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Wykaz skrotow 

WFOSiGW - Wojew6dzki Fundusz Ochrony Srodowiska i Gospodarki Wodnej 

UE - Unia Europejska 

JST - Jednostka/i samorzqdu terytorialnego 

WIOS - Wojew6dzki Inspektorat Ochrony Srodowiska 

GUS - Gt6wny Urzqd Statystyczny 

PKD - Polska Klasyfikacja Dziaialnosci 

POS - Program Ochrony Srodowiska 

GZWP - Gt6wny Zbiornik W6d Podziemnych 

JCWP - Jednolita Cz~sc Wad Powierzchniowych 

JCWPd - Jednolite Cz~sci W6d Podziemnych 

PEM - Promieniowanie elektromagnetyczne 

PIG - Panstwowy Instytut Geologiczny 

GDDKiA - Generalna Dyrekcja Drag Krajowych i Autostrad 

PROW - Program Rozwoju Obszar6w Wiejskich 

PSZOK - Punkt Selektywnej Zbiarki Odpad6w Komunalnych 
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1 Wst~p 

Niniejszy dokument, zostat opracowany zgodnie z art . 17 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2018 r. pOZ. 799 z pain . zm.), 

uwzgl~dniajqe cz~sc strategii "Bezpieezenstwo Energetyczne i Srodowisko JJ dotyezC\cych 

Ochrony Srodowiska. Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Nowe Miasto jest 

podstawowym dokumentem koordynujqeym dziatania na rzeez ochrony srodowiska na 

terenie gminy. Zawiera cele i zadania, ktore powinna realizowac gmina jak i inne 

podmioty w celu ochrony srodowiska w jej granicaeh administracyjnyeh. 

Ponadto dokument ten zostat opracowany zgodnie z najnowszymi wytycznymi 

Ministerstwa Srodowiska: Wytyczne do opracowania wojew6dzkich powiatowych 

i gminnych program6w ochrony srodowiska, Warszawa 2 wrzesnio 2015. 

Program podsumowuje stan srodowiska gminy oraz zawiera zestawienie jego 

stabych i mocnyeh stron {analiza SWOT}. 

Dzit';ki kompleksowemu uj~ciu stanu srodowiska na terenie gminy moiliwe stafo 

sit: zdefiniowanie na tej podstawie cel6w srodowiskowych, do jakich powinno si~ dCjiyc 

kierujqc dobrem srodowiska i ideq zrownowaionego rozwoju. 

Uregulowania prawne obligujC\ do opracowania Programow Ochrony Srodowiska 

na wszystkich szczeblach samorzqdowych. Ich celem jest okreslenie polityki ochrony 

srodowiska w regionie, przy zatoieniu harmonijnego i zrownowaionego rozwoju. 

Podstawowym zadaniem programow ochrony srodowiska ma bye pomoc 

w rozwiqzywaniu istniejqcych problemow, jak rowniei przeciwdzialanie zagroieniom, 

ktore mogq pojawic si~ w przysztosci. Opracowane na wszystkich szezeblach "Programy 

Oehrony Srodowiska" winny uwzgl~dniac aktualnq sytuacje i specyfik~ jednostek 

wehodzqcych w ich sktad. 

Opracowany dla gminy Nowe Miasto program ochrony srodowiska, zgodnie 

z obowiijzujCjcymi wymogami, inwentaryzuje aktualny stan srodowiska oraz okresla 

niezb~dne dziatania dla oehrony srodowiska w seisfym powiCjzan;u z gf6wnymi 

kierunkami rozwoju wojewodztwa mazowieckiego. 
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Streszczenie 

Podstawowym celem sporzqdzania i uchwalania Programu Ochrony Srodowiska 

(POS) jest realizacja przez jednostki samorz<tdu terytorialnego polityki ochrony 

srodowiska zbieinej z zatoieniami najwainiejszych dokumentow strategicznych 

i programowych. POS stanowi podstaw~ funkcjonowania systemu zarzqdzania 

srodowiskiem spajajqcq wszystkie dziatania i dokumenty dotyczClce ochrony srodowiska 

i przyrody na szczeblu JST. 

W niniejszym dokumencie dokonano oceny aktualnego stanu srodowiska oraz 

przeanalizowano moiliwosci jego poprawy na terenie gminy Nowe Miasto 

z uwzgl~dnieniem dziesi~ciu obszar6w interwencji: 

• Ochrona klimatu i jakosci powietrza (5.1), 

• Zagroienia hatasem (5 .2), 

• Pole elektromagnetyczne (5.3), 

• Gospodarowanie wodami (S.4), 

• Gospodarka wodno-sciekowa (5.5), 

• Zasoby geologiczne (5.6), 

• Gleby (5.7), 

• Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpad6w (5.8), 

• Zasoby przyrodnicze (S .9), 

• Zagroienia powainymi awariami (5.10). 

Kaidy z dziesi~ciu wyiej wymienionych obszar6w zawiera podsumowanie 

i analiz~ SWOT, kt6rej celem jest ukazanie macnych stron gminy oraz tych, kt6re 

wymagajq interwencji - stabych strano Analiza ukazuje r6wniei szanse na popraw~ stanu 

srodowiska oraz zagroienia, kt6re moge} wpfynqc na nie negatywnie. 

Na terenie gminy Nowe Miasto planowane jest wykonanie 12 zadan, w celu 

poprawy stanu srodowiska. Do zadari przypisano wskainiki , kt6re utatwiC! prowadzenie 

monitoringu realizacji POS oraz b~dq stanowify podstaw~ przygotowywania raportu 

z jego wykonania. 
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Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Nowe Miasto na lata 2019-2022 
z perspektyw'l do 2026 r . 

Spojnosc z dokumentami strategicznymi i programowymi 

Niniejszy dokument sp6jny jest z celami oraz kierunkami interwencji uj~tych m. 

in. w nast~pujqcych dokumentach strategicznych: 

Dokumenty strategiczne na poziomie wsp6lnotowym: 

• 	 Strategia "Europa 2020": 

-	 eel: ograniczenie emisji gaz6w cieplarnianych 0 20%, zwi~kszenie 

udziatu energii ze zr6def odnawialnych 0 20% (dla Polski 15%), 

zwj~kszenie efektywnosci energetycznej 0 20%); 

• 	 Strategia Unii Europejskiej w zakresie przystosowania sifi do zmian 

klimatu: 

Cel: Uodparnianie dziatan na szczeblu UE na zmian~ klimatu 

wspieranie przystosowania w kluczowych sektorach podatnych na 

zagroien ia: 

-	 Dziatanie: Zapewnienie bardziej odpornej infrastruktury; 

• 	 Dyrektywa 2008/S0/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 maja 2008 

r. w sprawie jakosci powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE 

Clean Air For Europe): 

Cel: poprawa jakosci powietrza poprzez ograniczenie emisji 

za n i e czyszczen; 

• 	 VII Program Srodowiskowy: 

-	 Cel : wzmocnienie wysitk6w na rzecz ochrony kapitatu naturalnego, 

zdrowia i dobrostanu spotecznego oraz stymulowanie rozwoju 

i innowacji opartych na zasobooszcz~dnej, niskoemisyjnej 

gospodarce przy uwzgl~dnieniu naturalnych ograniczen naszej 

planety. 

Dokumenty strategiczne na poziomie krajowym: 

• 	 Dtugookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Polska 2030: 

-	 Cel: Zapewnienie bezpieczenstwa energetycznego oraz ochrona 

i poprawa stanu srodowiska; 

• 	 Sredniookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Strategia Rozwoju Kraju 2020: 

- Cel: bezpieczenstwo energetyczne i srodowisko; 
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• 	 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030: 

-	 Poprawa dost~pnosci terytorialnej kraju w roznych skalach 

przestrzennych poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej 

i telekomunikacyjnej; 

• 	 Strategia Bezpieczenstwo Energetyczne Srodowisko, perspektywa do 

2020 r.: 

- Ce I: Zap e w n i e n i ego S pod arc e k raj 0 w e j b e z pie c z neg 0 

i konkurencyjnego zaopatrzenia w energi~, 


- eel: Poprawa stanu srodowiska; 


• 	 Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. 

eel: konsekwentne zmniejszanie energochlonnosci polskiej 

gospodarki do poziomu UE-15; 

• 	 Strategiczny plan adaptacji dla sektorow i obszarow wrazliwych na zmiany 

klimatu, do roku 2020 z perspektywq do roku 2030 

-	 eel: zapewnienie bezpieczenstwa energetycznego i dobrego stanu 

srodowiska, 

• 	 Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywq do 2030 

roku): 

eel : Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego. 

Dokumenty strategiczne na poziomie regionalnym i lokalnym: 

• 	 Strategia rozwoju wojew6dztwa mazowieckiego do 2030 roku . 

Innowacyjne Mazowsze: 

eel : zapewnienie gospodarce regionu zdywersyfikowanego 

zaopatrzenia w energi~ przy zrownowazonym gospodarowaniu 

zasobami srodowiska, 

• 	 Regionalny Program Operacyjny wojewodztwa mazowieckiego na lata 

2014-2020: 

- Cel: zwit::kszona efektywnosc energetyczna w sektorze publicznym 

i mieszkaniowym, 


- Cel: lepsza jakosc powietrza, 
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• 	 Program ochrony srodowiska dla Wojewodztwa Mazowieckiego do 2022 

r. : 

- eel: poprawa jakosci powietrza przy zapewnieniu bezpieczenstwa 

energetycznego w kontekscie zmian klimatu, 

Cel: osiClgni~cie dobrego stanu jednolitych cz~sci wed 

powierzchniowych i podziemnych, 

-	 eel: prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-sciekowej, 

• 	 Programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej: 

Dziatania: ograniczanie emisji powierzchniowej (niskiej, 

rozproszonej emisji komunalno-bytowej i technologicznej), emisji 

liniowej (komunikacyjnej); 

• 	 Strategia rozwoju gminy Nowe Miasto na lata 2015 - 2024: 

eel: Poprawa stanu infrastruktury wodno - kanalizacyjnej, 

- Cel: Gazyfikacja gminy, 

- Cel: Poprawa dost~pnosci komunikacyjnej gminy, 

- eel: Poprawa stanu zabezpieczenia przeciwpoiarowego, 

- Cel: Zmniejszenie zanieczyszczen srodowiska odpadami statymi. 

• 	 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Miasto: 

-	 poprawa jakosci powietrza atmosferycznego poprzez redukcje 

emisji CO 2 i zuiycia energii. 

11 



Legenda 

Gmlna Nowe Mlasto 
powlat pfonskl 

Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Nowe Miasto na lata 2019-2022 
z perspektywq do 2026 r. 

4 Charakterystyka obszaru gminy Nowe Miasto 

4.1 Potoienie 

Gmina Nowe Miasto jest gmin~ wiejskq, potoiona jest w wojewodztwie 

mazowieckim, w powiecie ptonskim . Gmina sktada si~ z 37 miejscowosci 

zorganizowanych w 33 sotectwach 0 tqcznej powierzchni ok. 118 km 2 (11 785 hal, co 

stanowi 11,8% powierzchni powiatu 1 . Gmina potoiona jest w odlegtosci 19 km od 

Ptonska oraz ok. 60 km od Warszawy. Pofoienie gminy zostato przedstawione na 

rysunku 1. 

• 

D 

o wojewOOztwo mazowleckle o 15 30 45 60 km 

Rysunek 1. Pofoienie gminy Nowe Miasto na tie powiatu ptonskiego i wojewodztwa 
mazowleckiego 

Zrodto: opracowanie wtasne 

Gmina s~siaduje z nast~pujqcymi jednostkami samorzqdu terytorialnego: 

• od zachodu - z gminami: Sochocin (pow. ptonski) i Joniec (pow. plonski), 

Bank Danych lokalnych GUS, 2017 I 
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• od p6fnocy - z gminami: 50nsk (pow. ciechanowskij, 

• od wschodu - z gminq Swiercze (pow. puftuski), 

• ad potudnia - z gmin'l Nasielsk (pow. nowodworski). 

Radi$i 

Baboszewo 

m. P!oI\sk 

Naruszewo 

Czerwhlsk nad WISI" 

Legenda 

o powlat p/oflskl 
_ gmlna Nowe Mlasto 

_ gmlny SolIsladuj<lce 

pozstale gmlny powlatu pIoOsklego 

o 3 6 9 12 km 

Rysunek 2. Potoienie gminy Nowe Miasto na tIe gmin sijsiadujctcych 

ir6dfo: oprocowonie wlasne 

Zgodnie z podziatem fizyko-geograficznym Polski wg Jerzego Kondrackiego gmina 

Nowe Miasto lezy w obr~bie nast~pujqcych jednostek: 

Megaregion: Pozaalpejska Europa Srodkowa 

• Prowincja Nii .5rodkowoeuropejski, 

• Podprowincja Niziny Srodkowopolskie, 

o Makroregion Nizina P6tnocnomazowiecka, 

• Mezoregion Wysoczyzna Ciechanowska. 
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4.2 Demografia 

W 2018 roku gmin~ Nowe Miasto zamieszkiwafo 4 697 os6b, z czego 50,7% (2 

385 os6b) stanowify m~iczyini, a 49,3% (2 312) kobiety 2. G~stosc zaludnienia w gminie 

wynosi 40 os6b na 1 km 2 co jest wartosciq niiszq w por6wnaniu do g~stosei zaludnienia 

w powiecie ptoriskim (64 os6b/km2). Na przestrzeni Jat 2010 - 2018 zauwaialny jest 

niewielki spadek liczby mieszkaric6w. 

5000 

4500 

4000 

3500 

3000 

2500 

2000 

1500 

1000 

500 

0 
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

• kobiety 2357 2364 2361 2351 2350 2325 2314 2315 2312 

• m~iczyzn i 2454 2445 2424 2397 2380 2389 2368 2380 2385 

Wykres 1. lic.zba ludnosci na terenie gminy Nowe Miasto w latach 2010 - 2018 

trod/o: opracowanie w/osne no podstowie danych GUS 

Pod wzgl~dem struktury wiekowej, w gminie przewaza ludnosc w wieku 

produkcyjnym (62,6% ludnosci). Mieszkancy w wieku przedprodukcyjnym stanowiq 17%, 

natomiast w wieku poprodukcyjnym 20,4 % og6tu ludnosei. 

Wsp6kzynnik obciqienia demograficznego, czyli liezba os6b w wieku 

nieprodukcyjnym przypadajqca na 100 os6b w wieku produkcyjnym wynosH w 2017 roku 

59,7 i byt por6wnywa I ny z wsp6kzyn n i kiem powiatu ptonskiego wynoszqcym 62,7 os6b. 

4.3 Gospodarka 

4.3.1 Przemyst 

Liczba podmiot6w gospodarczych na terenie gminy Nowe Miasto od 2011 roku 

stale wzrasta co przedstawia poniiszy wykres. 

1 Bank Danych Lokalnych GUS, 2017 
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• sektor publiczny 

• sektor prywatny 

2010 2011 2012 

12 12 13 

257 253 259 

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

13 13 13 12 11 11 

268 264 269 281 280 301 

Rysunek 3. Llczba zarejestrowanych podmlot6w gospodarczych na terenle gminy Nowe Miasto 
w Jatach 2010-2018 

trod/o: oprocowonie wlosne no podstowie donych GUS 

W 2018 roku w gminie zarejestrowanych byto 312 podmiot6w gospodarki 

narodowej. PrzewaiajC} przedsi~biorstwa sektora prywatnego (301 firm) - do sektora 

publicznego przynaleiy jedynie 11 przedsi~biorstw. 

Tabela 1. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sekcji PKD 

Podmioty gospodarki narodowej wg sekcji PKD 

Liczba jednostek gospodarczych na 
rok 2018 

sektor prywatny sektor pubJiczny 

Sekcja A 

Sekcja B 

Og6fem 
Rolnictwo, lowiectwo, lesnictwo i 

rybactwo 
Gornictwo i wydobywanie 

301 

7 

1 

11 

-

-

Sekcja C Przetworstwo przemystowe 27 -

Sekcja E 
Dostawa wody; gospodarowanie 

ciekami i odpadami oraz dzialalnosc 
zwiqzana z rekultywacj<} 

4 -

Sekcja F Budownictwo 52 -

Sekcja G 
Handel hurtowy i detaliczny; naprawa 
pojazd6w samochodowych wtClczajqC 

motocykle 
93 -

Sekcja H Transport i dZialalnosc magazynowa 16 -

Sekcja I 

Sekcja J 

Dzialalnosc zwiqzana z 
zakwaterowaniem i uslugami 

gastro no m iczny m i 
Informacja i komunikacja 

7 

7 

-

-
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Liczba jednostek gospodarczych na 
rok 2018Podmioty gospodarki narodowej wg sekcji PKD 


sektor prywatny 
 sektor publiczny 

Dzia/alnose finansowa i 
Sekcja K 9 -

ubezpieczeniowa 


Dzialalnosc zwiClzana z obs/ug'l rynku 

Sekcja L -1

nieruchomosci 


Dzia/al nose profesjona Ina, na u kowa i 

Sekcja M -16

techniczna 


Dzialalnosc w zakresie ustug 

Sekcja N 
 administrowania i dzialalnosc 13 -

wspierajqca 


Administracja publiczna i obrona 

Sekcja 0 
 narodowa,obowiqzkowe 3 2 


za bezpieczen ia spo/eczne 


Sekcja P 
 Edukacja 8 6 

Sekcja Q Opieka zdrowotna i pamoc spa/eczna 5 2 

DZiatalnosc zwiqzana z kulturq, 
Sekcja R 8 1

rozrywkq i rekreacjq 

Sekcja SiT Pozostala dzialalnosc us/ugawa -24 
Zrodlo: opraCOWQme wlasne no podstowle danych GUS, 2017 

Zgodnie z danymi GtOwnego Urz~du Statystycznego, na tie wszystkich dziatalnosci 

wyrainie zdecydowanie wyroinia si~ sekcja G - handel hurtowy i detaliczny. Udziat tej 

sekcji w ogolnej liczbie podmiotow gospodarczych na terenie gminy wynosi 29,8%. Duzy 

udziat obserwuje si~ takie w sekcjach: budownictwo (F) oraz przetw6rstwo przemysfowe 

(C). Uczba podmiotow gospodarczych w tych sekcjach w 2018 roku wynosHa 

odpowiednio 52 i 27. 

