób prywatnych.
Najwięcej emitorów znajduje się w północnej części Ząbek, gdzie nadal wiele domów
ogrzewanych jest węglem jako podstawowym paliwem. Dodatkowo w okresie jesiennym i
wiosennym gdy utrzymanie odpowiedniej temperatury w domu nie wymaga wykorzystania
wysokokalorycznego paliwa dochodzi do spalania odpadów, szczególnie płyty wiórowej. Z
tego względu podstawowym działaniem na rzecz ochrony powietrza jest edukowanie
mieszkańców Ząbek o zagrożeniach jakie stanowi spalanie odpadów w piecach
domowych oraz o korzyściach płynących z zastosowania paliw alternatywnych.
Propagowanie i wspieranie przechodzenia z ogrzewania budynków węglem na paliwa
alternatywne wiąże się nie tylko z edukacją, ale także z udzieleniem pomocy właścicielom
nieruchomości w poszukiwaniu funduszy na ten cel.
Konsekwentne przestrzeganie zakazu spalania odpadów zostanie osiągnięte jedynie przy
korelacji zajęć edukacyjnych dla dzieci i dorosłych z wytężoną pracą Straży Miejskiej w
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celu prowadzenia dokładnych kontroli domowych kotłowni. Połączenie tych dwóch działań
może znacząco wpłynąć na jakość powietrza w Ząbkach.
Cel:
Dążenie do ograniczenia emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych
Działania do 2017 roku:
• Poprawa standardów infrastruktury drogowej;
• Intensyfikacja okresowego czyszczenia dróg;
• Promowanie wykorzystania roweru jako środka komunikacji.
Działania do 2021 roku:
• Budowa nowych odcinków dróg mających odciążyć ruch na drogach o znaczeniu
lokalnym;
• Rozwój i wspieranie transportu zbiorowego;
• Optymalizacja ruchu drogowego w celu zwiększenia płynności transportu;
Cel ten został powtórzony z poprzedniego Programu ochrony środowiska dla Miasta
Ząbki. Przez minione lata był on realizowany bardzo dokładnie z dużymi nakładami
finansowymi pochodzącymi głównie z dofinansowań z Unii Europejskiej. Przedłużenie jego
realizacji do roku 2021 wynika z rozpoczętych już prac modernizacji infrastruktury
drogowej Ząbek. Udogodnienia w ruchu, które powstaną w najbliższych latach pozwolą na
optymalizację ruchu w mieście oraz pełne osiągnięcie wyznaczonego celu ekologicznego.
Promowanie wykorzystania roweru jako źródła komunikacji to działanie, którego realizacja
została przewidziana do 2017 roku. Powstała do tej pory sieć ścieżek rowerowych na
terenie Ząbek pozwala pozytywnie ocenić możliwość realizacji wyznaczonego działania.
Niezbędne jest jeszcze prowadzenie akcji zachęcających mieszkańców do przesiadki na
rowery na przykład czynny udział Miasta w „Dniu bez samochodu”. Ważne znaczenie ma
także zapewnienie mieszkańcom możliwości korzystania z bezpiecznych i dobrze
oznakowanych parkingów rowerowych.
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Tab. 9 Jednostki odpowiedzialne za realizację wyznaczonych celów ekologicznych na lata 2014-2021
dla sektora jakość powietrza wraz ze źródłem finansowania%

Kierunek działań

Jednostka odpowiedzialna

Źródło
finansowania

Dążenie do ograniczenia emisji ze
źródeł komunalnych, szczególnie
źródeł niskiej emisji

•Miasto Ząbki
•Straż Miejska w Ząbkach
•Właściciele nieruchomości
•Placówki oświatowe
•Organizacje pozarządowe
•Fundacje i organizacje
ekologiczne

•budżet Miasta Ząbki
•prywatni inwestorzy
•fundusze
ekologiczne
•dotacje unijne
•środki organizacje
pozarządowe
pozarządowych

Dążenie do ograniczenia emisji
zanieczyszczeń komunikacyjnych

•Miasto Ząbki
•Starosta
•Placówki oświatowe

•budżet Miasta Ząbki
•dotacje unijne

Źródło: opracowanie własne
%

%

3.6%

Edukacja ekologiczna

!

!

3.6.1 Stan aktualny%

Edukacja ekologiczna odgrywa ogromną rolę w realizacji wszystkich przyjętych celów
Programu Ochrony Środowiska dla Ząbek. Osiągnięcie zamierzonego efektu jest możliwe
jedynie dzięki aktywnemu zaangażowaniu się mieszkańców w proponowane działania. W
ostatnich latach głównym tematem działań edukacyjnych prowadzonych w Ząbkach była
prawidłowa gospodarka odpadami komunalnymi. Od 2008 roku do 1 lipca 2013
mieszkańcy domów jednorodzinnych mieli możliwość skorzystania z bezpłatnej akcji
odbierania odpadów posegregowanych na trzy frakcje: papier, szkło oraz tworzywa
sztuczne. Raz w miesiącu z każdej posesji odbierany był jeden komplet kolorowych
worków. Akcja przynosiła widoczne efekty w postaci zwiększającej się ilości odpadów
przekazywanych do recyklingu zamiast na składowiska odpadów. Każdego roku wzrastała
też liczba uczestników akcji. Na podstawie ilości rozdanych kompletów worków szacuje
się, że odpady są segregowane w aż 4000 gospodarstw domowych. Koszt akcji
pokrywany był z budżetu Miasta Ząbki.
Kolejnym działaniem w ramach edukacji ekologicznej jest prowadzona ulotkowa i
plakatowa akcja przestrzegająca przed spalaniem odpadów komunalnych w piecach
domowych. Na rys. 15 przedstawiono plakaty, które zostały rozwieszone na terenie miasta
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w sezonie grzewczym 2010/2011 oraz 2011/2012. W budynku Urzędu Miasta były także
ulotki informujące o szkodliwości spalania odpadów w piecach domowych.

Rys. 15 Wzory plakatów rozwieszonych na terenie Ząbek w sezonach grzewczych 2010/11 oraz
2011/12 w ramach akcji „Kochasz dzieci, nie pal śmieci” (www.fundacjaarka.pl).

!

!

!

!