Oeena aktualnego stanu srodowiska gminy Nowe Miasto 

obszary interweneji 

S.l Ochrona klimatu i jakosci powietrza 

S.1.1 Warunki klimatyczne 

Powiat plonski w tym takie gmina Nowe Miasto zlokalizowany jest w 

mazowiecko-podlaskim regionie kl imatycznym (wg W. Okotowicza j D. Martyn). Klimat 

jest ksztaitowany przez stabe wptywy kontynentalne. Srednia temperatura roczna 

wynosi okoto B,5QC, natomiast srednioroczna suma opad6w atmosferycznych oscyluje 
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woket ok. 500 mm. Dtugosc trwania okresu wegetacyjnego to okoto 200 - 215 dni. Na 

terenie powiatu przewaiaj~ wiatry zachodnie3
. 

5.1.2 Jakosc powietrza atmosferycznego 

GtOwny Inspektorat Ochrony Srodowiska w Warszawie w roku 2019 dla obszaru 

wojew6dztwa mazowieckiego przeprowadzit rocznq ocen~ jakosci powietrza 

atmosferycznego dotyczqCq roku 2018. Obowiqzek taki wynika z rozporzqdzenia Ministra 

Srodowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny poziomow substancji w 

powietrzu. W wojewodztwie mazowieckim ocen~ wykonano w 4 strefach: aglomeracji 

warszawskiej, miescie Ptock, miescie Radom i w strefie mazowieckiej pod kqtem ochrony 

zdrowia ludzi oraz w jednej strefie mazowieckiej pod kqtem ochrony roslin. 

Nowe Miasto, 
<Ireta mazowledca 

o 15 30 45 60 km 

Rvsunek 4. Podziat wojew6drtwa mazowieckiego na strefy. 

tr6dlo: oprocowanie wlasne 

a Program Ochrony Srodowiska dla Powiatu Ptor\skiego do roku 2023 
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Gmina Nowe Miasto na/eiy do strefy mazowieckiej. Ocen~ wykonano wedtug 

kryteri6w dotyczqcych ochrony zdrowia dla 12 substancji: 

• dwutlenku siarki - S02, 

• dwutlenku azotu - N021 

• tlenku w~gla - CO, 

• benzenu - C6H61 

• pytu zawieszonego PM 10, 

• pytu zawieszonego PM2,S, 


• otowiu w pyle - Pb(PM10), 


• arsenu w pyle - As(PM10), 

• kadmu w pyle - Cd(PM10), 

• niklu w pyle - Ni(PM10), 

• benzo(a}pirenu w pyle - B(a)P(PM10), 

• ozonu - 0 3) 

oraz kryteri6w okreslonych w celu ochrony roslin dla 3substancji: 

• dwutlenku siarki - S02, 

• tlenk6w azotu - NOx, 


• ozonu - 03 okreslonego wsp6kzynnikiem AOT40. 


Dwutlenek siarki, tlenek w~gla, dwutlenek azotu, wielopierscieniowe 

w~glowodory aromatyczne, a takie metale ci~ikie i pyty zawieszone naleiCi do 

produkt6w spalania wptywajC}cych na wyst~powanie niskiej emisji. Ozon z kolei jest 

zagroieniem dla cztowieka i srodowiska naturalnego w sytuacji, gdy pojawi si~ 

w powietrzu przy powierzchni ziemi. Powstaje on w gorqce, stoneczne, letnie dni, 

w wyniku reakcji chemicznych zachodzqcych w przyziemnej warstwie atmosfery, gdy jest 

ana zanieczyszczona dwutlenkiem azotu. Dzieje si~ tak najcz~sciej w centrach miast lub 

przy ruchliwych trasach komunikacyjnych . 

Wynikiem oceny, zar6wno pod kqtem kryteri6w dla ochrony zdrowia jak 

i kryteri6w dla ochrony roslin, dla wszystkich substancji podlegajqcych ocenie, jest 

zaliczenie do jednej z poniiszych klas4
: 

40znaczenie klas przyj~to wg. instrukcji GIOS i kodowania stosowanego w raportowaniu wynik6w do 
Europejskiej Agencji Srodowiska 
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• 	 w klasyfikacji podstawowej: 

o 	 do klasy A - jeieli st~ienia zanieczyszczenia na terenie strefy nie 

przekraczajq odpowiednio poziom6w dopuszczalnych lub 

docelowych, 

o 	 do klasy C - jeieli st~i.enia zanieczyszczen na terenie strefy 

przekraczajCl poziomy dopuszczalne Jub poziomy docelowe. 

• 	 w klasyfikacji dodatkowej; 

o 	 do klasy Al- brak przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pytu 

PM2,5 - dla fazy " tj. 20 llg/m3, 

o 	 do klasy C1- przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pyju 

PM2,S - dla fazy " tj . 20 llg/m3, 

o 	 do klasy D1 - jeieli poziom st~ien ozonu nie przekracza poziomu 

celu dfugoterminowego, 

o 	 do klasy D2 - jeieli poziom st~ien ozonu przekracza poziom celu 

dfugoterminowego . 

Tabela 2. Klasyfikacja strefy z uwzgl~dnieniem kryteri6w okreslonych w celu ochrony zdrowia 

Nazwa strefy 
Kod 

strefy 

Symbol klasy wynikowej dla poszczeg61nych zanieczyszczen dla 
obszaru cafej strefy 

N 

0 
CI'l 

0 
u 

N 

0 
Z 

... 
l:... 
U 

0 
'1"'4 

::?i 
CL 

11\ 
N' 

::?i 
CL 

.D 
CL ~ "C u Z 

A. 

"'co 
... 

0 

Strefa 
mazowiecka 

PL1404 A A A A C C A A A A C A 

trod{o: Raezna Deena jakosci powietna w woj. mazowieekim w 2018 f, G/O) 

Tabela 3. Klasyfikacja strefy z uwzgl~dnieniem kryteri6w okreslonych w celu ochrony roslin 

Symbol klasy wynikowej dla poszczegolnych 
zanieczyszczen 

Nazwa strefy Kod strefy dla obszaru catej strefy 
N •

0 0 aCI'l Z 

Strefa mazowiecka P11404 A A A 
, 

Zr6d{o : Raczna oeena jakosci powietna w woj. mazowieekim w 2018r, G/O) Warszawa 

Gt6wny problem zwiqzany z zanieczyszczeniem powietrza w gminie stanowi niska 

emisja. Na terenie gminy Nowe Miasto dominujq indywidualne systemy zaopatrzenia W 

ciepfo wykorzystujqce nosniki energii w postaci paliw statych (przede wszystkim w~gjel 
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kamienny, miat w~glowy). W niewielu budynkach (gt6wnie publicznych) jako paliwo do 

ogrzewania wykorzystuje si~ olej opatowy. Bilans emisji zanieczyszczen do powietrza 

atmosferycznego na terenie gminy zostat przedstawiony w tabeli poniie{ 

Tabela 4. Emlsja zanieczyszezen do atmosfery na terenie gminy Nowe Miasto w 2014 roku 

Rodzaj 

zanleczyszczenia 

W~glowe: kottownie 

lokalne, piece 

w~glowe 

Gazziemny Olej i inne Drewno Suma 

t/rok 

S02 111,4 0 0,2 0,7 112,3 

N02 15,3 0 0,2 6,4 21,9 

CO 313,4 0 0,1 166,2 479,6 

CO2 18270,8 0 240,4 0 18 S11,l 

Pyl 208,9 0 0 28,2 237,7 
, 

Zr6dlo: Projekt za/oieri do plonu zoopatrzenia gminy Nowe Miasto w ciep/o, energi~ elektrycznq i poliwo 

gozowe 

Negatywne oddziatywanie na srodowisko niesie ze sob~ takie emisja 

komunikacyjna, ktora najbardziej odczuwalna jest w pobliiu drag charakteryzujqcych si~ 

duiym nat~ieniem ruchu kotowego. 

W 2017 roku Sejmik Wojewadztwa Mazowieckiego przyjC}t tzw. uchwat~ 

antysmogowCj wprowadzajqCC} na obszarze wojew6dztwa mazowieckiego ograniczenia i 

zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w ktaryeh nast~puje spalanie paliw. Uchwata 

antysmogowa jest regulaejq prawnCL ktara ma zapewnic ezyste powietrze mieszkancom 

Mazowsza. Ogran iczenia i zakazy wymienione w uchwale dotyczq wszystkich 

uiytkownikow urzqdzen 0 mocy do 1 MW, w ktorych nast~puje spalanie paliw statych, 

ezyli wiaseicieli w szczegolnosci6 : 

• 	 piec6w, 

• 	 kominkow, 

• 	 koti6w, w tym kottaw wchodzqcych w sktad zestaw6w zawierajqeych 

koUy na paliwo state, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i 

urzqdzenia stoneczne. 

5 Projekt zatoien do planu zaopatrzenia gminy Nowe Miasto w ciepto, energi~ elektryczn'l i paliwa gazowe. 
6 Samorzqd Wojew6dztwa Mazowieckiego 
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Gmina Nowe Miasto nie posiada sieci gazowej. Obecnie mieszkancy gminy 

korzystajq z gazu butlowego propan-butan, rozprowadzanego przez siet punkt6w 

wymiany butli. W gospodarstwach domowych gaz ten wykorzystuje si~ do gotowania i 

ogrzewania wody uiytkowej, sporadycznie do ogrzewania pomieszczen7
. 

5.1.2.1 Zagadnienia horyzontalne 

Adaptacja do 

zmian klimatu 

- wdroienie srabilnych niskoemisyjnych irode!" energii w skali lokalnej, 

- wykorzystywanie w nowym budownictwie irode!" ciep/a opartych na zuiyciu 

innych surowc6w nii w~giel, 

- w przypadku wykorzystania w~gla waine jest rowniei instalowanie 

wysokosprawnych, nowoczesnych koH6w grzewczych. 

Nadzwyczajne 

zagroienia 

srodowiska 

- naleiy zwr6cic szczeg61nq uwag~ na awarie przemystowe, awarie w sieciach 

gospodarki komunalnej i liniach energetycznych oraz na inne nadzwyczajne 

zagroienia srodowiska, kt6re wynikajq z nasilenia zmian klimatycznych. 

W przypadku instalacji technologicznych zagroienie wynika glownie 

z niedopatrzen'la lub niewlasciwej obs/ugi, eksploatacji bqdi konserwacji 

urzqdzen. Przyczynq awarii sied moze bye natomiast jej przeciqienie (w tym ztv 

stan techniczny przy zwi~kszonym obciCjieniu) bqdi zewn~trzne warunki 

pogodowe (mr6z, upa/). 

Dziafania 

edukacyjne 

- prowadzenie edukacji mieszkancow i zwj~kszanie ich swiadomosci w zakresie 

zmian klimatu i sposobow minimalizowania ich skutkow, a takie metod 

zapobiegania niekorzystnym zmianom klimatu, 

- organizacja wydarzen kierowanych do mieszkark6w maj'lcvch na celu promocje 

budownictwa pasywnego, odnawialnych ir6del energii oraz transportu 

alternatywnego (elektrycznego). 

Monitoring 

srodowiska 

- w ramach funkcjonowania monitoringu srodowiska przyrodniczego w zakresie 

badan jakosci powietrza wykonywane 5'1 opracowania, dotyczqce 5trefy 

mazowieckiej. WIOS co roku dokonuje oceny poziom6w substancji w powietrzu. 

5.1.3 Podsumowanie 

W 2019 roku GIOS w Warszawie dla obszaru wojew6dztwa mazowieckiego 

przeprowadzH rocznq ocen~ jakosci powietrza atmosferycznego dotyczqCq roku 2018. 

Najwi~kszym ir6dtem zanieczyszczen na ternie gminy jest spalanie paliw na cele 

energetyczne oraz transport. Wi~kszosc budynk6w na terenie gminy wyposaiona jest 

w instalacje centralnego ogrzewania. 

7 Plan gospodarki odpadami dla Gminy Nowe Miasto 
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Analiza SWOT 

Mocne strony Sfabe strony 

• 	 wysoki udziat emisji niskiej 

(z ogrzewania indywidualnego), 

• opracowany Plan Gospodarki • stale wzrastajqcy ruch 


Niskoemisyjnej. 
 kom un ikacyjny, 

• 	 duza liczba kottowni 0 niskiej 

sprawnosci. 

Szanse Zagroienia 

• 	 wuost energooszcz~dnosci poprzez 
• 	 lokalizacja duiych zakfadow 

rozwoj energetyki odnawialnej, 
przemystowych na terenie gminy, 

• 	 modernizacja lub przebudowa 
• 	 spalanie odpadow 

systemow ogrzewania, 
w gospodarstwach domowych, 

• 	 ograniczenie emisji CO2 z transportu 
• 	 wzrost liczby samochodow. 

kofowego. 

5.2 Zagrozenia hafasem 

Halas definiowany jest jako diwi~k niepozqdany lub szkodliwy dla zdrowia 

ludzkiego. Szkodliwosc lub uciqiliwosc hafasu zaleiy od natE::ienia, cz~stotliwosci, 

charakteru zmian w czasie, dtugotrwatosci dziatania oraz zawartosci sktadowych 

niestyszalnych, a takie od takich cech odbiorcy jak: stan zdrowia, nastroL wiek. 

W zaleinosci od miejsca wyst~powania i irodta rozroinia si~ hafas: 

• 	 komunikacyjny (drogowy, kolejowy i lotniczy), 

• przemystowy, 


• osiedlowy, 


• 	 domowy. 

Najwi~kszymi hodtami zagroienia hatasem Sq ruch kotowy i nieodpowiednia 

lokalizacja zaktadow przemystowych. 

Podstawowy uktad komunikacyjny gminy stanowiq: 

• 	 drogi wojewodzkie: 
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o 	 droga nr 632 relacji ptonsk - Nowe Miasto - Nasielsk - Winnica -

Puftusk, 

o 	 droga nr 620 Nowe Miasto - Strzegocin - Przewodowo Parcele. 

Rosnqce nat~zenie ruchu powoduje coraz wi~ksZq presjf; na srodowisko. 

Wieloletnie badania wskazujij na zwi~kszanie sj~ obszar6w poddanych nadmiernemu 

oddziatywaniu hatasu i niepokojcrce zmniejszanie powierzchni teren6w 0 korzystnych 

warunkach akustycznych. 

W przypadku hatas6w drogowych kolejowych obowiqzujqce obecnie wartosci 

wskainik6w wynosz<{ 

• 	 65 dB w porze dziennej i 56 dB w porze nocnej dla zabudowy 

mieszkaniowej wielorodzin nej, zabudowy mieszkan iowo-ustugowej 

i zabudowy zagrodowej, 

• 	 61 dB w porze dziennej i 56 dB w porze nocnej dla teren6w zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Naleiy podkreslic, ii przyj~te wartosci dopuszczalne stanowict kompromis 

pomi~dzy realnymi moiliwosciami ograniczania emisji i propagacji hatasu a potrzebq 

komfortu akustycznego, w zwicrzku z czym ich zachowanie nie gwarantuje cafkowitej 

eliminacji ucictiliwosci akustycznych. 

Tabela 5. liczba os6b, lokali mieszkalnych oraz powierzchni zagrozonych hatasem w powlecle 

ptonskim dla wskaznika lOWN 

Poziom diwit:ku w srodowisku 
Wskainik LoWN 

55 - 60 dB 60 - 65 dB 65 -70dB 70 -75 dB >75dB 

Powierzchnia obszar6w zagroionych 

w danym zakresie (hal 
2996 1941,3 944,5 478,9 422,7 

Powierzchnia obszar6w zagroionych 

w danym zakresie [km2] 
29,960 19,413 9,445 4,789 4,227 

Liczba lokali mieszkalnych w danym 

za kresie [szt .] 
1679 665 298 262 82 

Liczba zagroionych mieszkanc6w 

w danym zakresie (szt .) 
5057 2051 1027 907 269 

tr6dlo : GDDKIA 

8 Rozporzq,dzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2007 r. w sprowie dopuszczoJnych poziom6w hofosu 
w srodowisku (Dz .U. z 2014 r., poz. 112) 
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Tabela 6. liczba os6b, lokali mieszkalnych oraz powierzchni zagrozonych hatasem w powiecie 

pfOliskim dla wskainika LN 

Poziom diwi~ku w srodowisku 
Wskainik LN 

50- SS dB S5 -60dB 60 - 65 dB 6S -70dB >70dB 

338,9 
Powierzchnia obsza row zagrozonych 

W danym zakresie [hal 
2742,9 1584,1 766,2 400,4 

Powierzchnia obszarow zagrozonych 

w danym zakresie [km2] 
27,429 15,841 7,662 4,004 3,389 

liczba lokali mieszkalnych w danym 

zakresie [szt.] 
1300 516 287 208 46 

Liczba zagrozonych mieszkanc6w w 

danym za kresie [szt.] 
3925 1635 1022 685 154 

Zr6dlo: GDDKiA 

• 	 LOWN - dtugookresowy sredni poziom diwi~ku A wyrai.ony w deeybelach 

(dB), wyznaczony w ciC}gu wszystkieh d6b w roku, z uwzgl~dnienjem pory 

dnia (rozumianej jako przedziaf ezasu od godz. 6:00 do godz. 18:00), pory 

wieczoru (rozumianej jako przedziat czasu od godz. 18:00 do godz. 22:00) 

oraz pory noey (rozumianej jako przedziat ezasu od godz. 22:00 do godz. 

6:00); 

• 	 LN - dfugookresowy sredni poziom diwi~ku A wyrazony w decybelach (dB), 

wyznaczony w ciijgu wszystkieh p6r noey w roku (rozumianyeh jako 

przedziat czasu od godz. 22:00 do godz. 6:00) 

Z analiz przeprowadzonych przez GDDKiA wynika, ie przekroczone zostaty 

wartosci dopuszczalne wskaznika LOWN i LN w powieeie ptonskim. 

Dodatkowe ir6dto hatasu mogij bye takie zaktady przemysfowe. Hatas 

przemysfowy powodowany jest eksploatacjCl instalacji lub urzqdzen zawiqzanyeh z 

prowadzonq dziatalnosciq przemystowq. Emisja zanieczyszczenia srodowiska hatasem 

regulowana jest w posiadanyeh przez podmioty gospodarcze zezwoleniach, 

dopuszczajqcych okreslone poziomy hatasu odr~bnie dla pory dziennej i nocnej. 

Uciqzliwosc hafasu emitowanego z obiekt6w przemystowyeh zaleiy mi~dzy innymi od ieh 

ilosei, ezasu pracy ezy odlegtosci od teren6w podlegajctcvch oehronie akustyeznej . 
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5.2.1 Zagadnienia horyzontalne 

Adaptacja do 

zmian klimatu 

- wi'lzac si~ b~dzie ze wzrostem temperatury, przez co zwi~kszy si~ liczba urzqdzen 

klimatyzacyjnych i chtodniczych . W zwartej zabudowie lub nowych budynkach 

wielorodzinnych moie powodowac nadmiernCl emisj~ ha{asu. Ograniczenie tego 

zjawiska polegac moie na odpowiednim planowaniu przestrzeni (zielen 

publiczna, zbiorniki wodne). 

Nadzwyczajne 

zagroienia 

srodowiska 

- wykorzystywanie cichych nawierzchni na terenach zabudowanych, 

a w uzasadnionych przypadkach wprowadzenie r6wniei ograniczen pr~dko5ci 

i wagi pojazdaw na obszarach zabudowanych, 

- budowa ekranow i obiektow ograniczaj'lcych hatas, 

- wprowadzanie zieleni izolacyjnej w obr~bie pasow drogowych i terenow 

przemys{owych. 

Dzia'ania 

edukacyjne 

- prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie klimatu akustycznego, 

- promowanie wsr6d przedsi~biorc6w technologii 0 obniionej ha{asliwosci, 

- promowanie transportu zbiorowego i rowerowego . 

Monitoring 

srodowiska 

- w ramach funkcjonowania monitoringu srodowiska przyrodniczego w zakresie 

stanu akustycznego wykonywane S'I pomiary, badania i analizy na terenie catego 

wojew6dztwa mazowieckiego. W ramach aktualizacji map akustycznych pomiary 

nat~ienia ruchu prowadzi r6wniei: Zarzqd Drag Wojewodzkich oraz Generalna 

Dyrekcja Dreg Krajowych i Autostrad. 

5.2.2 Podsumowanie 

Na obszarze gminy nie prowadzono monitoringu pomiaru hatasu. Ogolne wnioski 

z badan monitoringowych hafasu przeprowadzonych na terenie wojew6dztwa 

mazowieckiego wykazaty, ie hafas komunikacyjny, podobnie jak w poprzednich latach, 

jest jednym z najwi~kszych zagroien i gt6wnych uciqiliwosci dla ludnosci. W gminie 

Nowe Miasto w szczegolnoscf hatas komunikacyjny uciqzliwy jest dla mieszkancow, 

ktorych posesje znajdujq si~ bezposrednio przy drodze wojewodzkiej nr 620 lub 632. 

Analiza SWOT 

Mocne strony stabe strony 

• brak zagroien akustycznych (z 

wytClczeniem ci qg6w 

komunikacyjnych) . 

• brak punktu monitoringu poziomu 

hatasu komunikacyjnego, 

• nat~ienie ruchu komunikacyjnego . 
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• 

• 

Szanse 

poprawa stanu technicznego dr6g 

na terenie gminy, 

zapoczCltkowanie systemu 

monitoringu hatasu na terenie 

gminy. 

Zagroienia 

rozw6j ruchu drogowego, • 

• wylesienie, usuwanie zadrzewien . 

5.3 Pola elektromagnetyczne 

Intensywnosc oddziatywania promieniowania elektromagnetycznego na iywe 

kom6rki zaleiy od jego mocy (im wi~ksza moc, tym silniejsze promieniowanie) 

i odlegtosci od ir6dla (wraz z odlegtosciq nat~ienje emitowanego pola stabnie). 

ZnaczClce oddziatywanie na srodowisko p61 elektromagnetycznych wyst~puje: 

• 	 w pasmie SO Hz od sieci i urzqdzen energetycznych, 

• 	 w pasmie od 300 MHz do 40000 MHz od urzCjdzen radiokomunikacyjnych, 

radiolokacyjnych i radionawigacyjnych. Najwi~kszy udziat majq stacje 

bazowe telefonii kom6rkowej ze swoimi antenami sektorowymi 

i antenami radiolinii (antena sektorowa sfuiy do komunikacji z telefonem 

kom6rkowym, natomiast antena radiolinii stuiy do komunikacji mi~dzy 

stacjami bazowymi). 

Pole elektromagnetyczne stanowiq staty i istotny czynnik oddziatujqcy na 

organizm ludzki. Naturalne i sztuczne pola elektromagnetyczne towarzyszq czfowiekowi 

wsz~dzie - w miejscu zamieszkania, w pracy, w podroiy, a ich coraz bardziej intensywne 

wyst~powanie jest konsekwencjq rozwoju techniki. W ostatnim czasie wraz ze 

wzrostem ilosci urzqdzen emitujqcych pole elektromagnetyczne, wzrasta r6wniei 

zainteresowanie tym tematem. 

Do najwainiejszych irodet promieniowania naleiq: 

• 	 stacje i linie energetyczne, 

• 	 nadajniki radiowe i telewizyjne oraz (B-radio j radiostacje amatorskie, 

• 	 stacje bazowe telefonii kom6rkowej, 

• 	 wojskowe i cywilne urzqdzenia radionawigacji i radiolokacji, 
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• 	 urzijdzenia powszechnego uiytku: kuchenki mikrofalowe, monitory, 

aparaty komorkowe itp. 

Najwi~ksze oddziafywanie w postaci promieniowania niejonizujC}cego wykazujq 

linie elektroenergetyczne wysokich napi~c. Ich wyst~powanie wymaga okreslenia stref 

ochronnych, zaleinych od nat~ienia pola elektrycznego. Pod liniami 0 napi~ciu 110-400 

kV moze wyst~powac II strefa ochronna z zakazem lokalizacji budynkow mieszkalnych. 

Zasilanie odbiorc6w na obszarze Gminy Nowe Miasto, w uktadzie normalnym 

pracy sieci, odbywa si~ poprzez Gt6wny Punkt Zasilajqcy (GPZ) 110/15 kV Nasielsk oraz 

GPZ 110/15 kV pfonsk zlokalizowanych poza terenem gminy, kt6re poza obszarem 

Gminy Nowe Miasto zasilajq rowniei odbiorcow na terenie sC}siednich gmin. SCI one 

powiC}zane z sieciq 110 kV liniami WN z pozostafq sieciC} wysokiego napi~cia ENERGA

OPERATOR S.A. W przypadkach awaryjnych, poprzez zmian~ podziafu sieci, istnieje 

moiliwosc zasilania gminy sieciq sredniego napi~cia SN ze wskazanych GPZ-ow 110/15 

kV9
. 

Dodatkowym zrodfem promieniowanie sOl stacje bazowe telefonii komorkowej. 

Ich lokalizacja na terenie gminy zostata przedstawiona na mapie poniiej. 

9 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Miasto 
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Legenda 
D Gmlna Nowe Miasto o 1 2 3 4 km 
- Linla energelyczna wysokiego napl~a 

~ Stacje bazowe 

Rysunek s. Lokalizacja stacji bazowych telefonii kom6rkowej oraz IInie energetycznych 
wysokiego napi~cia na terenie gminy Nowe Miasto 

ir6dfo: opracowonie wlosne no podstow;e no podstow;e BT5eorch 

Ocen~ oddziatywania pol elektromagnetycznych na srodowisko przeprowadza 

si~ zgodnie z Ustawq Prawo Ochrony 5rodowiska w ramach Panstwowego Monitoringu 

Srodowiska na podstawie badan monitoringowych oraz informacji 0 zr6dlach 

emitujqcych pola. W ramach monitoringu Wojew6dzki Inspektor Ochrony Srodowiska 

prowadzi okresowe badania kontrolne poziom6w pol w srodowisku na podstawie 

kt6rych mi~dzy innymi ma prowadzic rejestr zawierajqcy informacj~ 0 terenach, na 

kt6rych stwierdzono przekroczenie dopuszcza Inych poziomow pol 

elektromagnetycznych w srodowisku. 

28 



Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Nowe Miasto na lata 2019-2022 
z perspektywq do 2026 r. 

Na terenie gminy Nowe Miasto nie zlokalizowano punktu pomiarowego 

monitoringu pol elektromagnetycznych prowadzonego przez WIGS. Na podstawie 

przeprowadzonych pomiarow dla innych punktow na terenie wojewodztwa 

mazowieckiego nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnych poziomow nat~ienia pola 

elektromagnetycznego (dopuszczalny poziom w zaleinosci od cz~stotliwosci zawiera si~ 

w przedziale od 7 Vim do 20 Vim). 

5.3.1 Zagadnienia horyzontalne 

Adaptacja do 

zmian klimatu 

- ekstremalne zjawiska pogodowe mog~ doprowadzic do zwi~kszenia ryzyka 

uszkodzenia linB elektroenergetycznych, transformator6w, co wptynie na 
ograniczenia w dostawie energii elektrycznej do odbiorcOw. Waina jest 

rozbudowa systemu energetycznego 0 instalacje kabfowe. 

Nadzwyczajne 

zagroienia 

srodowiska 

- lokalizacja urzCjdzen wykluczajCjca zachodzenie na siebie obszarew oddzia/ywan 

silnych pol wytwarzanych przez sCisiednie iredla, 

- utrzymanie urz~dzen w dobrym stanie technicznym. 

Dziatania 

edukacyjne 

- edukacja spoleczenstwa (szko/y, zaklady produkcyjne, mieszkancy) 2 zakresu 

oddzia/ywania i szkodliwosci PEM 

Monitoring 

srodowiska 

i 
, - monitoring p61 elektro m agnetycznych prowadzi WIOS. Wyniki badan SCI 

publikowane przez inspekcj~ na bieiCjco, corocznie. 

5.3.2 Podsumowanie 

Promieniowanie elektromagnetyczne jest zanieczyszczeniem, ktorego oddziatywanie jest 

niezauwaialne gotym okiem, a wptyw na cztowieka nie jest dostatecznie rozpoznany. Na 

terenie gminy nie prowadzono badan poziomu pol elektromagnetycznych oraz 

dotyczqcych oddziatywania promieniowania na srodowisko, a w szczegolnosci na 

zdrowie mieszkaricow. Naleiy jednak podkreslic, ii badania wykonane na terenie 

wojewodztwa mazowieckiego nie wykazaty przekroczen wartosci dopuszczalnych emisji 

fal elektromagnetycznych pochodzqcych z ww. irodet. 
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Analiza SWOT 

Mocne strony Sfabe strony 

• dotychczasowy poziom Ua 

elektromagnetycznego nie 

powoduje znaczqcego zagroienia 

srodowiska i ludnosci. 

• 

• 

brak punktu monitoringu na 

terenie gminy, 

lokalizacja stae;i bazowych telefonii 

komerkowej oraz linii wysokiego 

napi~cia na terenie gminy. 

Szanse Zagroienia 

• racjonalny dober lokalizacji 

powstajqeyeh instalacji i urzqdzen 

stanowiqcych hodta PEM, 

• stata kontrola WIOS nad 

istniejqcymi oraz planowanymi 

inwestycjami mogqcymi emitowac 

promieniowanie 

elektromagnetyczne. 

• moiliwe przekroczenie w 

p rzysztosci d op usz cza I n ego 

poziomu w zwiqzku z rozwojem 

sieci elektromagnetycznych 

i zwi~kszonq ilosciq urzqdzen 

e lektrycznych . 

5.4 Gospodarowanie wodami 

5.4.1 Wody powierzchniowe 

Na siec wed powierzchniowych w gminie Nowe Miasto sktadajq si~ Hezne rzeki, 

strumienie i rowy melioracyjne. Pod wzgl~dem hydrograficznym teren Gminy Nowe 

Miasto znajduje si~ w dorzeczu Sony - lewobrzeinego doptywu rzeki Wkry. 

Rzeka Sona, kterej catkowita dtugosc rewna jest 67,3 km, a powierzchnia zlewni 

536,5 km, przeptywa przez srodkowq cz~sc gminy z potnocy na potudnie. Wraz ze swoimi 

doptywami odwadnia ona teren catej gminy. Posiada zmiennCl szerokosc, w obr~bie 

miejscowosci gminnej szerokosc doliny wynosi od 200 m w cz~sci centralnej, do 500 m w 

ez~sci p6tnocnej i 600 m w cz~sci potudniowej. Sona prawie w catej zlewni posiada stabo 

rozwini~tq siet hydrograficznq. Zakwalifikowana zostata do rzek 0 ograniczonych 

zasobach nie gwarantujqcych w petni pokrycia potrzeb wodnych. Przeciwdziatac (Iub 

zmniejszac) deficytowi w6d powierzchniowych moie retencja . W Nowym Miescie na 

3$onie znajduje si~ zbiornik retencyjny 0 pojemnosci 433,8 tys. m przeznaczony do 
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podsi'lkowego nawadniania ok. 40 ha uiytk6w rolnych oraz dla celow rekreacji. Na jego 

zachodnim brzegu znajduje si~ pole biwakowe i niewielka plaia z miejscem 

wykorzystywanym okazjonalnie do kijpieli. Zalew odznacza si~ bardzo wysokq wymianCl 

wod w roku, jest on wi~c ekosystemem otwartym i niestabilnym wskutek przeptywu 

wod. Poza rekreacyjnym zagospodarowaniem zbiornik wykorzystywany jest rowniei 

przez w~dkarzylO . 

Zgodnie z danymi Informatycznego Systemu Ochrony Kraju, na terenie gminy 

Nowe Miasto znajdujq si~ tereny zagroione zjawiskiem powodzi oraz podtopieniami. 

4 km 

Rysunek 6. Mapa zagroienia powodzlowego na terenie gminy Nowe Miasto 

trod/o: oprocowanie wlosne no podstowie /SDK 

10 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Miasto 
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5.4.2 Wody podziemne 

Na terenie gminy Nowe Miasto wody podziemne rozpoznane zostaty w utworach 

trzeciorz~dowych i czwartorz~dowych. Podstawowe znaczenie dla zaopatrzenia w wod~ 

majq czwartorz~dowe poziomy wodonosne. z rozpoznania warunk6w 

hydrogeologicznych wynika, ie na analizowanym terenie w wi~kszosci wyst~pujq 

korzystne warunki zaopatrzenia w WOd~l1. 

Wedtug mapy Panstwowej Stuzby Hydrogeologicznej przedstawiajqcej podziat 

Polski na gt6wne zbiorniki w6d podziemnych catv obszar gminy znajduje si~ w obr~bie 

Gt6wnego Zbiornika Wad Podziemnych Nr 215 - Subniecka Warszawska 

Aktualna wersja podziatu jednolitych cz~sci w6d podziemnych (JCWPd) obejmuje 

172 cz~sci i obowiqzuje od 2016 roku. Obszar gminy Nowe Miasto znajduje si~ w obr~bie 

jednego zbiornika wed podziemnych, jest to: JCWPd nr 4912
. 

Tabela 7. Charakterystyka JCWPd nr 49 

JCWPd 49 

Powierzchnia (km2 
) 5357,3 

Region Srodkowej Wis/y 

Liczba piE;:ter wodonosnych 2 

Zasoby w6d 

podziemnych 

(m 3/d) 259600 

% 24,2 

Zrodlo: Ponstwowa 51uiba Hydr%giczna 

II Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto 
12 Panstwowy Instytut Geologiczny - Jednolite Cz~sci w6d Podziemnych w podziale obowiqzujqcym na lata 

2016-2021 
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GZWP 215 

o 10 20 30 40 km 

Rysunek 7. Potozenie gminy Nowe Miasto na tie GZWP i JCWPd 

tr6d/o: oprocowonie w/osne 

5.4.3 Zagadnienia horyzontalne 

Adaptacja do 

zmian klimatu 

- zwi~kszanie pojemnosci obiektow "malej" i "duiej" retencji, konserwacja 

urzqdzen melioracyjnych, 

- stosowanie mechanizmow ekonomicznych w celu regulowania popytu na wod~ 

- np. odpowiednio dobranych optat za wod/:,!, 

- wprowadzanie nowych technologii ograniczajqcych zuiycie wody. 