3.6.2 Uwarunkowania wynikające z dokumentów strategicznych

Aktywny udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska nierozerwalnie
wiąże się z poziomem wiedzy ekologicznej mieszkańców, dlatego na terenie Mazowsza
odbywają się coroczne konkursy oraz akcje z zakresu edukacji ekologicznej. Na lata
2012-2019 w Programie ochrony środowiska dla Województwa Mazowieckiego
wyznaczono następujące kierunki działań wyznaczone dla gmin:
• organizowanie kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz akcji lokalnych służących
ochronie środowiska,
• organizacja cyklicznych konkursów ekologicznych dla dzieci i młodzieży.
Tematyka kampanii oraz szkoleń powinna odzwierciedlać najważniejsze problemy z
zakresu ochrony środowiska dotyczące danej gminy.
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W celu dokonania oceny poziomu świadomości mieszkańców powiatu dla potrzeb
opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Wołomińskiego na stronie
internetowej Starostwa Powiatowego w Wołominie zamieszczono ankietę. Analiza
wyników podana w wyżej wymienionym dokumencie wskazuje, że największymi
problemami dla mieszkańców powiatu wołomińskiego jest zaśmiecanie terenu, zła
gospodarka wodami opadowymi oraz spalanie „śmieci” przez mieszkańców. Podane
wyniki pokazują zasadność oznaczenia gospodarki wodami, ochronę powietrza oraz
gospodarkę odpadami jako obszary priorytetowe niniejszego Programu. Osiągnięcie
celów wyznaczonych dla poszczególnych sektorów jest w dużej mierze uzależnione od
poziomu świadomości i wiedzy ekologicznej mieszkańców i taki właśnie cel wyznaczono
dla powiatu wołomińskiego do realizacji w latach 2012-2019.
%

%

3.6.3 Kierunki działań w latach 2014 - 2017 z perspektywą do 2021 r.

Po przeprowadzeniu analizy uwarunkowań wynikających z dokumentów strategicznych
oraz stanu aktualnego, poniżej przedstawiono cele ekologiczne oraz działania
proekologiczne, które należy podjąć do ich osiągnięcia. Działania zostały podzielone na
dwa poziomy osiągnięcia celu: krótkoterminowe do 2017 roku oraz długoterminowe do
2021 roku.
Cel:
Zwiększenie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska oraz kształtowanie postaw
proekologicznych
Działania do 2017 roku:
• Organizowanie kampanii edukacyjno - informacyjnych dotyczących ochrony powietrza;
• Organizowanie kampanii edukacyjno - informacyjnych dotyczących prawidłowej
gospodarki odpadami komunalnymi;
• Organizowanie kampanii edukacyjno - informacyjnych dotyczących racjonalnego
gospodarowania wodami opadowymi;
• Organizacja cyklicznych zajęć oraz konkursów dla dzieci i młodzieży z zakresu ochrony
środowiska.
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Działania do 2021 roku:
• Przygotowanie kilkuletniego planu akcji, konkursów oraz kampanii w trzech obszarach
priorytetowych ochrony środowiska dla Miasta Ząbki.
Dla sektora „edukacja ekologiczna” wyznaczono tylko jeden cel jednak jego realizacja
będzie znacząco oddziaływać na jakość wykonania działań wyznaczonych dla pozostałych
sektorów. Edukacja ekologiczna uświadamia zależność człowieka od środowiska oraz
uczy współodpowiedzialności za zmiany zachodzące w naturze. Zwiększenie poczucia
odpowiedzialności społeczeństwa za stan środowiska wiąże się z koordynacją
przedsięwzięć podejmowanych przez różne jednostki organizacyjne takie jak gmina,
placówki edukacyjne, fundacje oraz organizacje pozarządowe. Niniejszy Program
wyznaczył trzy obszary ochrony środowiska jako priorytetowe dla Miasta Ząbki. Należy je
traktować jako wyznacznik przy wybieraniu planowanych przedsięwzięć informacyjno edukacyjnych. Koordynację działań prowadzonych przez różne jednostki można osiągnąć
przygotowując kilkuletni program akcji skierowanych do różnych grup społecznych.
Tab. 10 Jednostki odpowiedzialne za realizację wyznaczonych celów ekologicznych na lata
2014-2021 dla sektora edukacja ekologiczna wraz ze źródłem finansowania%

Kierunek działań

Zwiększenie poczucia
odpowiedzialności za stan
środowiska oraz kształtowanie
postaw proekologicznych

Jednostka odpowiedzialna
•Miasto Ząbki
•Publiczne i prywatne
placówki oświatowe
•Fundacje i organizacje
ekologiczne
•Organizacje pozarządowe

Źródło
finansowania
•budżet Miasta Ząbki
•budżet placówek
oświatowych
•fundusze
ekologiczne
•środki organizacji
pozarządowych

Źródło: opracowanie własne

%

3.7%

Hałas

!

!