Nadzwyczajne 

zagroienia 

srodowiska 

- rozwoj systemow wczesnego ostrzegania i prognozowania zagroien. 

Dziafania 

edukacyjne 

- edukacja mieszkarlc6w w zakresle racjonalnego wykorzystywa n ia zasobow 

wodnych, w tym u powszechni a n ie retencjonowania w6d opadowych 

i wykorzystywania jej do nawadniania ogrodew przydomowych, 

- zwi~kszanie swiadomosci mieszkar'icow w zakresie jakosci wad 

powierzchniowych i podziemnych w kontekscie turystycznego wykorzystania 

regionu . 

Monitoring 

srodowiska 

- monitoring wed powierzchniowych realizuje WIOS. Wykonawcq monitoringu 

w6d podziemnych (chemicznego i ilosciowego) jest Panstwowa Sluiba 

Hydrogeologiczna. Lokalny system monitoringu wed uzupeinia system 

monitorowania stanu sieci wodociClgowej i wody ujmowanej na cele komunalne. 
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5.4.4 Podsumowanie 

5iec hydrologiczna na terenie gminy stanowi przede wszystkim rzeka Sona. Na terenie 

gminy istnieje moiliwosc wystClpienia zagroienia powodziowego. 

Wody podziemne na terenie gminy majq duie znaczenie poniewai stanowiq ir6dto 

zaopatrzenia mieszkancaw w wod~ pitnq. Obszar gminy potoiony jest w catosc w 

obr~bie JCWPd nr 49. 

Analiza SWOT 

Mocne strony Stabe strony 

• potoienie gminy w zasiE:gu gf6wnego 

zbiornika wad podziemnych, • ryzyko wystClpienia powodzi na 

• dobrze rozwini~ta siec hydrograficzna terenie gminy . 

na terenie gminy. 

Szanse Zagroienia 

• zwiE:kszenie swiadomosci i aktywnosci 

wtadz w zakresie poprawy jakosci 

wody, 

• opracowanie plan6w operacyjnych 

ochrony przed powodziq. 

• stosowanie nawozow chemicznych, 

w miejscach gdzie wody gruntowe 

zalegajCl ptytko pod powierzchniq, 

• doptyw zanieczyszczen spoza gminy . 

5.5 Gospodarka wodno-sciekowa 

5.5.1 Siec wodocictgowa 

Rozdzielcza siet wodociqgowa na terenie gminy Nowie Miasto wynosi 

151,5 km 13, natomiast wskaznik zwodociqgowania, ktary oznacza stosunek liczby 

mieszkanc6w korzystajqcych z wody wodociqgowej do og61nej liczby mieszkanc6w 

gminy, wyniost 77,1%14 
, Proces zmian na przestrzeni lat 2010 - 2017 przedstawia 

wykres 2. 

13 Bank Danych Lokalnych GUS, 2017 

14 Bank Danych Lokalnych GUS, 2017 
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Wykres 2. Dtugosc sieci wodocictgowej rozdzielczej i wskaznik zwodoci'lgowania gminy Nowe 

Miasto w latach 2011-2017 
trod/a : apracowanie wlasne no podsrowie danych GUS 

Zuiycie wody przez gospodarstwa domowe na jednego mieszkanca na terenie 

gminy w 2017 r. wyniosto 40,6 m3 i byto wi~ksze nii zuiycie w powiecie ptonskim 

wynoszqce 37,2 m3
. Charakterystyka sieci wodociClgowej zostala przedstawiona w tabeli 

poniiej. 

Tabela 8, Charakterystyka zaopatrzenia w wod~ na terenie gminy Nowe Miasto w latach 2013
2017 

Lp. Parametr Jednostka 2013 2014 2015 2016 2017 

1 
Siee rozdzielcza na 

100 km 2 km 127,5 127,5 127,7 127,7 128,6 

2 lIose przytqczy szt. 1527 1539 1575 1595 1603 

3 

Liczba mieszkarkow 

korzystaj'lca z sieci 

wodociqgowej 

osoba 3597 3600 3604 3602 3615 

4 

Woda dostarczana 

gosp. domowym 

[og6/em) 

dam3 142,9 193,5 139,0 199,6 190,4 

5 
Zuiycie wody na 1 

mieszkarka 
m 3 30,1 40,9 29,5 42,6 40,6 

trod/o: oprocowanie wlasne no podstawie donych GUS 
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Gmina Nowe Miasto posiada pozwolenia wodnoprawne, polegajqce na poborze 

wad podziemnych z 2 ujf:cts. 

1. 	 Uj~cie wad podziemnych w miejscowosci Goscimin Wielki w ilosci : 

• 	 Oma~ . h= 150,0 m3
h, 

• 	 ~r.d =1884,0 m
3Jd, 

2. 	 Uj~cie wod podziemnych w miejscowosci Nowe Miasto na dziaice 

ewidencyjnej nr. 837 w ilosci: 

• 	 Oma~ .h= 38,1 m 
3
h, 

• 	 Osr.d =430,0 m
3
Jd, 

• Omax. roclny = 156 950 m
3
Jrok. 

przy ustalonych zasobach eksploatacyjnych uj~cia Oe =25 m3Jh i depresji 

5 =12 m. 

5.5.2 Siec kanalizacyjna 

W gminie Nowe Miasto brak jest sieci kanalizacyjnej oraz oczyszczalni sciekow. 

Obecnie trwajq inwestycje pn. "Budowa oczyszczalni sciek6w i kanalizacji sanitarnej w 

Nowym Miescie". Projektem obj~ta jest aglomeracja Nowe Miasto. W ramach zadania 

powstanie siec kanalizacyjna grawitacyjno-Hoczna 0 dtugosci 20,624 km wraz z 1135 

studniami rewizyjnymi 27 przepompowniami przydomowymi oraz zostanie 

wybudowana oczyszczalnia sciekow w oparciu 0 dwa ciqgi technologiczne - dwa reaktory 

o przepustowosci 2x201m3/d kaidy wraz z infrastrukturq 16. 

Systemem w zakresie gospodarowania nieczystosciami ptynnymi na tere gminy Sq 

zbiorniki bezodptywowe (szamba), przeznaczone do tymczasowego przechowywania 

nieczystosci. liczba gospodarstw korzystajqcych z takich zbiornik6w w 2018 roku 

wyniosta 1350 sztuk. Alternatywq dla ww. systemu SC} przydomowe oczyszczalnie 

sciek6w, gdzie wykorzystywane Sq procesy mechanicznego i biologicznego oczyszczania 

sciek6w odpowiadajqce tym zachodzqcym w duiych oczyszczalniach . W gminie z takiego 

rozwiqzania korzysta 140 gospodarstw. 

l5 UG Nowe Miasto (pozworenia wodnoprawne) 
16 UG Nowe Miasto 
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Tabela 9. Gospodarka sclekowa na terenie gminy Nowe Miasto w lataeh 2014-2018 

Gromadzenie i wyw6z 

nieczystosci ciektych 

Rok 

2014 2015 2016 2017 2018 

Szt. 

Zbiorniki bezodptywowe 

(szamba) 
1305 1305 1286 1351 1353 

Oczyszczalnie przydomowe 122 122 146 156 140 

trod/o: oprocowanie wlosne no podstowie donych GUS 

5.5.3 Jakosc wad powierzchniowych 

Ocen~ stanu wad powierzchniowych (rzek, jezior, wad przejsciowych 

i przybrzeinych) wykonuje si~ w odniesieniu do jednolitych cz~sci wad, na podstawie 

wynikow panstwowego monitoringu srodowiska i prezentuje poprzez ocen~ stanu 

ekologicznego, stanu chemicznego i ocen~ stanu KWP. 

Stan ekologiczny/potencjat ekologiczny, jest okresleniem jakosci struktury 

i funkcjonowania ekosystemu wad powierzchniowych, sklasyfikowanej na podstawie 

wynikow badan elementaw biologicznych oraz wspierajqcych je wskainikew 

fizykochemicznych i hydromorfologicznych. Stan ekologiczny jednolitych cz~sci wad 

powierzchniowych klasyfikuje si~ poprzez nadanie jednolitej cz~sci wed jednej z pi~ciu 

klas jakosci. 

Tabela 10. Stan ekologiczny jednolitych cz-:sci wed 

Klasa jakosci Stan ekologiczny 
I Bardzo dobry 

II Dobry 

III Umiarkowany 

IV Slaby 

V Zty 
trod/o: G/o5, 

o przypisaniu ocenianej jednolitej cZE:sci wad powierzchniowych decydujct wyniki 

klasyfikacji poszczeg61nych elementow biologicznych, przy czym obowiqzuje zasada, ie 

klasa stanu/potencjatu ekologicznego odpowiada klasie najgorszego elementu 

biologicznego (rozporz~dzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie 

sposobu klasyfikacji stanu jednalitych czr:sCi wad powierzchniowych oraz 

srodowiskowych norm jakosci dla substancji priorytetowych (Dz.U. 2016, poz. 1187). 

37 



Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Nowe Miasto na lata 2019-2022 
z perspektywq do 2026 r. 

W ocenie stanu ekologicznego specyficznCl rol~ majCl hydromorfologiczne 

elementy jakosci wed, ktere wraz z elementami fizykochemicznymi sCj elementami 

wspierajClcvmi ocen~ elementew bioJogicznych. Badania wed powierzchniowych 

w zakresie elementew hydrologicznych i morfologicznych wykonuje panstwowa stuiba 

hydrologiczno-meteorologiczna, przekazujqc wyniki tych badan wtasciwym 

wojewedzkim inspektorom ochrony srodowiska. Natomiast wojewedzki inspektor 

ochrony srodowiska prowadzi obserwacje elementew hydromorfologicznych na 

potrzeby oceny stanu ekologicznego. Zgodnie z Ramowq DyrektYWq WodnCl obserwacje 

stanu elementew hydromorfologicznych stuiq jedynie potwierdzeniu bardzo dobrego 

stanu lub maksymalnego potencjatu ekologicznego wed powierzchniowych. Oznacza to, 

ie w sytuacji, gdy stan wed na podstawie element6w biologicznych i wspierajqcych je 

elementow fizykochemicznych jest oceniony jako bardzo dobry, niespetnienie przez 

elementy hydromorfologiczne kryteriow stanu bardzo dobrego powoduje obniienie 

stanu ekologicznego wed. Analogicznie jest dla maksymalnego potencjaiu 

ekologicznego. Jednak w tym przypadku, niemoiliwe do eliminacji przeksztatcenia 

hydromoriologiczne stanowiq 0 uznaniu wad za silnie zmienione lub sztuczne, wi~c ich 

stopien, np. droinosc przeptawek w barierach poprzecznych, moie decydowac 

o okresleniu potencjatu ekologicznego jako maksymalny lub niiszy. W sytuacji, gdy stan 

ekologiczny lub potencjat ekologiczny zostat oceniony na podstawie elementew 

biologicznych i wspierajqcych je elementaw fizykochemicznych jako poniiej bardzo 

dobrego lub maksymalnego, stan elementaw hydromorfologicznych nie ma wptywu na 

ocen~ stanu lub potencjatu ekologicznego, tm. przyjmuje si~, ie z definicji odpowiada on 

stanowi elementow biologicznych. 

KJasyfikacji stanu chemicznego jednolitych cz~sci wed powierzchniowych 

dokonuje si~ na podstawie analizy wynik6w pomiarow zanieczyszczen chemicznych, 

w tym tzw. substancji priorytetowych. Podstawq analizy jest porownanie uzyskanych 

wynik6w ze srodowiskowymi norm ami jakosci. Przyjmuje si~, ie jednolita cz~sc w6d jest 

w dobrym stanie chemicznym, jeieli iadna z obliczonych wartosci st~ien nie przekracza 

dopuszczalnych st~ien maksymalnych i sredniorocznych. Jeieli woda nie spetnia tych 

wymagan, stan chemiczny ocenianej jednolitej cz~sci w6d okresla si~ jako: "poniiej 
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dobrego". Dodatkowo, wyniki badan osad6w dennych sij wykorzystywane w systemie 

oceny stanu chemicznego wad. 

Stan jednolitej cz~sci wod ocenia si~ poprzez porownanie wynik6w klasyfikacji 

stanu/potencjafu ekologicznego i stanu chemicznego. Jednolita cz~se wad moie bye 

oceniona jako b~dClca w IIdobrym stanie", jesli jednoczesnie jej stan/potencjat 

ekologiczny jest sklasyfikowany przynajmniej jako dobry, a stan chemiczny 

sklasyfikowany jest jako "dobry". W pozostafych przypadkach, tj. gdy stan chemiczny jest 

sklasyfikowany jako "poniiej dobrego" rub stan/potencjaf ekologiczny sklasyfikowano 

jako "umiarkowany", "staby", bqdi "zty", jednolitCj cz~sc wad ocenia si~ jako b~dClcCl w 

zfym stanie. 

Gmina Nowe Miasto leiy w granicach 9 Jednolitych Cz~sci Wed 

Powierzchniowych (rys. 8), Sq to: 

• RW200024268999 - Wkra od Sony do ujscia 

• RW200024268899 - Sona od dopfywu spod Kraszewa do ujscia, 

• RW200017268896 - Tatarka, 

• RW200017268894 - Dopfyw spod Brodz~cina, 

• RW2000172686949 - Doptyw spod Zoch, 

• RW200017268969 - Nasielna, 

• RW20001726892 - Turka, 

• RW200017268898 - Dopfyw spod Latonic 

• RW20001926879 - Wkra od od ujscia tydyni do ujscia Sony 

W latach 2011-2016 roku WIOS w Warszawie badat 4 z ww. JeWP. Wyniki badan 

przedstawia tabela 11. 
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Tabela 11. Klasyfikacja stanu czystosci jednolitych cz~sci w6d powlerzchniowych na terenie gminy Nowe Miasto 

Nazwa ocenianej 
Jewp 

Nr 
Jewp 

Nazwa 

reprezentatywnego 

punktu pomiarowo

kontrolnego 

Klasa element6w 

blologlcznych 

Klasa element6w 

hydromorfologlcznych 

Klasa element6w 

fizykochemicznych 
Stan ekologiczny Stan chemiczny 

Stan 
Jewp 

Wkra od Sony do 

uj5cia 

0'1 
0'1 
CIl 
00 
ID 
N 
q-
N 
0 
0 
0 
N 

~ 
cr: 

Wkra - Pomiech6wek, 

most 

III 

Stan 

umiarkowany 

II 

Stan 

dobry 

II 

Stan 

dobry 

Umlarkowany 

PSD 

Ponliej stanu 

dobrego 

lfy 

Sona od doptywu 

spod Kraszewa do 

ujscia 

0'1 
0'1 

~ 
ID 
N 
q-
N 
0 
0 
0 
N 

~ 
cr: 

Sona . Popieliyn, most 

II 

Stan 

dobry 

II 

Stan 

dobry 

PSD 

PonlieJ stanu dobreso 
Umiarkowany - ltv 

Nasielna, 

0> 
ID 
0'1 
00 
\0 
N ..... .... 
0 
0 
0 
N 

~ 
cr: 

Nasielna - Cieksyn, most 

III 

Stan 

umiarkowany 

II 

Stan 

dobry 

PSO 

Ponliej stanu dobrego 
Umiarkowany - ltv 

Wkra od od uJscia 
tydyni do ujscia 

Sony 

0\ ..... 
00 
U) 
N 
0'1.... 
0 
0 
0 
N 

~ 
cr: 

Wkra - lonier, most 

-

II 

Stan 

dobry 

- - 

II 

Stan 

dobry 

-

PSD 

PonlieJ stanu dobrego 
Umiarkowany . ztv 

ir6dfo: WID) w WarszQwie 
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~ 

o 2 4 6km 

Rysunek 8. Granice JCWP na tie gminy Nowe Miasto 

Zr6dfo : oprocowanie wfasne 
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5.5.4 Jakosc wad podziemnych 

Celem monitoringu jakosci w6d podziemnych jest dostarczenie informacji 

o stanie chemicznym wad podziemnych, sledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagroien 

w skali kraju, na potrzeby zarzCldzania zasobami w6d podziemnych i oceny skutecznosci 

podejmowanych dziatan ochronnych (Program PMS). Monitoring wad podziemnych jest 

w Polsce prowadzony w sieciach: krajowej, regionalnych i lokalnych. 

Przedmiotem monitoringu do roku 2015 byto 161 jednolitych cz~sci wad 

podziemnych (JCWPd), a od roku 2016 Sq 172 jednolite cz~sci wad podziemnych, ze 

szczeg61nym uwzgl~dnieniem obszar6w narazonych na zanieczyszczenia pochodzenia 

rolniczego (OSN), znajduj'lcych si~ na terenie niekt6rych JCWPd. 

Oceny stanu chemicznego JCWPd w punktach badawczych dokonuje si~ na 

podstawie rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. W sprawie 

kryteri6w i sposobu oceny stanu w6d podziemnych (Dz. U. Nr 2016, poz. 85), ktare 

wyroznia pi~c klas jakosci wad: 

• klasa 1- wody bardzo dobrej jakosci, 

• klasa II - wody dobrej jakosci, 

• klasa III - wody zadowalajC)cej jakosci, 

• kJasa IV - wody niezadowalajqcej jakosci, 

• klasa V - wody ztej jakosci . 

W 2017 roku Panstwowy Instytut Geologiczny - Panstwowy Instytut Badawczy, 

na zlecenie Gtawnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska, w ramach Panstwowego 

Monitoringu Srodowiska, przeprowadzit monitoring diagnostyczny jednolitych cz~sci 

wad podziemnych. Pr6bki wad podziemnych pobrano w 28 punktach pomiarowych. 