3.7.1 Stan aktualny

Hałasem nazywamy wszystkie niepożądane dźwięki dochodzące z otoczenia. Jednostką
miary hałasu są decybele (dB). Hałas może negatywnie oddziaływać na zdrowie człowieka
w zależności od jego natężenia i czasu ekspozycji organizmu ludzkiego na ten czynnik.
W poprzednim Programie dokonano identyfikacji głównego źródła zanieczyszczenia
hałasem na terenie Ząbek jakim jest komunikacja drogowa. Należy ona do najbardziej
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uciążliwych źródeł hałasu w środowisku, ze względu na powszechność występowania i
czas oddziaływania. Wśród czynników wpływających na stopień uciążliwości tras
komunikacyjnych należy wymienić: natężenie ruchu, strukturę pojazdów, prędkość ich
poruszania się oraz rodzaj i stan techniczny nawierzchni dróg.
Wewnętrzne powiązania komunikacyjne Ząbek na kierunku północ - południe opierają się
na kolizyjnym skrzyżowaniu ulicy Batorego z trasą kolejową. W godzinach szczytu
przejazd z jednej strony na drugą utrudniają częste kursy pociągów osobowych Kolei
Mazowieckich. Przez Ząbki prowadzony jest bardzo niekorzystny dla miasta ruch
tranzytowy. Zlokalizowana na granicy gmin Ząbki i Zielonka droga wojewódzka nr 631 oraz
droga nr 634, na terenie Ząbek jako ulica Łodygowa, prowadząca do skrzyżowania z ulicą
Radzymińską w Warszawie, są obciążone dużym ruchem kołowym. Brak zewnętrznych
dróg tranzytowych utrudnia zmniejszenie natężenia ruchu przez centrum miasta.
Z tego względu w latach 2008 - 2011 prowadzono wzmożone działania mające na celu
minimalizację oddziaływania hałasu komunikacyjnego na środowisko w Ząbkach. Dążenie
do zmniejszenia poziomu hałasu gdzie jego natężenie odczuwane jest jako uciążliwe
głównie dotyczyło terenów zlokalizowanych w południowej części Ząbek wzdłuż ulicy
Powstańców oraz w centrum Ząbek wzdłuż ulicy Orlej, 3-Maja i Batorego.
W celu ograniczenia zanieczyszczenia hałasem w południowej części Ząbek dokonano
modernizacji części ulicy Powstańców. W ramach prac remontowych położono nową
nawierzchnię oraz zbudowano ścieżkę rowerową.
W rejonie tym rozbudowano także sieć komunikacji zbiorowej. Mieszkańcy dużych osiedli
wielorodzinnych w południowej części Ząbek mogą korzystać z autobusów linii 199 i 145
przejeżdżających przez Ząbki w ramach porozumienia z Zarządem Transportu Miejskiego
w Warszawie. Linia 199 umożliwia dojazd do dzielnicy Warszawy Praga Północ, stacji
PKP w centrum Ząbek oraz stacji Szybkiej Kolei Miejskiej w Rembertowie. Natomiast linia
145 łączy dwa węzły komunikacyjne w Warszawie: Marsa oraz skrzyżowanie ulic
Łodygowej i Radzymińskiej. Mieszkańcy mogą korzystać z tych połączeń, całego
transportu publicznego w Warszawie oraz pociągów osobowych Kolei Mazowieckich na
trasie z Ząbek do stacji Warszawa Wileńska na podstawie jednego wspólnego biletu.
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Uruchomiono także lokalną linię autobusową, która łączy duże osiedla wielorodzinne z
najważniejszymi punktami w Ząbkach: szkoły podstawowe, gimnazja, kościoły,
przychodnie, stację PKP oraz centrum handlowe M1 (możliwość przesiadki do komunikacji
warszawskiej). Zameldowani mieszkańcy Ząbek mogą korzystać z tej linii autobusowej
bezpłatnie na podstawie spersonalizowanych kart mieszkańca.
W centrum miasta zmodernizowano nawierzchnię ulicy Batorego oraz wybudowano
ścieżkę rowerową. Duże zanieczyszczenie hałasem z ruchu drogowego w tej okolicy
wynika z kolizyjnego skrzyżowania ulicy Batorego z trasą kolejową. W latach 2010 - 2011
Miasto Ząbki uzyskało dofinansowanie na remont ulic 3-Maja i Orla oraz na wybudowanie
tunelu pod torami kolejowymi umożliwiającego bezkolizyjne połączenie między północną i
południową częścią Ząbek. Projekt jest w trakcie realizacji.
W latach ubiegłych podjęto także działania sprzyjające utrzymaniu poziomu hałasu na
terenach, na których jego natężenie nie było odczuwane jako uciążliwe. Obszary o
korzystnej sytuacji akustycznej zlokalizowane są w północnej części Ząbek na terenach
zabudowanych głównie domkami jednorodzinnymi. Mniejsza gęstość zaludnienia tych
okolic ma wpływ na mniejsze natężenie ruchu drogowego. Utrzymanie takiego stanu
umożliwiła budowa i modernizacja ulic: Batorego, Wolności oraz 11 Listopada. Razem z
ulicą Narutowicza tworzą one małą obwodnicę dla osiedli domków jednorodzinnych
jednocześnie minimalizują tam natężenie ruchu drogowego.
Ze względu na dynamicznie zmieniającą się strukturę zabudowy Ząbek podjęto także
działania mające na celu ograniczenie hałasu pochodzenia usługowego, polegające na
aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego tak, aby spełniał
wymagania rozrastającej się społeczności miasta. W tym celu 26 kwietnia 2011 roku Rada
Miasta Ząbki przyjęła uchwałę Nr IX/48/2011 w sprawie zmiany studium uwarunkowań i
kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Ząbki. W dokumencie tym
wyznaczono tereny przeznaczone pod zabudowę usługową i produkcyjną. Jednocześnie
ograniczono możliwości prowadzenia usług na terenach zabudowy mieszkaniowej do
usług nieuciążliwych. We wrześniu 2013 roku prowadzone były prace nad zmianami w
Miejscowym Planie Zagospodarowania Przestrzennego. Dzięki tym zabiegom zostanie
ograniczony hałas pochodzenia usługowego.
!

!

3.7.2 Uwarunkowania wynikające z dokumentów strategicznych
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W Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Wołomińskiego burmistrzom wyznaczono
dwa cele: poprawę standardów technicznych infrastruktury drogowej oraz rozbudowę
systemu komunikacji zbiorowej. Po przeprowadzeniu analizy uwarunkowań wynikających
z dokumentów strategicznych oraz stanu aktualnego nie wyznaczono na lata 2014 - 2021
kolejnych celów ekologicznych oraz działań proekologicznych. Jednakże zaleca się ciągłe
monitorowanie stanu zanieczyszczenia hałasem i w razie powstania takiej konieczności
wyznaczenie nowych celów ekologicznych w następnym Programie.
%

3.8%

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi

!

!

3.8.1 Stan aktualny

Największe oddziaływanie na środowisko występuje od urządzeń elektroenergetycznych i
radiokomunikacyjnych. Na terenie miasta Ząbki są to przede wszystkim: linie
elektroenergetyczne, stacje transformatorowe, stacje bazowe telefonii komórkowej,
instalacje radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokacyjne.
Przez!obszar miasta przebiegają następujące napowietrzne linie elektroenergetyczne:
jednotorowa linia napowietrzna 220 kV Mory – Miłosna, dwutorowa linia 110 kV EC
Kawęczyn – Wieliszew, dwutorowa linia 110 kV EC Kawęczyn – Wołomin, linie średniego
napięcia 15 kV.
Przy ulicy Gajowej i Nowa–Ziemowita zlokalizowana jest stacja transformatorowa 110/15
kV powiązana z linią 2-torową napowietrzną 110 kV Elektrociepłowni Kawęczyn –
Wołomin. Ponadto linie SN zasilane są w układzie promieniowym przez stacje
transformatorowe 15/04 kV, będące w większości stacjami słupowymi.
Punktowymi źródłami promieniowania są stacje bazowe telefonii komórkowej
zlokalizowane w następujących miejscach:
• trzy obiekty na terenie Wojewódzkiego Szpitala dla Nerwowo i Psychicznie Chorych
Drewnica,
• dwa obiekty na wieży kościoła przy ul. Piłsudskiego,
• jeden na terenie boiska sportowego przy ul. Ks. Skorupki,
• jeden przy ul. Gajowej.

61

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Ząbki na lata 2014 - 2017 z uwzględnieniem perspektywy do 2021 roku.

Emitowane przez urządzenia nadawczo – odbiorcze stacji (system radiolinii i anten
sektorowych) promieniowanie elektromagnetyczne zachodzi w przestrzeni na znacznej
wysokości i w promieniu kilkudziesięciu metrów, a więc poza miejscami stałego pobytu
ludzi. Z tego względu nie stanowią one źródeł promieniowania niejonizującego
zagrażających zdrowiu ludzi i zwierząt.
!

!