Wyniki oznaczen terenowych i laboratoryjnych poddano analizie, wyznaczono klasy 

jakosci w6d podziemnych w punktach pomiarowych oraz dokonano oceny stanu 

jednolitych cz~sci w6d podziemnych. 

Na terenie gminy Nowe Miasto nie ma zlokalizowanych punktow monitoringu 

jakosci wad. Stan jakosci JCWPd 49 dla wi~kszosci punkt6w pomiarowych zostat 

zakwalifikowane do II i III klasy . 
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Tabela 12. Klasy jakosci punkt6w zJokatizowanych w poszczeg61nych JCWPd, badanych przez 
PIG w 2017 r. 

JCWPd 
Liczba punkt6w 

Og6fem w II klasie will klasie w IV klasie wV klasie 

49 10 6 3 1 -
, 

Zrodlo: WI05 w Warszawle 

5.5.5 Zagadnienia horyzontalne 

Adaptaeja do zmian klimatu 
- wprowadzanie nowych technologii ograniczajqcych zuiycie wody, 

- uszczelnianie sieci wodociqgowych. 

Nadzwyczajne zagroienia 

srodowiska 

- wuost liczby zbiornik6w bezodplywowych . 

- brak rozbudowy sieci kanalizacyjnej. 

Dziatania edukacyjne 

- realizacja dziaian edukacyjnych (szkolen, akcji informacyjnych, 

spotkan z ekspertami itp.) w zakresie prowadzenia racjonalnej 

gospodarki wodno-sci ekowej gospodarstwach domowych i w 

zaktadach przemyslowych. 

Monitoring srodowiska 

- prowadzCjCY zaklady wodociCjgowe SCj zobowiqzani do wykonania 

systematycznych badan jakosci wody. Ponadto WIOS w ramach 

bieiCjcej dzialalnOSci prowadzi kontrole przedsiebiorstw w zakresie 

gospodarki wodno-sciekowej . 

5.5.6 Podsumowanie 

Siec wodoeiC}gowa na terenie gminy Nowe Miasto ma diugosc 151,5 km. Dotyehczas 

gtownym problemem w gminie byt brak sieci kanalizaeyjnej. Istotnym elementem 

gospodarki wodno-sciekowej jest zmniejszenie ilosei zbiornikow bezodpiywowyeh oraz 

wzrost przydomowych oczyszczalni. Dysproporcja pomi~dzy liczbq przytqczy 

wodociClgowych, a wyposaieniem w kanalizacj~ sprzyja powstawaniu znaeznyeh ilosci 

sciekow komunalnych, ktore stanowiCj potencjalne irodto zanieczyszczen, szezegolnie 

kanatow i rowow melioraeyjnyeh. Ocena jednolitych cz~sci wod powierzehniowych 

znajdujqcych si~ na terenie gminy Nowe Miasto nie jest zadowalajqca. Gtownym irodfem 

zanieezyszczen wad Sq czynniki antropogeniczne wiqZClee si~ przede wszystkim 

z niewiaSciwym prowadzeniem dziatalnosei gospodarezo-bytowej oraz wciqZ 

niedostateczne uregulowanie gospodarki wodno-sciekowej. Nieoczyszczone scieki 

odprowadzone Sq do cz~sto nieszczelnych szamb, stanowiClc powaine irodto 

zanieczyszczenia wod podziemnyeh i powierzehniowyeh. Wody podziemne na terenie 

gminy majC} duie znaczenie poniewai stanowiCl iradto zaopatrzenia mieszkancow 

w wod~ pitnq. 
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Analiza SWOT 

Mocne strony Stabe strony 

• 	 duza ilose nieszczelnych zbiornik6w 
• 	 sukcesywny wzrost przydomowych 

bezodptywowych, 
oczyszczalni sciek6w, 

• 	 zly stan wed powierzchniowych,
• 	 dobry stan JCWPd nr 49, 

• 	 brak sieci kanalizacyjnej. 

Szanse Zagroienia 

• 	 dofinansowania na inwestycje 

zwiqzane z gospodarkq wodno • awarie przestarzalych 


sciekowq, 
 bezodptywowych zbiornikew 

• 	 budowa sied kanalizacyjneL (szamb) co moze spowodowae 

przedostanie si~ zanieczyszczen do• 	 budowa przydomowych oczyszczalni 

w6d gruntowych,sciek6w, 

• 	 brak funduszy na inwestycje• 	 inwentaryzacja oraz kontrola 

zwiCizane z ochronCi wed.szczelnosci zbiornik6w 

bezod ptywowych. 

5.6 Zasoby geologiczne 

Budowa geologiczna terenu gminy Nowe Miasto charakteryzuje si~ duzq 

zmiennosciq warunkowanq charakterem sedymentacji i dZiafalnosciq glacitektonicznq. 

Obszar gminy pokryty jest gtewnie utworami polodowcowymi zlodowacenia 

srodkowopolskiego. Na powierzchni dominujq piaski akumulacji rzecznolodowcowej (0 

miCizszosci kilku metr6w) oraz gliny morenowe (0 miCliszosci kilkunastu metrow). 

lokalnie wyst~pujq utwory zastoiskowe (ity i mutki 0 miqzszosci kilku metr6w) 

oraz utwory morenowe (gliny, piaski i zwiry). W dolinach rzecznych wyst~pujq zar6wno 

piaski rzeczne jak i utwory organiczne, gt6wnie namuty, lokalnie piaski prechniczne 

spotykane w przegt~bieniach dna dolin i starorzeczach, 0 zmiennej miqiszosci (od 0,5 m 

do powyiej 4 m). W utworach rzecznych - gt6wnie piaskach utrzymuje si~ zwierciadto 

wad gruntowych na ogat 0 lustrze swobodnym, na gt~bokosci uzaleinionej od wysokosci 

terenu nad lustro wody rzeki tj. od 0,5 m do 2 m p.p.t. 
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Strop niiej potoionych utwor6w mezozoicznych (kredy, jury i triasu) znajduje si~ 

na gt~bokosci ok. 250 m, a ich SPijg 2700-2800 m. Warstwy te zapadajCj gt6wnie w 

kierunku potudniowo-zachodnim, pod kCjtem kilku stopni 17 
. 

Obszar obj~ty opracowaniem nie naleiy do zasobnych w surowce mineralne. Na 

terenie gminy wyst~pujq obecnie jedno ztoie kruszywa naturalnego (Szczawin) 0 

powierzchni 61176 m 2. Ztoie to posiada 268 tys. ton zasob6w geologicznych (wg stanu 

na 31.12.2017 r.) i jest eksploatowane okresowo18
. 

5.6.1 Podsumowanie 

Na terenie gminy Nowe Miasto wyst~puj~ jedno aktywne ztoie surowc6w mineralnych, 

kt6re stanowi duty potencjal dla rozwoju gminy. 

Analiza SWOT 

Mocne strony Stabe strony 

• wyst~powanie zt6i surowc6w 

naturalnych. 

• istnienie wyrobisk powstajqcych przy 

wydobyciu surowcow mineralnych. 

Szanse Zagroienia 

• rekultywacja obszar6w 

zdegradowanych. 

• brak srodk6w finansowych na 

inwestycje zwi'lzane z ochronq 

powierzchni ziemi, 

5.7 Gleby 

Pokryw~ glebowCl stanowiq gtownie piaski catkowite wodnolodowcowe oraz 

piaski zwatowe. Typologicznie dominujq gleby brunatne wytugowane. Wytworzone 

zostaty z piask6w luinych, piask6w stabo gliniastych lub gliniastych na podtoiu piask6w. 

Sq to gleby cieple, tatwe do uprawy, ubogie w sktadniki pokarmowe, 0 niskiej i sredniej 

przydatnosci rolniczej. Przewainie SCI okresowo za suche a wytworzone z piaskow 

luinych trwale za suche. Wyst~pujq na terenie cafej gminy, jednak wi~ksze zwarte 

powierzchnie skupione Sq w p6tnocnej i zachodniej cz~sci gminy. Pod wzgl~dem 

przydatnosci rolniczej zaliczane 5<) gtownie do kompleksu 6-go (iytni slaby) - ok. 32% 

grunt6w ornych oraz do kompleksu 5-go (iytni dobry) - ok. 20% grunt6w ornych. 

17 Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto 
18 PIG - Bilans zasobow ztoi kopalin w Polsce 
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Gleby powstate z piask6w luznych to przewainie kompleks 7 (iytnio - tubinowy) 

ok. 27% grunt6w. Przydatnosc dla upraw rolniczych ogranicza si~ do iyta, ziemniak6w i 

tubinu a miejsca bardziej uwilgotnione nadajq si~ do uprawy j~czmienia. 

Na terenach ptaskich i niewielkich obniieniach, gt6wnie w poludniowej i 

srodkowej cz~sci gminy wyst~pujq skupiska gleb pseudobielicowych. Wytworzone one 

zostaiy z glin odgornie spiaszczonych lub z piask6w naglinowych podscielonych glinq. 

Gleby takie posiadajCj dose dobrze wyksztatcony poziom orno-prochniczny, w wi~kszosci 

nadmiernie uwilgotnione, ale nie podmokte. 

Miejscowo na niewielkich areatach (doliny ciekow i zagt~bienia terenowe) 

wyst~pujq pfaty gleb zaliczane do czarnych ziem zdegradowanych. Wytworzone one 

zostaiy gt6wnie z piaskow lub glin odgornie spiaszczonych. Odznac2ajq si~ dose dobrze 

wyksztafconym poziomem prochnicznym i odczynem oboj~tnym lub alkalicznym. 

Skupiska gleb pseudobielicowych i czarnych ziem to grunty dobre jakosciowo. 

Pod wzgl~dem przydatnosci rolniczej zaliczane Sq do kompleksu 2-go (pszenny dobry)

ok. 6% i 4-go (pszenno-iytni) - ok. 8% grunt6w ornych. 

Niewielkie powierzchnie gtownie w dolinie rzeki Wkry i Sony zajmujq mady 

pytowe lub piaszczyste oraz gleby powstale na siedliskach pobagiennych (murszowe na 

piaskach i torfy). Uiytkowane st} przewainie jako tqki i pastwiska, a pod wzgl~dem 

przydatnosci rolniczej zaliczane Sq gtownie do kompleksu III -uiytki zielone stabe i bardzo 

stabe19
. 

GtOwny Inspektorat Ochrony Srodowiska w Warszawie zgodnie z zapisami 

Ustawy Prawo Ochrony Srodowisko prowadzi "Monitoring chemizmu gleb ornych Polski" 

w ramach Panstwowego Monitoringu Srodowiska w zakresie jakosci gleb i ziemi. 

Monitoring chemizmu gleb ornych Polski jest realizowany od roku 1995. W 5-letnich 

odst~pach czasowych Sq pobierane probki glebowe z 216 staiych punktow pomiarowo

kontrolnych, zlokalizowanych na gruntach ornych charakterystycznych dla pokrywy 

glebowej kraju. Monitoring realizowany jest przez Instytut Uprawy Nawoienia 

i Gleboznawstwa - Panstwowy Instytut Badawczy, na zlecenie Gtownego Inspektoratu 

Ochrony Srodowiska. Na terenie gminy nie znajduje si~ punkt monitoringu gleb w 

ramach IIMonitoringu chemizmu gleb ornych Polski". 

19 Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto 
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5.7.1 Zagadnienia horyzontalne 

Adaptacja do zmian 

klimatu 

- rozw6j system6w matej reteneji oraz przeciwdziatanie nadmiernej erozji 

wodnej na terenaeh nizinnych na obszarach lesnych, 

- stosowanie zalesien na terenaeh zniszczonych i obszarach niewykorzystanych 

rolniezo, gruntach rolnyeh 0 niskiej przydatnosci dla rolnictwa i podatnych na 

degradacje (erozj~, wyjatowienie, przenikanie zanieczyszczen do wed). 

Nadzwyczajne 

zagroienia 

srodowiska 

- na 2lV stan gleb wpfywajCj giownie czynniki pochodzenia antropogenicznego, 

zwiilzane z rozwojem rolnictwa i jego intensyfikacjCj oraz mieszkalnictwa: 

- nadmierne nawoienie, 

- niewiasciwa dzialalnosc zaklad6w produkcyjno-uslugowych, 

- komunikacja i transport samochodowy, 

- skladowanie odpad6w w miejscach do tego nieprzeznaczonych. 

Dziafania 

edukacyjne 

- prowadzenie dzialan edukacyjnych dla rolnik6w w zakresie: 

- promowania rolnictwa ekologicznego i integrowanego, 

- zapobiegania zanieczyszczeniom gleb srodkami ochrony roslin i metalami 

ci~ikimi, 

- ochrony gleb przed erozjCj i zakwaszeniem. 

Monitoring 

srodowiska 

- w ramach Panstwowego Monitoringu Srodowiska prowadzony jest monitoring 

chemizmu gleb ornych. Monitoring gleb obejmuje badanie zmian jakosci gleb 

uiytkowanych (olniezo. Sq one jednak prowadzone z bardzo mal(j 

cz~stotliwosci'l i wybi6rczo . 

- Okr~gowa Stac.ja Chemiczno-Rolnicza systematycznie prowadzi badania gleb 

pod kqtem: odczynu pH, potrzeb wapnowania oraz zawartosci w 

mak(oelementy: fost~r, potas i magnez. 

5.7.2 Podsumowanie 

Na obszarze gminy Nowe Miasto wyst~pujq gt6wnie gleby stabej jakosci. Grunty orne 

dobre i srednie jakosciowo zaliczane do klas III-IV stanowiq ok. 36% ogotu grunt6w 

ornych. Na terenie gminy nie znajduje sit:: punkt monitoringu gleb w ramach 

"Monitoringu chemizmu gleb ornych Polski" . 

Analiza SWOT 

Mocne strony Slabe strony 

• Uiytki rolne stanowiq ponad potow~ 

obszaru gminy. 

• brak punktu monitoringu gleb na 

terenie gminy, 

• przewaga gleb 0 stabej jakosci 

bonitacyjnej. 
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Szanse Zagroienia 

• 

• 

• 

ograniczenie nierolniczego 

przeznaczenia gleb, 

systematyczna kontrola jakosci gleb, 

zalesienie gleb 0 niskim potencjale 

rolnym. 

• zakwaszenie gleb i ich zuboienie, 

• niewtasciwe stosowanie nawozow 

sztucznych i srodkow ochrony 

roslin w rolnictwie, 

• degradacja gJeb. 

5.8 Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpad6w 

Odpady komunalne z nieruchomosci zlokalizowanych w granicach 

administracyjnych gminy Nowe Miasto odbierane Sq przez firm~ (przedsi~biorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w Ptonsku) wytonionCl w przetargu. Odbior odpadow 

od wtascicieli nieruchomosci odbywat si~ w systemie pojemnikowo-workowym . 

Zgodnie z obowiCjzujqcym Regulaminem utrzymania czystosci i porzqdku na 

terenie Gmjny Nowe Miasto w zabudowie jednorodzinnej j zagrodowej odpady byty 

odbierane w postaci zmieszanej i selektywne;. Od 1 stycznia 2018 r. na terenie Gminy 

Nowe Miasto wprowadzone byty nowe zasady segregacji odpadow komunalnych. Kai.dy 

wtascicjel nieruchomosci deklaruj~c selektywnie zbiork~ odpadow komunalnych 

zobligowany byt do wydzielenia czterech frakcji odpadow selektywnie zebranych oraz 

piqtej - odpady zmieszane. 

Przy zbiorce odpadow segregowanych odbierano nast~pujqce frakcje odpad6w: 

papier i tektur~, tworzywa sztuczne wraz opakowaniami wielomateriatowymi i 

metalami, szkto, odpady ulegajCjce biodegradacji w tym odpady zielone. Odbi6r 

selektywnej zbiorki odpadow komunalnych (tworzyw sztucznych) wspomagany byt przez 

umieszczenie pojemnik6w siatkowych w wyznaczonych na terenie gminy miejscach 

tt}cznie 12 punktow odbioru surowcow wtomych (PET). 

Na terenie Gminy Nowe Miasto funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbi6rki Odpadow 

Komunalnych (PSZOK) - zuiytego sprzt=;tu elektrycznego i elektronicznego do kt6rego 

wtasciciele nieruchomosci w ramach optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

mogCj dostarczyc zuiyty sprz~t elektryczny i elektroniczny. 

W 2018 roku niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zebrane z terenu 

gminy Nowe Miasto 0 kodzie 20 03 01 zostaty przekazane do Instalacji Regionalnej, kt6rCj 
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jest Przedsi~biorstwo Gospodarki Komunalnej w Pfonsku Sp. z o. o. Zakfad 

Zagospodarowania Odpad6w w Poswi~tnem (instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpad6w komunalnych i odpad6w selektywnych zebranyeh 

w m. Poswi~tne) w ilosei 875,605 Mg. W analizowanym 2018 roku odpady zielone 0 

kodzie 20 02 01 zebrane z terenu gminy Nowe Miasto w cafosci trafity do Zakfadu 

Zagospodarowania Odpad6w w Po:swi~tnem do kompostowni. Odpady 0 kodzie 19 12 

12, kt6re powstaty po sortowaniu i mechaniezno-biologieznym przetworzeniu odpad6w 

komunalnych przeznaczone do skfadowania zostaty przekazane na Sktadowisko 

Odpad6w w Dalanowku w ilosci 55,033 Mg oraz na Sktadowisko Odpad6w w Jask6towie 

w ilosci 12,261 Mio. 