3.8.2 Uwarunkowania wynikające z dokumentów strategicznych

Program ochrony środowiska Województwa Mazowieckiego wyznaczył jeden cel, który
powinien zostać zrealizowany w gminie: uwzględnianie w planach zagospodarowania
przestrzennego zasad ograniczenia w użytkowaniu terenów położonych w zasięgu
ewentualnego ponadnormatywnego promieniowania elektromagnetycznego. Przyjmuje
się, że dopuszczalne natężenie pola elektrycznego o wartości 1 kV/m. dla budownictwa
przeznaczonego na stały pobyt ludzi nie zostanie przekroczone przy zachowaniu
odległości od osi w obie strony:

• dla linii 110 kV – 15,0 m,
• dla linii 220 kV – 34,0 m.
Odległości te mogą być odpowiednio zmniejszone dla obiektów nie przeznaczonych na
stały pobyt ludzi, np. magazyny, garaże, budynki gospodarcze. Zgodnie ze Studium
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Ząbki lokalizowanie
obiektów, sadzenie drzew oraz wszelka działalność prowadząca do zmiany
zagospodarowania terenu w tych strefach wymaga każdorazowo indywidualnego
rozpatrzenia w uzgodnieniu z Państwowymi Sieciami Energetycznymi S.A. dla linii 220 kV
oraz z Zakładem Energetycznym Warszawa - Teren S.A. dla linii 110 kV.
W Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Wołomińskiego burmistrzom nie
wyznaczono w obszarze ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym żadnych
celów do realizacji.
Po przeprowadzeniu analizy uwarunkowań wynikających z dokumentów strategicznych
oraz stanu aktualnego nie wyznaczono dla obszaru ochrona przed promieniowaniem
elektromagnetycznym na lata 2014 - 2017 kolejnych celów ekologicznych oraz działań
proekologicznych. Jednakże zaleca się ciągłe monitorowanie stanu środowiska pod tym
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względem i w razie powstania takiej konieczności wyznaczenie nowych celów
ekologicznych w następnym Programie.
%

3.9%

Zagrożenia naturalne i poważne awarie

!

!

3.9.1 Stan aktualny

Powodzie i zatopienia - jest to przejściowe zjawisko hydrologiczne polegające na
wezbraniu wód rzecznych lub morskich w ciekach wodnych, zbiornikach lub na morzu
powodujące po przekroczeniu przez wodę stanu brzegowego zatopienie znacznych
obszarów lądu - dolin rzecznych, terenów nadbrzeżnych lub depresyjnych,
doprowadzające do wymiernych strat społecznych i materialnych.

Z hydrologicznego

punktu widzenia Miasto Ząbki nie jest w jakikolwiek sposób zagrożone wystąpieniem
powodzi.
Wichury i silne wiatry - jest to poziomy lub prawie poziomy, bardzo silny ruch powietrza
względem powierzchni ziemi. Wiatry są zazwyczaj wywołane różnicą ciśnienia
atmosferycznego. Ich efektem mogą być zerwane linie energetyczne, wiatrołomy,
uszkodzenia budynków. Nie sposób konkretnie określić rejonu Ząbek, który byłby
najbardziej narażony na niszczycielskie działania huraganowych wiatrów, należy jednak
wskazać, że największe ryzyko dotyczy obiektów wysokich oraz zlokalizowanych na
terenach mało zurbanizowanych.
Nadmierne opady deszczu - Mogą powodować lokalne podtopienia, a co za tym idzie
zniszczenia budynków mieszkalnych, użyteczności publicznej i obiektów przemysłowych.
Pożary lasów - Lasy na terenie Ząbek zajmują 336 ha, co stanowi prawie 30% powierzchni
gminy. W przypadku niskiej wilgotności lasu zagrożenie pożarowe występuje na całej jego
powierzchni. Stały monitoring lasów na terenie Ząbek jest sprawowany przez
Nadleśnictwo Drewnica, które dba również o racjonalnie wytyczone i wykonane przecinki,
ułatwiające dojazd dla ekip pożarniczych.
Awarie przemysłowe - Awarie w zakładach przemysłowych wiążą się zazwyczaj z
pożarami, wybuchami oraz uwolnieniami do otoczenia substancji niebezpiecznych. Miasto
Ząbki znajduje się poza obszarem potencjalnego, bezpośredniego zagrożenia katastrofą
pochodzącą od toksycznych środków przemysłowych, które są wykorzystywane lub
magazynowane w procesach technologicznych. Na terenie gminy nie są zlokalizowane
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żadne zakłady, które w procesach technologicznych wykorzystują toksyczne środki
przemysłowe. Transport drogowy i kolejowy toksycznych środków przemysłowych przez
teren gminy odbywa się w ograniczonych ilościach i pozostaje poza możliwościami jego
monitorowania na szczeblu gminy.
Dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców powiatu wołomińskiego w zakresie
poważnych awarii i zagrożeń naturalnych utworzono w 2004 roku Powiatowe Centrum
Zarządzania Kryzysowego Starosty Wołomińskiego. Celem funkcjonowania Centrum
Zarządzania Kryzysowego jest usprawnienie i zwiększenie efektywności kierowania i
koordynowania procesami przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom ludzi i
środowiska powodowanymi awariami, katastrofami lub klęskami żywiołowymi oraz
zakłóceniami ładu i porządku publicznego. Równolegle odbywa się tu opracowywanie i
aktualizacja danych o potencjalnych zagrożeniach.
Dodatkowo na terenie Ząbek funkcjonuje jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej
składająca się 14 przeszkolonych osób, w tym 2 naczelników, 4 dowódców oraz 8
szeregowych. Wyposażenie jednostki spełnia wymagania Państwowej Straży Pożarnej
postawione jako podstawa należenia do Krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego.
Sprzęt ząbkowskiego OSP składa się z dwóch pojazdów, każdy wyposażony w pompę
szlamową oraz pompę pływakową oraz aparaty powietrzne dla dwóch sekcji, każda
składająca się z trzech osób. Państwowa Straż Pożarna wskazała, że jednostki OSP
należące do Krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego, powinny zostać także
wyposażone w Zestaw ratownika medycznego OPS R-1.
!

!

3.9.2 Uwarunkowania wynikające z dokumentów strategicznych

Program ochrony środowiska Województwa Mazowieckiego wyznaczył jeden cel, który
powinien zostać zrealizowany w gminie w obszarze ochrony przeciwpożarowej:
modernizacja i wyposażenie jednostek straży pożarnych. Podobny cel został wyznaczony
w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Wołomińskiego.
!

!

3.9.3 Kierunki działań w latach 2014 - 2017 z perspektywą do 2021 r.

Po przeprowadzeniu analizy uwarunkowań wynikających z dokumentów strategicznych
oraz stanu aktualnego, poniżej przedstawiono cele ekologiczne oraz działania
proekologiczne, które należy podjąć do ich osiągnięcia. Działania zostały podzielone na
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dwa poziomy osiągnięcia celu: krótkoterminowe do 2017 roku oraz długoterminowe do
2021 roku.
Cel:
Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach w sprzęt umożliwiający należenie
do Krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego
Działania do 2017 roku:
• Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Zestaw ratownika medycznego OSP R-1;
• Zapewnienie szkolenia medycznego 3 członkom OSP w Ząbkach.
Działania do 2021 roku:
• Modernizacja i wyposażenie jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach;
• Szkolenia członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach.
Tab. 11 Jednostki odpowiedzialne za realizację wyznaczonych celów ekologicznych na lata 2014-2021
dla sektora zagrożenia naturalne i poważne awarie wraz ze źródłem finansowania%

Jednostka
odpowiedzialna

Kierunek działań
Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej
w Ząbkach w sprzęt umożliwiający
należenie do Krajowego systemu
ratowniczo - gaśniczego

•Miasto Ząbki

Źródło finansowania

•budżet Miasta Ząbki

Źródło: opracowanie własne

4. MECHANIZMY PRAWNO-EKONOMICZNE REALIZACJI PROGRAMU
Realizacja Programu wymaga nakładów finansowych, dlatego analiza możliwości
samofinansowania ochrony środowiska z budżetu Miasta Ząbki oraz pozyskiwania
funduszy zewnętrznych jest niezwykle istotna.
Budżet Miasta Ząbki - do budżetu gmin wpływają środki, które należy wykorzystywać
jedynie na ochronę środowiska. Mogą to być między innymi opłaty za wycinkę drzew i
krzewów oraz opłaty produktowe. Sprawny system monitorowania tych wpływów umożliwi
celowe wykorzystanie ich na realizację działań wyznaczonych w niniejszym Programie.
Prywatni inwestorzy - w tej grupie znajdują się zarówno właściciele domów
jednorodzinnych jak i deweloperzy budujący kilkuset mieszkaniowe osiedla. Przemyślane
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akcje edukacyjne oraz zachęty finansowe pozwolą na wykorzystanie funduszy z sektora
prywatnego. Rada Miasta ma możliwość wykorzystywać środki budżetu miasta do
dofinansowywania działań proekologicznych na podstawie ustawy Prawo ochrony
środowiska. Częściowa pomoc w pokryciu kosztów na przykład modernizacji systemu
grzewczego czy budowy parkingu rowerowego może odegrać znaczącą rolę w
zaangażowaniu mieszkańców do działań proekologicznych. W celu maksymalizacji
efektywności udzielanych dotacji Rada Miasta Ząbki powinna wybrać przedsięwzięcia
najistotniejsze dla poprawy jakości środowiska w mieście.
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wspólnie z wojewódzkimi
funduszami tworzy filar polskiego systemu finansowania ochrony środowiska. Działa na
podstawie ustawy Prawo Ochrony Środowiska. Najważniejszym zadaniem Narodowego
Funduszu w ostatnich latach jest efektywne i sprawne wykorzystanie środków z Unii
Europejskiej przeznaczonych na rozbudowę i modernizację infrastruktury ochrony
środowiska w naszym kraju (www.nfosigw.gov.pl).
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wspomaga działalność
w dziedzinie ochrony środowiska poprzez pożyczki, które mogą zostać częściowo
umorzone oraz dotacje lub dopłaty do kredytów bankowych.
Budżet Wojewódzki oraz Budżet Powiatu - te źródła finansowania są niezwykle istotne
szczególnie podczas realizacji inwestycji drogowych. Część dróg na terenie Ząbek jest
pod zarządem powiatu lub województwa, więc ich modernizacja lub przebudowa powinna
być finansowana z budżetów tych jednostek organizacyjnych. Miasto ma możliwość
opiniowania projektowanych inwestycji lub zgłaszania zapotrzebowania na ich realizację.

5. HARMONOGRAM RZECZOWO - FINANSOWY
Poniższej tabeli przedstawiono harmonogram działań proekologicznych, z przewidywanym
terminem ich realizacji. Uwzględniono również szacunkowe koszty oraz źródło
finansowania tych przedsięwzięć. Tabela ta umożliwi także monitorowanie realizacji
założeń Programu.
Tab. 11 Harmonogram działań proekologicznych, z przewidywanym terminem realizacji,
szacunkowymi kosztami oraz źródłem finansowania
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OKRES
REALIZACJI

DZIAŁANIA
PROEKOLOGICZNE

JEDNOSTKI
ODPOWIEDZILANE

SZACUNKOWE
ŹRÓDŁA
KOSZTY
FINANSOWANIA
[tys. zł.]

OCHRONA PRZYRODY
Ochrona i zwiększenie terenów zieleni urządzonej
burmistrz,
właściciele
nieruchomości

2014-2017

Konserwacja i rewaloryzacja
zieleni na terenie Miasta Ząbki

2014-2017

Konserwacja zieleni w pasach burmistrz, zarządcy
grogowych ulic gminnych
dróg

300

300

środki własne,
fundusze
ekologiczne,
prywatni
inwestorzy
środki własne,
fundusze
ekologiczne

burmistrz,
organizacje
pozarządowe,
fundacje i
organizacje
ekologiczne

100

środki własne,
fundusze
ekologiczne,
środki orgnizacji
pozarządowych

Zwiększenie roli Straży
2014-2017 Miejskiej w Ząbkach w
ochronie zieleni urządzonej

burmistrz

w ramach
bieżącej
działalności

środki własne

Zagospodarowanie terenów
2014-2021 obecnie niewykorzystanych
zielenią urządzoną

burmistrz,
właściciele
nieruchomości,
zarządcy dróg

400

Wyznaczenie nowych
obszarów pod parki miejskie,
2014-2021 skwery i zadrzewienia oraz
realizacji ich
zagospodarowania zielenią

burmistrz, Rada
Miasta Ząbki

300

Wspieranie lokalnych inicjatyw
mających na celu
2014-2017 zagospodarowanie terenów
wspólnych oraz prywatnych
zielenią urządzoną

środki własne,
fundusze
ekologiczne,
inwestorzy
prywatni
środki własne,
fundusze
ekologiczne,
prywatni
inwestorzy

Analiza rozmieszczenia istniejących korytarzy ekologicznych na terenia Miasta Ząbki
Określenie terytorialne
obszarów niezbędnych do
zapewnienia ciągłości
2014-2017
przestrzennej i funkcjonalnej
istniejących korytarzy
ekologicznych
Wprowadzenie zmian w
systemie planowania
przestrzennego pod kątem
2014-2017 zmniejszania ekspansji
terenów zurbanizowanych w
pobliżu istniejących korytarzy
ekologicznych

burmistrz,
Nadleśnictwo
Drewnica

20

środki własne,
fundusze
ekologiczne,
budżet Lasów
Państwowych

burmistrz, Rada
Miasta Ząbki

400

środki własne
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OKRES
REALIZACJI

DZIAŁANIA
PROEKOLOGICZNE

Prowadzenie akcji
edukacyjnych dotyczących
dzikich zwierząt wędrujących
2014-2017
korytarzami ekologicznymi,
które można spotkać na
terenach zabudowanych

Stworzenie procedur ochrony
dzikich zwierząt w czasie ich
2014-2021
przejścia przez tereny
zurbanizowane
Szkolenie funkcjonariuszy
Straży Miejskiej w Ząbkach w
zakresie reagowania na
2014-2021
zgłoszenia dotyczące
pojawienia się dzikich zwierząt
na terenach zurbanizowanych

SZACUNKOWE
ŹRÓDŁA
KOSZTY
FINANSOWANIA
[tys. zł.]
burmistrz,
środki własne,
Nadleśnictwo
fundusze
Drewnica,
ekologiczne,
organizacje
budżet Lasów
pozarządowe,
20
Państwowych,
fundacje i
środki organizacji
organizacje
pozarządowych,
ekologiczne,
budżet placówek
placówki oświatowe
oświatowych
burmistrz,
środki własne,
Nadleśnictwo
fundusze
Drewnica, fundacje i
100
ekologiczne,
organizacje
budżet Lasów
ekologiczne
Państwowych