Na dzien 31.12.2018 r. 40,7% mieszkaric6w zadeklarowafo selektywnq zbi6rk~ 

odpad6w komunalnych. 

Na podstawie sprawozdan pohocznych skfadanych przez podmioty odbierajqce 

odpady komunalne od wlascicieli nieruchomosci z terenu gminy Nowe Miasto w 2018 

roku odebrano nastE:puj~ce frakcje odpad6w. 

Tabela 13. Masa odebranych odpadow komunalnych w 2018 roku z terenu gminy 1 podziatem 
na kody odpadow 

I 

Kod odebranych 

odpad6w 

komunalnych 

Rodzaj odebranych odpad6w 

komunalnych 

Masa odebranych 

odpad6w komunalnych 
(Mg) 

200101 Papier i tektura 5,320 

150104 Opakowania z metali 4,630 

200102 Szkto 51,265 

200139 Tworzywa sztuczne 70,845 

200301 
Niesegregowane odpady 

komunalne 
875,605 

200307 Odpady wielkogabarytowe 66,400 

200132 
Leki i inne nii wymienione 20 

0131 
0,03 

200127'* Farby, tusze, farby drukarskie 1,08 

200136 

Zuiyte urz'ldzenia 

elektroniezne i elektryczne inne 

nii wymienione 200121,2001 

23,200135 

4,255 

20 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto za rok 2018 
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Kod odebranych 

odpad6w 

komunalnych 

Rodzaj odebranych odpad6w 

komunalnych 

Masa odebranych 

odpad6w komunalnych 

(Mg) 

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpad6w 

170107 material6w ceramicznych i 24,680 

element6w wyposaienia inne 

nii wymienione w 170106 

200203 
Inne odpady nie ulegajqce 

biodegradacji 
39,8 

200123* Urzqdzenia zawierajqce freony 0,685 

Zuiyte urzqdzenia elektryczne i 

elektroniczne inne nit 

200135* wymienione w 20 0121 i 2001 3,009 

23 zawierajClce niebezpieczne 

skladniki 

Opakowania zawierajilce 

150110'" pozostatosci substancji 0,060 

n iebezpiecznych 

200201 Odpady ulegaj,!ce biodegradacji 5,15 

200121 
Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierajqce rt~c 
0,005 

Suma 1152,819 
trod/o: Ana/iza stonu gospodarki odpadomi komuna!nymi no terenie Gminy Nowe Miasto za rok 2018 

Osiagniete poziomy recvklingu i ograniczenia masy odpad6w21 
: 

a) poziom ograniczenia masy odpad6w komunalnych ulegajqcych biodegradacji 

kierowanych do sktadowania - 12,63%, oznacza to, ie osiqgni~to dopuszczalny 

poziom, kt6ry w 2018 roku wynosit do 40%, 

b) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego uiycia nast~pujqcych frakcji 

odpad6w komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkta - 30.14% tzn. 

ie osiqgni~to wymagany poziom, ktory za rok 2017 wynosif min. 30%, 

c) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego uiycia j odzysku innymi 

metodami innych nii niebezpieczne odpad6w budowlanych i rozbiorkowych 

90,52%, oznacza to, ie osiijgniE:to wymagany poziom, ktory w 2018 roku wynosit 

45%. 

21 Ana/iza stanu gospodarki odpadami komuna!nymi no terenie Gminy Nowe Miasto zo rok 2018 
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Gmina Nowe Miasto realizuje rowniei "Program usuwania wyrob6w 

zawierajClcych azbest z terenu gm iny". W ostatn ich latach usun i~to nast~pujClca mas~ 

wyrob6w azbestowych: 

• 2015 r. - 42,975 Mg, 

• 2016 r . - 48,826 Mg, 

• 2018 r. - 50,930 Mg. 


Gmina planuj~ takie usuwanie azbestu w kolejnych latach . 


5.8.1 Zagadnienia horyzontalne 

Adaptacja do zmian 
- lokalizowanie obiekt6w gospodarki odpadami (np. sktadowisk, PSZOK-6w, 

magazynow odpad6wj w oddaleniu od terenow zagroionych podtopieniami, 
klimatu 

i osuwiskami, b~d'lcymi nastfiPstwami kumuJacji zmian klimatycznych . 

Nadzwyczajne - gtownym zagroieniem jest moiliwosc wybuchu poiaru samych odpadow, CIY to 

zagroienia 
komunalnych ezy przemyslowych. W wyniku poiaru b~d'l si~ uwalniaty do 

atmosfery bardzo toksyczne substancje z pal'lcego si~ biogazu oraz odpad6w 
srodowiska 

tworzyw sztucznych . 

Dziatania 

edukacyjne 

- prowadzenie dzialalnosci edukacyjnej zar6wno mieszkanc6w, jak i podmiotow 

gospodarczych w zakresie ograniezania powstawania odpad6w, wlasciwego 

postepowania z odpadami, selektywnego zbierania odpad6w oraz racjonalnego 

wykorzystania wody j energii. 

Monitoring 

srodowiska 

- w kontekscie odpad6w komunalnych konieezne jest monitorowanie osiqganych 

poziom6w recyklingu ; odzysku odpad6w celem dostosowywania lokalnych, 

gminnych systemow gospodarowania odpadami komunalnymi. 

5.8.2 Podsumowanie 

GtOwnym problemy zwi~zanym z gospodark~ odpadami na terenie gminy jest brak 

PSZOK-u co przyczynia si~ do selektywnej zbi6rki na terenie gminy. W 2018 roku 40,7% 

mieszkancow zdeklarowato selektywnCl zbi6rk~ odpad6w komunalnych. Gmina Nowe 

Miasto w 2018 roku osiClgn~ta odpowiednie poziomy ograniczenia masy odpadow 

komunalnych ulegajqcych biodegradacji kierowanych do skfadowania, poziomow 

recyklingu przygotowania do ponownego uiycia oraz odzysku innymi metodami papieru, 

metali, tworzyw sztucznych oraz szkta, a takie innych nii niebezpieczne odpadow 

budowlanych i rozbi6rkowych. Naleiy oczekiwac ie poprzez wzrost swiadomosci 

mieszkanc6w w kolejnych latach nastC}pi jeszcze wi~kszy wzrost recyklingu i odzysku 

odpadow. Z terenu gminy w kaidym roku sukcesywnie usuwane SCI. wyroby zawierajqce 

azbest. 
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Analiza SWOT 

Mocne strony Sfabe strony 

• 

• 

osiC}gniE:cie przez gmin~ wymaganych 

poziomow recyklingu przygotowania 

do ponownego uiycia oraz odzysku 

innymi metodami papieru, metali, 

tworzyw sztucznych oraz szkta, a 

takie innych nii niebezpieczne 

odpadow budowlanych i 

rozbi6rkowych. 

prowadzenie dziafan podejmowanych 

w celu oczyszczenia gminy z azbestu, 

• brak PSZOK na terenie gminy, 

• mniejszosc mieszkark6w objt=:ta 

systemem selektywnej zbi6rki, 

• koniecznosc zwi~kszenia 

swiadomosci mieszkancow w 

temacie gospodarki odpadami. 

Szanse Zagroienia 

• 

• 

• 

eliminacja dzikiego sktadowania 

odpad6w, 

zmniejszenie ilosci wytwarzanych 

odpadow zmieszanych, 

obj~cie wszystkich mieszkancow 

systemem selektywnego zbierania 

odpadow. 

• nielegalne pozbywanie si~ 

odpadow, 

• brak srodk6w finansowych na 

usuwanie azbestu, 

5.9 Zasoby przyrodnicze 

Lasy na terenie gminy Nowe Miasto podlegajq pod nadlesnictwo ptonsk i zajmuji} 

3381,47 ha co stanowi 28,7% catkowitej powierzchni gminy. Strukturt=: gruntow lesnych 

na terenie gminy przedstawiono w tabeli poniiej . 

Tabela 14. Struktura las6w na terenle gminy Nowe Miasto w 2017 roku 

Lasy Jednostka Powierzchnia (ha) 

Lasy og6tem 3381,47 

Lasy publiczne og6tem 1345,47 

Lasy publiczne Skarbu Panstwa w zarzqdzie Lasow 

Pa nstwowych 
ha 1338,39 

Lasy publiczne Skarbu Par'lstwa w zasobie wtasnosci Rolne] SP 2,58 

Lasy prywatne og6tem 2036,0 

ir6dlo: opracowonie wlosne no podstowie danych GUS 
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Stan sanitarny lasow na terenie gminy Nowe Miasto ogolnie jest zadowalaj~cy, 

jednak lasy prywatne znajdujq si~ obecnie w gorszym stanie nii lasy panstwowe. lasy 

prywatne sCi rmdrobnione, a dziatki na ktorych si~ znajdujCi, S<l male i wClskie. Gatunkiem 

dominuj'lcym jest sosna, wyst~puje rowniei brzoza, d~b. Na terenie gminy 

zlokalizowane Sq takie lasy ochronne w jej pelnocnej cz~sci, w obr~bie Uroczyska 

Modzele Olszyna - lesnictwo Nowe Miasto, oddziat 205. Sq to lasy petniqce funkcje 

wodochronne m.;n. regulujq spfywy powierzchniowe i sprzyjajq retencji wed. 

Wsr6d dziko iyjCicych zwierzqt na terenie gminy Nowe Miasto moina spotkac 

dziki, sarny, lisy, tosie i zajC}ce. Na terenie gminy wyst~puje duio gatunk6w ptakow 

typowych dla potnocnego Mazowsza oraz liezne gatunki bezkr~gowcow i plaz6~2. 

5.9.1 Formy Ochrony Przyrody 

5.9.1.1 Nadwkrzanski obszar chronionego krajobrazu 

Nadwkrzanski Obszar Chronionego Krajobrazu poloiony jest na terenie 

Wysoczyzny Ciechanowskiej, Doliny rzeki Wkry oraz Niziny Mazowieckiej . Jest to obszar 

o charakterze wybitnie rolniczym, z nielicznymi lasami. Cenniejsze fragmenty lasow sCi 

chronione w rezerwatach, m.in: Dziektarzewo i Goluska K~pa - gdzie ehronione Sq 

fragmenty lasu mieszanego porastajCjcego skarp~ rzeki Wkry. 

Nadwkrzanski Obszar Chronionego Krajobrazu, obejmuje tereny chronione ze 

wzgl~du na wyroiniajC}cy si~ krajobraz 0 zr6Znicowanych ekosystemach, wartosciowe ze 

wzgl~du na moiliwosc zaspokajania potrzeb zwiqzanyeh z turystykq i wypoczynkiem, a 

takie petnionCl funkcjq korytarzy ekologicznych. Obszar zajmuj~ powierzchnie 97 910,40 

ha (w gminie Nowe Miasto - 3348,7 ha)23. 

5.9.1.2 Pozostale formy ochrony przyrody 

Ponadto na terenie gminy znajduj~ si~ 7 pomnikow przyrody oraz przebiega 

korytarz ekologiczny - Puszcza Biata. 

Tabela 15. Pomniki przyrody na terenie gminv Nowe Miasto 

Data 

ustanowlenia 
Typ pomnika Rodzaj tworu przyrody Opis pofozenia 

10.11.1973 Jednoobiektowy Drzewo (dqb szypulkowy) 
Przy drodze powiatowej Nr ewid . 217/ 

teren lasu 

22 Strategia Rozwoju Gminy Nowe Miasto na lata 2015-2024 
23 www.crfop.gdos.gov.pl 
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Data 

ustanowlenia 
Typ pomnika Rodzaj tworu przyrody opts pofoienia 

10.06.1974 Jednoobiektowy Drzewo (dqb szyputkowy) Przy drodze powiatowej Nr ewid. 299 

-26.04.1979 Jednoobiektowy Gtaz narzutowy 

10.11.1973 Jednoobiektowy Drzewo (dqb szyputkowy) Na terenie parku 

1S.01.1987 Wieloobiektowy 
2)( Drzewo (d'lb 

szyputkowy) 

Na skarpie nad rzeczkq TurkC) na 

nieruchomosci oznaczonej w ewidencji 

grunt6w wsi Zakobiel numerem106 

15.01.1987 Jednoo b iektowy Drzewo (Lipa drobnolistna) 
Na granicy dziatki i drogi gminnej Nr 

246 

14.01.1988 Jednoobiektowy Drzewo (dCjb szypulkowy) 

na granicy dziatek Nr 154 w 

miejscowosci Miszewo B. i Nr 222 

poioionej w miejscowosci Grabie 

Zr6dlo: opracowanie wlasne na podstaw;e GDDS 

Legenda 

D Gmlna Nowe Mlasto 
ISSJ Korytarz ekologiczny . Puszcza Biala 

Nadwkrzanskl Obslar O1ronlonego Krajobrazu 
o 1 2 3 4krn 

Rysunek 9. Potoienie gminy Nowe Miasto na tie form ochrony przyrody 

trod/o: opracowanie w/asne na podstawie GDDS 
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5.9.2 Zagadnienia horyzontalne 

- prowadzenie regulaeji mikroklimatu poprzez zaiesienia, zadrzewienia 

Adaptacja do zmian srodpolne, zie/en na terenaeh zabudowanyeh, 

klimatu - oehrona struktur przyrodniezych, zaehowanie spojnosci i droinosei sieel 

ekologieznej . 

Nadzwyczajne 
- lasy naraione s'l na anomalie pogadowe - okresowo wyst~pujqce susze,

zagroienia 
huraganowe wiatry araz poiary. 

srodowiska 

- prowadzenie szerako poj~tej edukaeji w m. in. zakresie: 

- rali zjawisk przyradniczyeh w procesie zmian klimatycznych, 

- presji turystyeznej wywieranej na obszary 0 wysokich waloraeh 

przyrodniczyeh i krajobrazowyeh, 

- prawnych i przyrodniczyeh podstaw funkejonawania obszarow chronionych 

Dziatania oraz w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodnic2ego, 

edukacyjne - szkolenia i wsparcia rolnikow we wdraianiu program6w rolno

srodowiskowych, 

- turystyki zwiqzanej z gospodarkq lesn'l, iowiectwem, turystyki ekologicznej 

i rowerowej, 

- roli /asow i ich oehrony przed SUSZ'I i pOiarami . 

- funkcj~ edukacyjn'l petniq takie szlaki turystyczne i Scieiki edukaeyjne. 

- wsp61praea z IO~ w ramach Zintegrowanego Monitoringu Srodowiska 

Przyrodniezego, kt6rega zadaniem jest prowadzenie obserwacji moiliwie jak 

najwi~kszej liczby element6w srodowiska przyrodniczego, w oparciu 0 planowe, 

Monitoring zorganizowane badania staejonarne. 

srodowiska - monitoring lasow wlqczono do Panstwowego Monitoringu Srodowiska 

koordynowanego przez Par'istwowq Inspekcj~ Oehrony Srodowiska i obejmuje 

m.in.; uszkodzenia lasow, zagroienia poiarowe i wyst~powanie szkodnik6w 

owadzich w lasaeh. 

5.9.3 Podsumowanie 

Obszar gminy Nowe Miasto charakteryzuje si~ stosunkowo wysokimi walorami 

przyrodniczo-krajobrazowymi, 28% powierzchni gminy obj~ta jest formami oehrony 

przyrody24. Znaczna czese gminy leiy na terenie obszaru ehronionego krajobrazu. 

Dodatkowo wyst~puje 7 pomnikow przyrody. Lesistosc w gminie wynosi 28,7% i jest 

najwi~ksze w powiecie ptonskim. 

24 Bank Danych lokalnych GUS, 2017 
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Analiza SWOT 

Mocne strony Sfabe strony 

• systematyczny wzrost ruchu 

drogowego utrudniajqcego 

• wystt:powanie form ochrony przyrody migracj~ zwierz~tom, 

na terenie gminy, • przeksztafcenie srodowiska 

• sukcesywny wzrost lesistosci na zwiCizane z dziafalnosci cztowieka, 

terenie gminy, • brak srodk6w na prace 

pie)~gnacyjne form ochrony 

przyrody. 

Szanse Zagroienia 

• 

• 

• 

wzrost swiadomosci spDteczenstwa 

dotycze}cy ochrony przyrody, 

promowanie rozwoju turystyki 

zrownowaionej i ekologicznej, 

wykonywanie odpowiednich 

zabieg6w umoiliwiajqcych 

utrzymania dobrego stanu 

drzewostan6w lesnych. 

• 

• 

• 

zasmiecanie, niszczenie 

infrastruktury, zbieractwo runa 

lesnego, 

utrata teren6w atrakcyjnych 

przyrodniczo poprzez chaos 

inwestycyjny, 

poiary las6w. 

5.10 Zagrozenia powaznymi awariami 

Na terenie gminy Nowe Miasto nie znajdujq si~ zaktady 0 duiym i 0 zwi~kszonym 

ryzyku wystqpienia awarii. Potencjalnym zr6dtem powainych awarii jest transport 

drogowy substancji niebezpiecznych, gt6wnie paliw ptynnych (LPG, benzyna, olej 

napf,:dowy). Przypadki powainych awarii przemystowych moge} dotyczyc r6wniei 

wyciek6w substancji ropopochodnych spowodowanych wypadkami lub kolizjami 

drogowymi. 

5.10.1 Zagadnienia horyzontalne 

Adaptacja do 

zmian klimatu 

- ekstremalne zjawiska pogodowe mogq doprowadzic do uszkodzenia linii 

przesylowych i dystrybucyjnych, a zatem ograniczenia w dostarczeniu energii do 

odbiorcow, a takie zaktad6w przemyslowych, co moie doprowadzic do 

przerwania ich pracy, przegrzania ukladow technologicznych. 