JEDNOSTKI
ODPOWIEDZILANE

burmistrz

20

środki własne

Zwiększenie lesistości i ochrona terenów leśnych

Prowadzenie akcji
2014-2017 edukacyjnych dotyczących
ochrony terenów leśnych

Ograniczenie wylesień poprzez
odpowiednie zapisy w
2014-2017 miejscowych planach
zagospodarowania
przestrzennego

burmistrz,
Nadleśnictwo
Drewnica, placówki
oświatowe, fundacje
i organizacje
ekologiczne,
organizacje
pozarządowe

30

środki własne,
fundusze
ekologiczne,
budżet Lasów
Państwowych,
środki organizacji
pozarządowych,
budżet placówek
oświatowych

burmistrz, Rada
Miasta Ząbki

400

środki własne

2014-2017

Prowadzenie zrównoważonej
gospodarki leśnej

Nadleśnictwo
Drewnica

b.d.

budżet Lasów
Państwowych

2014-2021

Wyznaczenie nowych terenów
pod zalesienia

burmistrz, Rada
Miasta Ząbki

b.d.

środki własne

1000

środki własne,
fundusze
ekologiczne,
budżet Lasów
Państwowych,
środki organizacji
pozarządowych

burmistrz, Rada
Miasta Ząbki,
Stworzenie kompleksu leśno Nadleśnictwo
rekreacyjnego w obrębie ulic Drewnica, fundacje i
2014-2021
Ks. Skorupki, Sosnowa,
organizacje
Gajowa
ekologiczne,
organizacje
pozarządowe
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OKRES
REALIZACJI

DZIAŁANIA
PROEKOLOGICZNE

JEDNOSTKI
ODPOWIEDZILANE

SZACUNKOWE
ŹRÓDŁA
KOSZTY
FINANSOWANIA
[tys. zł.]

3390

SUMA :
GOSPODARKA WODNA

Gospodarowanie wodami opadowymi z uwzględnieniem prośrodowiskowych rozwiązań
Budowa i modernizacja już
2014-2017 istniejącej infrasruktury małej
retencji wodnej

burmistrz

100

Zwiększenie obszarów
2014-2017 przeznaczonych pod miejską
zieleń urządzoną

burmistrz, Rada
Miasta Ząbki

b.d.

burmistrz, placówki
Prowadzenie działań
oświatowe, fundacje
edukacyjnych z zakresu
i organizacje
2014-2017
świadomego gospodarowania
ekologiczne,
wodami opadowymi
organizacje
pozarządowe
2014-2021 Zwiększenie lesistości
Pomoc w finansowaniu
urządzeń do gospodarowania
2014-2021 wodą opadową na terenie
zabudowy jednorodzinnej i
iwieloridzinnej

Nadleśnictwo
Drewnica
burmistrz, Rada
Miasta Ząbki,
fundacje i
organizacje
ekologiczne

środki własne,
fundusze
ekologiczne,
dotacje unijne
środki własne,
fundusze
ekologiczne,
dotacje unijne

8

środki własne,
fundusze
ekologiczne,
środki organizacji
pozarządowych

b.d.

budżet Lasów
Państwowych

50

środki własne,
fundusze
ekologiczne,
dotacje unijne

Zapewnienie mieszkańcom wody pitnej dobrej jakości
Racjonalizacja zużycia wody
na cele konsumpcyjne

burmistrz, placówki
oświatowe

Prowadzenie działań
edukacyjnych propagujących
2014-2017
zachowania sprzyjające
oszczędzaniu wody

burmistrz, placówki
oświatowe, fundacje
i organizacje
ekologiczne,
organizacje
pozarządowe

2014-2017

Rozbudowa infrastruktury
2014-2021 wodociągowej oraz
kanalizacyjnej

2014-2021

Budowa nowych Stacji
Uzdatniania Wody

Minimalizacja spływu
2014-2021 zanieczyszczeń
powierzchniowych do gleb

w ramach
bieżącej
działalności

środki własne,
fundusze
ekologiczne

8

środki własne,
fundusze
ekologiczne,
środki organizacji
pozarządowych

burmistrz

b.d.

burmistrz

b.d.

burmistrz, zarządcy
dróg, właściciele
nierucomości

b.d.
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środki własne,
fundusze
ekologiczne,
dotacje unijne
środki własne,
fundusze
ekologiczne,
dotacje unijne
środki własne,
fundusze
ekologiczne,
inwestorzy
prywatni

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Ząbki na lata 2014 - 2017 z uwzględnieniem perspektywy do 2021 roku.

OKRES
REALIZACJI

DZIAŁANIA
PROEKOLOGICZNE

JEDNOSTKI
ODPOWIEDZILANE

SZACUNKOWE
ŹRÓDŁA
KOSZTY
FINANSOWANIA
[tys. zł.]

158

SUMA :
OCHRONA POWIERZCHNI ZIEMI
Minimalizacja zasolenia ziemi
Propagowanie
wykorzystywania piasku lub
żwiru przez właścicieli
burmistrz, placówki
2014-2017 nieruchomości do
oświatowe
zabezpieczania chodników
wzdłuż ich posesji w okresie
zimowym
Wykorzystanie alternatywnych
do zanieczyszczonej soli
burmistrz, zarządcy
2014-2021 kamiennej substancji do
dróg
zabezpieczania powierzchni
jezdni wokresie zimowym

b.d.

środki własne,

b.d.

środki własne,

Przeciwdziałanie niekorzystnym zmianom powierzchni terenu na cele budowlane
Propagowanie relizacji
projektów zabudowy
2014-2017
niewymagających znacznych
zmian w powierzchni terenu
Informowanie inwestorów o
szkodliwości i zagrożeniach
2014-2017 związanych ze sztucznym
podwyższaniem poziomu
terenu
Ścisła współpraca z
Państwowym Powiatowym
Inspektorem Nadzoru
Budowlanego w celu kontroli
2014-2021 prowadzonych na terenie
Miasta Ząbki inwestycji pod
kątem niezgodnego z
projektem podnoszenia
poziomu terenu
SUMA:

burmistrz, Rada
Miasta Ząbki, PINB

w ramach
bieżącej
działalności

środki własne,

burmistrz, Rada
Miasta Ząbki, PINB

w ramach
bieżącej
działalności

środki własne,

burmistrz, Rada
Miasta Ząbki, PINB

w ramach
bieżącej
działalności

środki własne,

-

GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI
Spełnienie wszystkich wymagań wynikających z przepisów prawa krajowego i
wspólnotowego
Kontrola nieruchomości, dla
burmistrz,
których właściciele nie złożyli
2014-2017 deklaracji w sprawie wysokości
przedsiębiorcy
opłaty za gospodarowanie
odbierający odpady
odpadami komunalnymi
Analiza i kontrola
zastosowanych rozwiązań w
burmistrz, Rada
2014-2017 celu ulepszania systemu
Miasta Ząbki
gospodarki odpadami
komunalnymi

70

w ramach
bieżącej
działalności

środki własne,

20

środki własne
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OKRES
REALIZACJI

DZIAŁANIA
PROEKOLOGICZNE

JEDNOSTKI
ODPOWIEDZILANE

SZACUNKOWE
ŹRÓDŁA
KOSZTY
FINANSOWANIA
[tys. zł.]

Osiągnięcie wyznaczonych
poziomów recyklingu i
przygotowania do ponownego
2014-2021
użycia frakcji następujących
odpadów: papieru, metali,
tworzyw sztucznych i szkła

burmistrz

b.d.

środki własne

Ograniczenie masy odpadów
ulegających biodegradacji
2014-2021
przekazywanych do
składowania

burmistrz

b.d.

środki własne

Eliminacja nielegalnych praktyk zagospodarowywania odpadów
Prowadzenie na szeroką skalę
akcji edukacjno informacyjnych skierowanych
2014-2017
do różnych grup społecznych o
prawidłowych metodach
zagospodarowania odpadów
Prowadzenie kontroli
2014-2017 mieszkańców pod kątem
gospodarki odpadami
Monitoring miejsc szczególnie
2014-2017 narażonych na podrzucanie
odpadów
2014-2021

Likwidacja nielegalnych miejsc
składowania odpadów

burmistrz, placówki
oświatowe, fundacje
i organizacje
ekologiczne,
organizacje
pozarządowe
burmistrz, Straż
Miejska w Ząbkach
burmistrz, Straż
Miejska w Ząbkach
burmistrz

50

w ramach
bieżącej
działalności
w ramach
bieżącej
działalności
15

środki własne,
fundusze
ekologiczne,
środki organizacji
pozarządowych
środki własne

środki własne

środki własne

Usunięcie i unieszkodliwienie do 2032 roku wszystkich wyrobów zawierających azbest
Aktualizacja Programu
usuwania wyrobów
2014-2017
zawierających azbest z terenu
Miasta Ząbki
Gromadzenie informacji o
ilości, rodzajach i miejscach
2014-2017
występowania wyrobów
zawierających azbest
2014-2021

Usuwanie wyrobów
zawierających azbest

burmistrz

20

środki własne

burmistrz

w ramach
bieżącej
działalności

środki własne

burmistrz,
właściciele
nieruchomości

400

środki własne,
inwestorzy
prywatni

4 015

SUMA:
JAKOŚĆ POWIETRZA

Dążenie do ograniczenia emisji ze źródeł komunalnych, szczególnie źródeł niskiej emisji
Propagowanie i wspieranie
burmistrz, placówki
przechodzenia z opalania
oświatowe, Straż
2014-2017
węglem lub miałem węglowym Miejska w Ząbkach,
na ekologiczne nośniki ciepła inwestorzy prywatni

71

w ramach
bieżącej
działalności

środki własne,
fundusze
ekologiczne,
dotacje unijne
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OKRES
REALIZACJI

DZIAŁANIA
PROEKOLOGICZNE

JEDNOSTKI
ODPOWIEDZILANE

Prowadzenie akcji
edukacyjnych
burmistrz, placówki
przedstawiających szkodliwe
oświatowe, fundacje
oddziaływanie zanieczyszczeń
i organizacje
2014-2017 pyłowych i gazowych dla
ekologiczne,
zdrowia i kosztów społeczno organizacje
ekonomicznych
pozarządowe
spowodowanych
zanieczyszczeniem atmosfery
Konsekwentne przestrzeganie
zakazu wypalania traw oraz
burmistrz, Straż
2014-2017 spalania odpadów na
Miejska w Ząbkach
powierzchni terenu oraz w
piecach domowych
burmistrz, placówki
Prowadzenie akcji
oświatowe, fundacje
edukacyjnych informujących o
i organizacje
2014-2017 szkodliwości spalania odpadów
ekologiczne,
w piecach domowych oraz na
organizacje
powierzchni terenu
pozarządowe

SZACUNKOWE
ŹRÓDŁA
KOSZTY
FINANSOWANIA
[tys. zł.]

50

środki własne,
fundusze
ekologiczne,
środki organizacji
pozarządowych

w ramach
bieżącej
działalności

środki własne

50

środki własne,
fundusze
ekologiczne,
środki organizacji
pozarządowych

Termomodernizacja budynków
burmistrz,
2014-2021
mieszkalnych oraz publicznych inwestorzy prywatni

10 000

Eliminowanie węgla jako
burmistrz, placówki
2014-2021 paliwa w kotłowniach lokalnych
oświatowe,
i gospodarstwach domowych inwestorzy prywatni

5 000

środki własne,
fundusze
ekologiczne,
dotacje unijne
środki własne,
fundusze
ekologiczne,
dotacje unijne

Dążenie do ograniczenia emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych
2014-2017

Poprawa standartów
infrastruktury drogowej

2014-2017

Intensyfikacja okresowego
czyszczenia dróg

2014-2017

Promowanie wykorzystania
burmistrz, placówki
roweru jako środka komunikacji
oświatowe

Budowa nowych odcinków
dróg mających odciążyć ruch
2014-2021
na drogach o znaczeniu
lokalnym
2014-2021

burmistrz, starosta

50 000

środki własne,
dotacje unijne

burmistrz

5 000

środki własne

10

środki własne

75 000

środki własne,
dotacje unijne

100

środki własne,
dotacje unijne

w ramach
bieżącej
działalności

środki własne

burmistrz, starosta

Rozwój i wspieranie transportu
burmistrz, starosta
zbiorowego

Optymalizacja ruchu
2014-2021 drogowego w celu zwiększenia burmistrz, starosta
płynności transportu
SUMA:
EDUKACJA EKOLOGICZNA
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OKRES
REALIZACJI

DZIAŁANIA
PROEKOLOGICZNE

JEDNOSTKI
ODPOWIEDZILANE

SZACUNKOWE
ŹRÓDŁA
KOSZTY
FINANSOWANIA
[tys. zł.]