Nadzwyczajne 

zagroienia 

srodowiska 

- nadzwyczajne zagroienla srodowiska powstajq wskutek wypadkow i zdarzen 

w czasie budowy i eksploatacji drag i innych obiektow drogowych, w kt6rych 

biorCj udzial pojazdy przewoiqce substancje niebezpieczne, a kt6re mogq 
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spowodowac m.in.: skaienie powietrza, wad, gleb ora2 poiary. 

Dziatania 

edukacyjne 

- prowadzenie dziatan ed u kacyj nych w zakresie wlasciwych zachowan 

sytuacjach zagroienia wsr6d mieszkarkaw gminy. 

w 

Monitoring 

srodowiska 

- stata wsp6tpraca Z organami Panstwowej Straiy Poiarnej, Wojewodq oraz WIOS 

w zakresie prowadzenia kontroli wyst~powania awarij, 

Analiza SWOT 

Mocne strony Sfabe strony 

• brak zakfadow mogC)cych bye 

zr6dtem powstania powainej 

awarii. 

-

Szanse Zagroienia 

-

• transport towarow niebezpiecznych, 

gt6wnie paliw ptynnych, 

• stacje paliw ptynnych, kt6re Sq 

potencjalnym ir6dfem zanieczyszczenia 

srodowiska. 
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Podsumowanie efekt6w 

W celu zobrazowania efekt6w realizacji dziatan zwiqzanych z ochronq srodowiska 

w ostatnich latach na terenie gminy w tabeli nr 16 zestawiono wartosci wybranych 

wskaznik6w monitorowania. 

Tabela 16. Wskainik monltorowania efekt6w realizacji zwlilzanych z ochron't srodowlska 

I'll 
Rok~ Zmianat;

Nazwa wskainika 0 wartoScic 

" 2011 2014 2017 wskainikaCII.... 
Dlugosc czynnej sieci 

km 149,4 150,2 151,5 t 2,1wodo ci qgowe j 

Przyl~cza 

wodociqgowe 

prowadzC\ce do 

budynk6w szt. 1495 1539 1603 t 108 
mieszkalnych i 

zbiorowego 

zamieszkania 

Dtugosc rozdzielczej 

sieci wodociqgowej na km 126,8 127,5 128,6 t 1,8 
100 km2 

Korzystajqcy z sieci 
% 75,7 76,3 77,1 t 1,4

wodociqgowej 

Zuiycie wody na 1 m~ 25,4 40,9 40,6 t 15,2mieszkarka 

Dlugosc sieci 
km 0 a 0 -

kanalizacyjnej 

Zbiorniki 

bezod piywowe 
szt. 1393 1305 1351 ,J.. 42 

Oczyszcza Inie 
szt. 5 122 156 t 151

przydomowe 

Zmieszane odpad 

komunalne zebrane w 
kg 118,5 152,5 192,4 t 73,9

ci<jgu roku na 1 

mieszkanca 

Wskainik lesistosci % 27,1 28,6 28,7 t 1,6 

Powierzchnia las6w ha 3197,1 3375,32 3381,47 t 184,31 

Obszary prawnie 
ha 3348,7 3348,7 3348,7 -

chronione og6/em 
, ,

Zrodlo: Bank Danych Lokolnych GUS 

J.. - spadek wartosci wskainika t - wzrost wartosci wskainika 

- - wartosc niezmieniona 
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Cele programu ochrony srodowiska, zadania i ich 

finansowanie 

Celami realizacji programu ochrony srodowiska SCI poprawa stanu i ochrona 

srodowiska przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju spoteczno-gospodarczego. Po 

przeprowadzeniu analizy stanu srodowiska wyznaczono cele oraz okreslono zadania, 

kt6rych realizacja przetoiy si~ na popraw~ stanu srodowiska w gminie. Ww. cele 

i zadania zostaty opisane w tabeli nr 16. 

Ponadto kontynuowane b~dzie umieszczanie w aktach prawa miejscowego 

zapis6w majClcych na celu ochron~ srodowiska. Przyktadem takich dokument6w SCI 

5tudium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy oraz 

miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Wyznaczane w nich kierunki 

zagospodarowania terenu oraz uwarunkowania, majqce wptyw na ochron~ srodowiska 

to m.in .: 

- ograniczenie moiliwosci lokalizacji w pobliiu zabudowy mieszkaniowej 

nowych oraz rozbudowy istniejqcych obiekt6w uciqiliwych, w tym mogClcych 

potencjalnie negatywnie oddziatywac na srodowisko takich jak m.in .: fermy 

wielkopowierzchniowe lub zakfady przetwarzania odpadow przemysfowych, 

- zakaz lokalizacji nowych oraz rozbudowy istniejqcych obiekt6w uciqiliwych, 

tj. powodujqcych przekroczenia ustalonych przepisami odr~bnymi 

standard6w jakosci srodowiska, 

- ograniczanie rozpraszania zabudowy poprzez wskazanie terenow jej rozwoju, 

w pierwszej kolejnosci w granicach wyksztakonych jui pas6w i skupisk 

zabudowy lub w ich sqsiedztwie, 

- wypetnianie wolnych enklaw w pasmach istniejClcej zabudowy zagrodowej 

i mieszkaniowej jednorodzinnej w celu odpowiedniego wykorzystania 

terenow jui: zurbanizowanych stworzenia wi~kszej ich zwartosci 

przestrzennej, 

- wyposaianie teren6w zabudowy mieszkaniowej co najmniej w sieci 

elektroenergetyczne i wodociqgowe, a strefy koncentracji zabudowy 

mieszkaniowej - takie w sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej, 

- propagowanie odnawialnych Zrodet energii, 
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rekomendowanie stopniowego ograniczania wykorzystywania w~gla 

kamiennego jako gtownego nosnika energii cieplnej stosowanego do 

ogrzewania budynkow mieszkalnych. 
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Tabela 17. Cele, kierunki interwencji i zadania 

Wskainik 

Lp. Obszar interwencji Cel Kierunek interwencji WartoU Wart~c Zadanie 
Podmiot 

Nazwa 
bazowa docelowa 

odpowledzialny 

A B C G D E F H I 
Poprawa efektywnoki 

Liczba kotl6w Instalacje OZE, wymiana
Poprawa jakoscl energetycz nej 

poddanych wymlanle 
b.d. b.d. 

kotf6w w~glowych na 
Gmina Nowe 

Ochrona klimatu i 
powietrza obiekt6w na terenie 

(szt.) bardziej ekologiczne 
Mlasto 

1 gminy
jakosci powietrza 

Obniienle emisji 
Budowa gazociijgu 

DlugoS( sieci gazowej 
0 b.d. Budowa sieci gazowej PGNIG

szkodllwych gaz6w (szt.) 

Poprawa klimatu 
Minimallzacja

akustycznego 
negatywnych skutk6w D!ugo~c Gmlna Nowe 

2 Zagroienia hafasem poprzez zachowanie b.d. b.d. Modernlzacja sieci dr6g 
oddziatywanla ruchu przebudowanych dr6g Miasto

obwiijwjqcvch 
drogowego

poziom6w 

Liczba przydomowych 
Budowa przydomowych Gmina Nowe 

oczyszczalni sciek6w 156 b.d. 
I

(szt) 
oczyszczalni Sciek6w Miasto 

Uregulowanle 
gospodarki wodno- Ilose 

Zagospodarowanie osad6w Gmina Nowe 
.sciekowej na terenie zagospoda rowanych 0 b,d. 

I 

Poprawa jakosci w6d gminy osad6w Sciekowych 
$clekowych Miasto 

3 
Gospodarka wodno· 

powlerzchniowych i 
sciekowa Pnepustowosc Budowa oczyszczalni Gmina Nowe 

I 

podziemnych 0 b.d. I 

oczyszczalni Sciek6w sciekow Miasto 

Rozbudowa i 

modernizacJa Dlugosc wybudowanej 
0 20624,8 

Budowa kanalizacji Gmina Nowe 
infrastruktury wodno sleei kanalizacyjneJ (m) sanitarnej Miasto 

kanalizacyjnej 

Min ima lizacja 
negatywnych Demontai i Demonlai i 

Gospodarka skutkow u nieszkodliwianie 
Masa usuni~tych 

45 Mg/rok unieszkodliwianie azbestu l 
Gmina Nowe 

odpadami 0 zdrowotnych 
azbestu 

wyrob6w azbestowyeh 
terenu gminy 

Miasto 

4 zapobleganie spowodowa nych 

powstawanlu obecnoSciq azbestu 

odpad6w Wzrost selektywnej Masa odpad6w 
Gmina Nowe 

zbiorki odpad6w Budowa PSZOK zebranych w spos6b b.d. b.d. Budowa PSZOK 
komunalnych_ selektywny 

Mlasto 
~ - -  --~-- -  -

61 




- -

5 

6 

Program Ochrony Sro iska dla Gminy Nowe Miasto na lata 2019-2022 rs pektywq do 2026 r. 

Wskainik 
Podmiot

Kierunek interwencji ZadanieWartoSt WartoScObszar interwencji eelLp. Nazwa odpowledzialny
docelowabazowa 

Zmniejszenle 
potencja Inych 

Zagroienia 
negatywnych

powainymi awariami 
skutk6w awarii dla 
ludzi i srodowlska 

Poprawa 
bezpieczenstwa na 

terenie gminy poprzez 
walk~ z konkretnymi 
rodzajami zagrozen 

Liczba zrealizowanych 
inwestycji w zakresle 

zapobiegania 
powaznym awariom 

0 1 

Doposatenle jednostek 
strazy poiarnej, zakup 
sprz~tu ratowniclo 

gasniczego 

Gmlna Nowe 
Miasto 

I 

Zasoby przyrodnicze 

Zachowanie 
walor6w 

przyrod n Iczych 

Ochrona cennych 
zasob6w 

przyrodniczych 

Powierzchnia form 

ochrony przyrody 

podanych ple1e:gnacji 
b.d. b.d. 

Ochrona istniejijcych form 
ochrony przyrody oral 

prace piel~gnacyjne 

Gmina Nowe 
Miasto I 

Wzrost swiadomosci 
mleszkancow 1 

zakresu ochrony 
srodowlska 

Edukacja 
mieszkar'lc6w 

Liczba mieszkanc6w 

poddanych edukacji b.d. b.d. 
Dzlalania edukacyjne dla 

mieszkanc6w 

I 
Gmina Nowe 

I 
Miasto 

-
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Tabela 18. Harmonogram zadan wraz z Ich finansowaniem 

Podmiot Szacunkowe koszty realizacji zadania (w tys. zt) 
Lp. Obszar interwencji Zadanie odpowledzlalny tr6dto flnansowania 

za realizacj~ rok rok rok rok R06 
2019 2020 2021 2022 2023-2025 

razem 

Insta/acje OZE, wymiana kotl6w 
Gmina Nowe 

wE:glowych na bardziej 
Miasto 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. RPO 

1 
Ochrona klimatu i ekologlczne 
jakoSci powietrza 

Budowa sieci gazowej PGNiG b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. PGNiG 

Gmina Nowe Dotacje , 

2 Zagroienla hatasem Modernizacja sieci dr6g 
Miasto 

b.d. b,d. b,d, b.d. b.d, b.d. 
~rodki wlasne I 

Budowa przydomowych Gmina Nowe 
b.d . b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Dotacje 
oClyslczalni sciek6w Miasto $rodkl wtasne J 

Zagospodarowanle osadow Gmina Nowe 
b.d. b.d, b.d. b.d. b.d. b.d. 

Dotacje 

Gospodarka wodno sciekowych Miasto Srodki wtasne 
3 

SciekowOl 

i 

Gmina Nowe Dotacje
Budowa oczyszczalni sciek6w 2781 1390 - 4171 

Srodki wlasne Miasto 

NF05iGW 
I 

Budowa kanalizacji sanitarnej 
Gmina Nowe 

8686 3823 12609 
i 

- - -
5roclki wtasne Miasto 

Gospoclarka Demontaz i unieszkodliwianie Gmina Nowe 
b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d . 

Dotacje I 

odpadami 0 azbestu z terenu gminy Miasto Srodki wtasne 
4 zapobieganie 

powstawanlu Budowa PSZOK 
Gmina Nowe 

b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
DotacJe 

odpad6w Mlasto ~rodki wtasne 

Zagroienla Doposazenie jednostek straiy 
Gmlna Nowe Dotacje

5 powainymi poiaroej, zakup sprz~tu 
Miasto 

b.d . b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 
Srodki wlasne 

awarlami ratowniclo - gasniczego .-
Ochrona istniejqcych form 

Gmlna Nowe Dotacje
ochrony przyrody oraz prace 

Miasto 
b.d. b.d. b.d. b.d. b,d. b.d. 

Srodki wlasne 
6 Zasoby przyrodnicze pie1rcgnacyjne 

Dziatanla edukacyjne dla Gmina Nowe 
b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. b.d. 

Dotacje 
mieszkar\cow Mlasto 5rodki wtasne 

-
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Monitoring, ewaluacja i sprawozdawczosc z realizacji 

Programu Ochrony Srodowiska 

Aby realizacja zadan zawartych w Programie Ochrony Srodowiska przebiegata 

zgodnie z zatozonym harmonogramem, niezb~dne jest prowadzenie monitoringu oraz 

ewaluacji ich wykonania. 

Celem monitoringu jest oeena realizacji wskazanych w POS zadan, w tym: 

• okreslenie stopnia realizacjj przyj~tych celow; 

• ocen~ rozbieinosci pomi~dzy przyj~tymi celami i dzia'anjami a ich 

wykonaniem; 

• analjz~ przyczyn rozbieinosci. 

Monitoring realizacji zadan wtasnych b~dzie prowadzony w oparciu 0 wskainiki 

obrazujqce zmian~ stanu srodowiska na terenie gminy (tabela nr 17) oraz dane 

dotycz~ce stanu realizacji zadan uj~tyeh w POS. Jeieli w wyniku analizy okaie si~J ie 

istniejCl rozbieinosci pomi~dzy stopniem realizacji POS, a jego zatoieniami, zostanq 

podj~te czynnosci majqce na celu wyjasnienie przyczyn rozbieinosci oraz okreslenie 

dziatan korygujqcych. 

W6jt Gminy Nowe Miasto, zgodnie z art. 18 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony srodowiska, b~dzie sporzqdzat co 2 lata raporty z wykonanja POS, 

kt6re zostanq przedstawione Radzie Gminy Nowe Miasto a nast~pnie przekazane 

Zarzqdowi Powiatu Ptonskiego. 

64 



9 

Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Nowe Miasto na lata 2019-2022 


z perspektyw<j do 2026 r. 


Spis tabel 

Tabela 1. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sekcji 


PKD ............ .... .... ...... .. ............... .... ........ ....... ... .................................................................... 15 


Tabela 2. Klasyfikacja strefy z uwzgl~dnieniem kryteri6w okreslonych w celu ochrony 


Tabela 3. Klasyfikacja strefy z uwzgl~dnieniem kryteri6w okreslonych w celu ochrony 


Tabela 5. Liczba os6b, loka'i mieszkalnych oraz powierzchni zagroionych hatasem w 


Tabela 6. Liczba os6b, lokali mieszkalnych oraz powierzchni zagroionych hatasem w 


Tabela 8. Charakterystyka zaopatrzenia w wod~ na terenie gminy Nowe Miasto w latach 


zdrowia ...... .................. .... ................... ................................................................................ 19 


roslin ....................................................................... ......... .......... ....... ................... ... ............ 19 


Tabela 4. Emisja zanieczyszczen do atmosfery na terenie gm;ny Nowe Miasto w 2014 


roku .......................................................................................................... .......................... 20 


powiecie ptorlskim dla wskaznika LOWN........................................................................... . .. 23 


powiecie ptonskim dla wskainika LN ......................................... ............. ..... ....................... 24 


Tabela 7. Charakterystyka JCWPd nr 49 .... ................................ ... ........... ........ ... ............... 32 


2013- 2017 ................ ........ ...... .... .... .. ................ ....... ..... .............. ........... ..... ...... ................. 35 


Tabela 11. Klasyfikacja stanu czystosci jednolitych cz~scj w6d powierzchniowych na 


Tabela 12. Klasy jakosci punkt6w zlokalizowanych w poszczeg61nych JCWPd, badanych 


Tabela 13. Masa odebranych odpad6w komunalnych w 2018 roku z terenu gminy z 


Tabela 16. Wskainik monitorowania efekt6w realizacji zwiqzanych z ochronC) srodowiska 


Tabela 9. Gospodarka sciekowa na terenie gminy Nowe Miasto w latach 2014-2018..... 37 


Tabela 10. Stan ekologiczny jednolitych cz~sci w6d..........................................................37 


terenie gminy Nowe Miasto ... ................................... .... .... ...... ..... ........... ... ... .. ................ .. 40 


przez PIG w 2017 r....................... ...................................................................................... 43 


podziatem na kody odpad6w ............................................................................................. 49 


Tabela 14. Struktura las6w na terenie gminy Nowe Miasto w 2017 roku ........................52 


Tabela 15. Pomniki przyrody na terenie gminy Nowe Miasto ................ ..... ..................... . 53 


...... .. .... ............ ................................................................................................................... . 58 


Tabela 17. Cele, kierunki interwencji i zadania .... .... .................. ... .............................. ....... 61 


Tabela 18. Harmonogram zadan wraz z ich finansowaniem .......... .. ............. .................... 63 


65 




Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Nowe Miasto na lata 2019-2022 

z perspektywq do 2026 r. 