Zwiększenie poczucia odpowiedzialności za stan środowiska oraz kształtowanie postaw
proekologicznych

2014-2017

2014-2017

2014-2017

2014-2017

2014-2021

burmistrz, placówki
oświatowe, fundacje
Organizowanie kampanii
i organizacje
edukacyjno - informacyjnych
ekologiczne,
dotyczących ochrony powietrza
organizacje
pozarządowe
burmistrz, placówki
Organizowanie kampanii
oświatowe, fundacje
edukacyjno - informacyjnych
i organizacje
dotyczących prawidłowej
ekologiczne,
gospodarki odpadami
organizacje
komunalnymi
pozarządowe
burmistrz, placówki
Organizowanie kampanii
oświatowe, fundacje
edukacyjno - informacyjnych
i organizacje
dotyczących racjonalnego
ekologiczne,
gospodarowania wodami
organizacje
opadowymi
pozarządowe
burmistrz, placówki
Organizacja cyklicznych zajęć oświatowe, fundacje
oraz konkursów dla dzieci i
i organizacje
młodzierzy z zakresu ochrony
ekologiczne,
środowiska
organizacje
pozarządowe
Przygotowanie kilkuletniego
planu akcji, konkursów oraz
burmistrz, placówki
kampanii w trzech obszarach
oświatowe
priorytetowych ochrony
środowiska dla Miasta Ząbki
SUMA:

20

środki własne,
fundusze
ekologiczne,
środki organizacji
pozarządowych

20

środki własne,
fundusze
ekologiczne,
środki organizacji
pozarządowych

20

środki własne,
fundusze
ekologiczne,
środki organizacji
pozarządowych

20

środki własne,
fundusze
ekologiczne,
środki organizacji
pozarządowych

10

środki własne,
fundusze
ekologiczne
90

ZAGROŻENIA NATURALNE I POWAŻNE AWARIE
Wyposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Ząbkach w sprzęt umożliwiający należenie do
Krajowego systemu ratowniczo - gaśniczego

2014-2017

2014-2017

2014-2021

2014-2021

Wyposażenie Ochotniczej
Straży Pożarnej w Zestaw
ratownika medycznego OSP
R-1
Zapewnienie szkolenia
medycznego 3 członkom OSP
w Ząbkach
Modernizacja i wyposażenie
jednostki Ochotniczej Straży
Pożarnej w Ząbkach
Szkolenia członków
Ochotniczej Straży Pożarnej w
Ząbkach
SUMA:

burmistrz

2

środki własne

burmistrz

10

środki własne

burmistrz

30

środki własne

burmistrz

30

środki własne
72

73

Program Ochrony Środowiska dla Miasta Ząbki na lata 2014 - 2017 z uwzględnieniem perspektywy do 2021 roku.

6. OCENA REALIZACJI CELÓW EKOLOGICZNYCH
Sprawozdania oparte na wskaźnikach odzwierciedlających stan środowiska jest
podstawową metodą monitorowania realizacji Programu. Wskaźniki efektywności
Programu ochrony środowiska dla Miasta Ząbki na lata 2014 - 2017 to dane statystyczne
za rok 2010 z zakresu infrastruktury oraz ochrony środowiska dotyczące miasta Ząbki. W
tab. 12 przedstawiono przyjęte wskaźniki oraz ich wartości na rok 2010. W przypadku
braku danych z roku 2010 w tabeli podano wartości na rok 2006. Rubryki te zostały
oznaczone dodatkową informacją.
Ze względu na brak wykonanych pomiarów i analiz stężenia zanieczyszczeń powietrza w
Ząbkach nie uwzględniono w poniższej tabeli bezpośrednich wskaźników dotyczących
obszaru priorytetowego jakość powietrza. Jedyną możliwością monitoringu realizacji
działań proekologicznych wyznaczonych dla tego obszaru jest skorzystanie ze
wskaźników pośrednich takich jak między innymi długość sieci gazowej oraz liczba osób
korzystających z sieci gazowej.
Tab. 12 Wskaźniki efektywności Programu ochrony środowiska dla Miasta Ząbki na lata 2014 - 2017

WSKAŹNIK

JEDNOSTKA

2010

km

57,6

połączenia wodociągowe prowadzące do budynków
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania

sztuk

1 812

ludność korzystająca z sieci wodociągowej

osoba

15 710

%

54,8

dam3

667,0

m3 / rok

23,7

zużycie wody w przemyśle

dam3 / rok

12,0

długość sieci kanalizacyjnej

km

80,5

dam3

25,0

długość rozdzielczej sieci kanalizacyjnej na 100 km2

km/km2

733,2

połączenia kanalizacyjne prowadzące do budynków
mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania

sztuk

4 457

długość sieci wodociągowej

korzystający z wodociągu w % ogółu ludności
miasta
zużycie wody w gospodarstwach domowych
zużycie wody na jednego mieszkańca

pobór wód podziemnych na potrzeby przemysłu
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WSKAŹNIK

JEDNOSTKA

2010

ścieki komunalne i przemysłowe odprowadzone
siecią kanalizacyjną

dam3

3040

ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej

osoba

26 437

%

92,3

ścieki oczyszczone

dam3

3 040

ścieki odprowadzone do wód lub ziemi
nieoczyszczone

dam3

ludność obsługiwana przez oczyszczalnie

osoba

25 500

-

1,4

korzystający z kanalizacji w % ogółu ludności
miasta

stosunek długości sieci kanalizacyjnej do sieci
wodociągowej
długość sieci gazowej rozdzielczej

km

70
(dane z 2006 r.)

100,597
(dane z 2006 r.)

odbiorcy gazu z sieci

gosp. domowe

9 426

odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem

gosp. domowe

6 072

czynne połączenia gazowe do budynków
mieszkalnych o niemieszkalnych

sztuk

4 767

ludność korzystająca z sieci gazowej

osoba

23 517

%

82,1

zużycie gazu z sieci

tys. m3

15 239,60

zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań

tys. m3

13 959

m3

542,2

odbiorcy energii elektrycznej na niskim napięciu

sztuk

12 206

zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu

MW*h

32 774

korzystający z sieci gazowej w % ogółu ludności
miasta

zużycie gazu z sieci na jednego mieszkańca

zużycie energii elektrycznej na jednego mieszkańca

KW*h

1 058,6
(dane z 2006 r.)

powierzchnia lasów i gruntów leśnych

ha

289,4

wskaźnik lesistości

%

24,9

powierzchnia obszarów prawnie chronionych

ha

324

sztuk

3

pomniki przyrody
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WSKAŹNIK

JEDNOSTKA

2010

wydatki budżetu miasta na gospodarkę komunalną i
ochronę środowiska

złote

4482718,76

nakłady na środki trwałe służące ochronie
środowiska i gospodarce wodnej

złote

2145994,14

Masa wszystkich odebranych odpadów
komunalnych

Mg

8987,52

Masa wszystkich odebranych zmieszanych
odpadów komunalnych

Mg

6894,56

Masa odebranych zmieszanych odpadów
komunalnych na jednego mieszkańca

Mg

0,25

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego
użycia następujących frakcji odpadów komunalnych:
papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła1)

%

Poziom recyklingu, przygotowania do ponownego
użycia i odzysku innymi metodami innych niż
niebezpieczne odpadów budowlanych i
rozbiórkowych1)

%

Masa odpadów komunalnych ulegających
biodegradacji nie przekazywanych do składowania2)

%

1)Wskaźniki

obliczane na podstawie wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 29 maja 2012
r. w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia oraz odzysku innymi metodami niektórych
frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. z 2012 r., poz. 645)
2)

Wskaźnik obliczany na podstawie wytycznych zawartych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 28 maja 2012
r. w sprawie poziomów ograniczania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do
składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. z 2012 r., poz. 676)

źródło: opracowanie własne na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych, GUS
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