10 Spis wykres6w 

Wykres 1. Liczba ludnosci na terenie gminy Nowe Miasto w latach 2010 - 2018 ... ..... ..... 14 


Wykres 2. Dtugosc sieci wodociqgowej rozdzielczej i wskainik zwodociqgowania gminy 


Nowe Miasto w latach 2011·2017 ... ....... .... .......... .................... ... ... ... .... .... .. ..... ... ....... .. .. ... 35 


11 Spis rysunk6w 
Rysunek 1. Poloienie gminy Nowe Miasto na tie powiatu ptonskiego i wojew6dztwa 


mazowieckiego................................................ .............. ....... ........ ....... ....... ........ ................ 12 


Rysunek 3. Liczba zarejestrowanych podmiot6w gospodarczych na terenie gminy Nowe 


Rysunek 5. Lokalizacja stacji bazowych telefonii kom6rkowej oraz linie energetycznych 


Rysunek 2. Polozenie gminy Nowe Miasto na tIe gmin sqsiaduj~cych ..... ............... .. ........ 13 


Miasto w latach 2010-2018 ...... ............. ... .. ..... ... ......... .. ..... ....... ....... ........... ... ... .. ..... .. ....... 15 


Rysu nek 4. Podziat wojew6dztwa mazowieckiego n a strefy ........ ......... ..... .. ...... .. ........... .. 17 


wysokiego napiE:cia na terenie gminy Nowe Miasto .... ... ...... ...... ........... ..... ...... .. ..... ......... 28 


Rysunek 6. Mapa zagroienia powodziowego na terenie gminy Nowe Miasto ....... .... ..... . 31 


Rysunek 7. Poloienie gminy Nowe Miasto na tIe GZWP i JCWPd ........ ........... ... ........... .... 33 


Rysunek 8. Granice JCWP na tIe gminy Nowe Miasto .... ....... ..................... ....... ..... ..... ...... 41 


Rysunek 9. Potoienie gminy Nowe Miasto na tie form ochrony przyrody ........................ 54 


~' :WUJ)N1C'LACY 

H(1~ 
Marek ('aM ki 

66 



Prognoza oddziatywania na srodowisko 
, 

Programu Ochrony Srodowiska 


dla Gminy Nowe Miasto na lata 


2019-2022 z perspektyw~ do 2026 r. 




Prognoza oddziatywania na srodowisko Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Nowe Miasto na 

lata 2019-2022 z perspektywCl. do 2026 r. 

Autorzy opracowania: 

Krzysztof Pietrzak .......... .. .... .......... .... ...... ........ .... .............. ............... .... ................. , ... . 


Mateusz Replinski ... .......... .. .......................... ................... .................. .. .......... .. ... ....... 


MERITUM 

COMPETENCE 

Meritum Competence 


ul. Syta 135, 02-987 Warszawa 


szkolenia@meritumnet.pl, azbest@meritumnet.pl, aUdyt@meritumnet.pl 


www.szkolenia.meritumnet.pl 


Nowe Miasto, 2019 

3 

http:www.szkolenia.meritumnet.pl
mailto:aUdyt@meritumnet.pl
mailto:azbest@meritumnet.pl
mailto:szkolenia@meritumnet.pl


Prognoza oddzla/ywania na srodowisko Programu Ochrony ~rodowiska dla Gminy Nowe Miasto na 

lata 2019-2022 z perspektywCj do 2026 r. 

Spis tresci 

1 Wst~p ............... .. .......... ......... .. .... ...................... ....... ........ ... ... .......... ...................... .......... 6 


2 Streszczenie w j~zyku niespecjalistycznym .... .. .. ... .......... .... ..................... .... .... ... ............. 6 


3 Podstawa prawna opracowania .. .. ...... ..... .......... .. .... .. .................... .. ............ .. ............... 10 


4 Zakres opracowania ................. .. ........ ..... ........ .. ..... .. ..... ....... ....... .. ............ .. ........... .. ...... 10 


5 Zawartosc i gtawne cele Programu oraz jego powiqzania z innymi dokumentami. ...... 10 


6 Metody zastosowane przy sporzqdzaniu Prognozy .... .... .... .. .. ....................................... 13 


7 Propo2ycje dotyc2Cjce przewidywanych metod analizy skutkaw realizacji postanowien 


projektowanego dokumentu oraz cze:stotliwosci jej przeprowadzania ................................ 13 


8 Informacja 0 przewidywanym oddziafywaniu transgranicznym ...... .. ...................... ..... 14 


9 Stan srodowiska obszaru obje:tego Program em .. ............ .. ..... .. ........................... ..... ..... 14 


9.1 Ochrona klimatu i jakosci powietrza ....... .. .............. ........ ...... .... .. ....... ......... .. .. .. ... ... 14 


9.1.1 Warunki klimatyczne .. ............ ..... ... ....... ...................... ... .... ...... ....................... . 14 


9.1.2 Jakosc powietrza atmosferycznego .. .. ............. .. .. .. ......... .... ............................. 14 


9.2 Zagroienia hatasem......... ... .... .. ...... ........ ...... .. ... ......... ...... ...... ...... ........ ... ............... . 18 


9.3 Pola elektromagnetyczne ... .. ..... .......... ..... ....... .... ......... .... ......... ....... ............. ... ....... 21 


9.4 Gospodarowanie wodami ................................ ..... ..... .... ... ... ............. ... ................ ... 24 


9.4.1 Wody powierzchniowe ...... ... ........... ... ...... ....... .. ...... ............................ .. .......... 24 


9.4 .2 Wody podziemne .............. .. ... ... ..... ........... .... ........... .... ...... ....... ............... .. ...... 25 


9.5 Gospodarka wodno - sciekowa ............................................................................... 27 


9.5.1 $iec wodociCjgowa ................... ................................ ... .......... .................. ... ...... . 27 


9.5.2 Siec kanalizacyjna .................... ... ... ............. .... ..... .. .................. .............. ... .. ...... 28 


9.5.3 Jakosc wad powierzchniowych .. ... .... ... .. ...... .. ............... .... .... .... .......... ...... .. ..... 29 


9.5.4 Jakosc wad podziemnych ...... .... .... ............. .. ....... .. .. .................... ......... .. .......... 34 


9.6 Zasoby geologiczne .... .... .... ..................... ...... ... ... ... ............ .... .... ...... .. .. ....... ... ... ..... . 35 


9.7 Gleby ...................................... ... .......... .... ..................... .. .. ...... .. ...... ...... ...... ....... ...... 36 


9.8 Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpad6w .. ........................... 37 


9.9 Zasoby przyrodnicze ...... ........... ..... ........... ........ ...... .. ...... ..... ......... .... .......... ........ .. ... 40 


9.9.1 Formy Ochrony Przyrody .... .. .. .. .............. .. .... .. ............ .. ..... .. ............. .. ............. 41 


9.10 Zagroienia powainymi awariami .... ... .. ..... .. ........... .. ...... .......... ....... .... .................. .. 43 


10 Istniej~ce problemy ochrony srodowiska istotne z punktu widzenia realizacji 


projektowanego dokumentu, w szczeg61nosci dotyczqce obszar6w podlegajqcych ochronie 


na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody .................... .. ....... .... 44 


4 



Prognoza oddziatywania na srodowisko Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Nowe Miasto na 
lata 2019-2022 z perspektywq do 2026 r. 

11 Przewidywane znaczqce oddziatywania, w tym oddziatywania bezposrednie, posrednie, 


wtorne, skumulowane, krotkoterminowe, srednioterminowe i dtugoterminowe, state 


i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 


oraz integralnosc tego obszaru, a takie na srodowisko ................................... .. ................... 44 


12 Rozwiqzania alternatywne do rozwiCjzan zawartych w Programie ................................ 64 


13 Spis tabel ........................................... .. .......... ........ ...... ... ... .. ... .... .... .. ... ... .... .. .................. 65 


14 Spis rysun kow ..... ... .. ... ....... ..... ... .......................... ........ .. ...... ............. .. .. .......................... 65 


15 Spis wykresow ........... ...... ....... ....... ............... .. ... .......................................... ... .. ... ........... 66 


5 
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lata 20 19-2022 z perspektywCj do 2026 r. 

1 Wst~p 

Przedmiotem niniejszej prognozy oddziatywania na srodowisko (dalej: Prognozy) jest 

Program Ochrony Srodowiska dla Gminy Nowe Miasto na lata 2019-2022 z perspektywq do 

2026 r. (dalej: Program). Koniecznosc opracowania Prognozy wynika z faktu, ie w Programie 

przewidziano do realizacji przedsi~wzi~cia, ktore zgodnie z rozporz'ldzeniem Rady Ministrow 

z dnia 91istopada 2010 r. w sprawie przed5i~wzie:c mogqcych znaczqco oddziafywac na 

srodowisko (Dz. U. Z 2016 r' l pOZ. 71) zaliczane Sq do przedsi~wzi~c mogqcych potencjalnie 

znaczqco oddziatywac na srodowisko. 

2 Streszczenie w j~zyku niespecjalistycznym 

PodstawCj prawnq wykonania Prognozy jest art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 paidziernika 

z 2008 r. 0 udost~pnianiu informacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa 

w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddziafywania na srodowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081 z 

pain. zm .). 

Zakres Prognozy wynika z art. 51 ust. 2 ww. ustawy i zostat uzgodniony 

z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Warszawie oraz Panstwowym 

Wojewodzkim Inspektor Sanitarnym w Warszawie .. 

Przedmiotem opracowania niniejszej Prognozy jest Program Ochrony Srodowiska dJa 

Gminy Nowe Miasto na lata 2019-2022 z perspektywq do 2026 r. (da/ej: Prognoza) . Program 

porusza szeroko rozumianq problematykE; ochrony srodowiska na terenie gminy. Opisuje 

stan srodowiska oraz presje, jakim podlegajCj poszczegolne komponenty srodowiska (obszary 

interwencji) . Program jest dokumentem strategicznym, w ktarym wyznaczono cele: 

1) Poprawa jakosci powietrza, obniienie emisji szkodliwych gazelw, 

2) Poprawa klimatu akustycznego poprzez zachowanie obwiqzujCjcych 

poziomow, 

3} Poprawa jakosci wod powierzchniowych i podziemnych, 

4) Minimalizacja negatywnych skutkow zdrowotnych spowodowanych 

obecnosciCj azbestu, 

5) Wzrost selektywnej zbiarki odpadaw komunalnych, 

6) Zmniejszenie potencjalnych negatywnych skutkow awarii dla ludzi 

srodowiska, 
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7) Zachowanie walor6w przyrodniczych, 


8) Wzrost swiadomosci mieszkancow z zakresu ochrony srodowiska. 


Dokumenty strategiczne na poziornie krajowym: 

• 	 Dtugookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Polska 2030: 

-	 eel: Zapewnienie bezpieczenstwa energetycznego oraz ochrona 

i poprawa stanu srodowiska; 

• 	 ~redniookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Strategia Rozwoju Kraju 2020: 

- Cel : bezpieczenstwo energetyczne i srodowisko; 

• 	 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030: 

-	 Poprawa dost~pno5ci terytorialnej kraju w rOinych ska lach 

przestrzen nych poprzez rozwijanie infrastruktu ry tra nsportowej 

i tel ekom unikacyjnej; 

• 	 Strategia Bezpieczenstwo Energetyczne Srodowisko, perspektywa do 

2020 r.: 

-	 eel: Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego 

i konkurencyjnego zaopatrzenia w energi~, 

eel: Poprawa stanu srodowiska; 

• 	 Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. 

eel: konsekwentne zmniejszanie energochtonnosci polskiej gospodarki 

do poziomu UE-15; 

• 	 Strategiczny plan adaptacji dla sektor6w i obszar6w wrazliwych na zmiany 

klimatu, do roku 2020 z perspektywq do roku 2030 

-	 Cel: zapewnienie bezpieczenstwa energetycznego dobrego stanu 

srodowiska, 

• Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywq do 2030 roku): 

- eel; Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego. 

Dokumenty strategiczne na poziomie regionalnym j lokalnvm: 

• 	 Strategia rozwoju wojew6dztwa mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne 

Mazowsze: 
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eel: zapewnienie gospodarce regionu zdywersyfikowanego 

zaopatrzenia w energi~ przy zrownowaionym gospodarowaniu 

zasobami srodowiska, 

• 	 Regionalny Program Operacyjny wojewodztwa mazowieckiego na lata 2014

2020: 

eel: zwi~kszona efektywnosc energetyczna w sektorze pUblicznym 

i mieszkaniowym, 

eel: lepsza jakosc powietrza, 

• 	 Program ochrony srodowiska dla Wojewodztwa Mazowieckiego do 2022 r.: 

eel: poprawa jakosci powietrza przy zapewnieniu bezpieczenstwa 

energetycznego w kontekscie zmian klimatu, 

eel: osiCjgni~cie dobrego stanu jednolitych cz~sci wad 

powierzchniowych i podziemnych, 

- eel: prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-sciekowej, 

• 	 Programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej: 

-	 Dziatania : ograniczanie emisji powierzchniowej (niskiej, rozproszonej 

emisji komunalno-bytowej technologicznej), emisji liniowej 

(komunikacyjnej); 

• 	 Strategia rozwoju gminy Nowe Miasto na lata 2015 - 2024: 

- eel: Poprawa stanu infrastruktury wodno - kanalizacyjnej, 

- Cel: Gazyfikacja gminy, 

- eel: Poprawa dost~pnosci komunikacyjnej gminy, 

Cel: Poprawa stanu zabezpieczenia przeciwpoiarowego, 

- eel: Zmniejszenie zanieczyszczen srodowiska odpadami stalymi. 

• 	 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Miasto: 

poprawa jakosci powietrza atmosferycznego poprzez redukcje emisji 

CO2 i zuiycia energii, 

Monitoring skutkow realizacji P~S b~dzie prowadzony w oparciu 0 wskainiki 

obrazujqce zmian~ stanu srodowiska na terenie gminy oraz dane dotyczqce stanu realizacji 

zadan uj~tych w POS. eo 2 lata sporzqdzane b~dq Raporty z wykonania P~S, ktore zostanq 

przedstawione Radzie Gminy Nowe Miasto a nastc:pnie przekazane Zarzqdowi Powiatu 

Ptonskiego. 
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Zarowno w Programie, jak i w Prognozie dokonano eharakterystyki i oceny stanu 

srodowiska na terenie gminy Nowe Miasto. Dzi~ki temu zdefiniowano gtowne problemy 

i zagroienia jakim podlegajq poszezeg61ne komponenty srodowiska (obszary interwencji). 

Gfownymi elementami srodowiska, na ktory wptyw ma realizacja Programu Ochrony 

Srodowiska dfa Gminy Nowe Miosto no Iota 2019-2022 z perspektywq do 2026 r. Sq jakosc 

powietrza atmosferycznego, jakosc wad podziemnych i powierzehniowych oraz gospodarka 

odpadami. 

W ramach realizacji wyznaczonych w dokumencie celaw zaplanowano szereg zadan 

takich jak m.in.: 

• budowa sieci gazowej, 

• montai instalacji OZE, 

• modernizacja sieci dr6g, 

• budowa oC2yszczaini sciek6w i kanalizacji sanitarnej, 

• budowa PSZOK. 

Przeprowadzona w prognozie analiza zadan uj~tych w Programie pod kqtem 

moiliwosci ich oddziatywania na srodowisko wykazata, ii oddziatywania negatywne mogq 

wystCiPic jedynie na etapie realizacji zadan (co b~dzie nast~pstwem m.in. uiycia sprz~tu 

budowlanego, transportu materiat6w budowlanych i wykonywania prae ziemnych) oraz 

b~dq miec charakter lokalny, krotkotrwaty i odwraealny. Nie przewiduje si~ wystqpienia 

oddziatywan skumulowanyeh oraz oddziatywan 0 zasi~gu transgranicznym. 

Oeena skutkaw realizaeji Programu Ochrony Srodowiska b~dzie prowadzona 

w opareiu 0 zmiany wartosci wskainik6w, takieh jak m.in .: dfugosc wybudowanej sieei 

kanalizaeyjnej, dtugosc sieci gazowej, masa usuni~tych wyrob6w azbestowyeh, 

przepustowosc oczyszezalni sciekaw. 

Wszystkie zadania wyznaczone do realizaeji w ramaeh Programu majq na celu 

ochron~ srodowiska i ograniczenie wprowadzania zanieezyszczen do srodowiska . Zgodne Sq 

r6wniei z zasadC! zrownowaionego rozwoju. Efektem tych dziatan b~dzie takie pozytywny 

wptyw na zdrowie cztowieka. Brak realizacji zapisow Programu spowoduje pogarszanie siE: 

stanu wszystkich komponentow srodowiska. 

9 



Prognoza oddziatywania na srodowisko Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Nowe Miasto na 
lata 2019-2022 z perspektywq do 2026 r. 

3 	 Podstawa prawna opracowania 

Podstawq prawnq wykonania Prognozy jest art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 

z 2008 r. 0 udostF:pnianiu injormacji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa 

w ochronie srodowiska oraz 0 ocenach oddzia/ywania no srodowisko. 

4 	 Zakres opracowania 

Zakres 	 Prognozy wynika z art. 51 ust. 2 ustawy 0 udostt;pnianiu injormacji 

o srodowisku jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz ocenach 

oddziafywania na srodowisko i zostat uzgodniony z Regionalnym Dyrektorem Ochrony 

Srodowiska w Warszawie (pismo z dnia 28 maja 2019 r., znak: WOOS-1I1.411.108.2019.MM) 

oraz Panstwowym Wojewodzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie (pismo z dnia 16 

maja 2019 r., znak: Z5.7040.19.2019). 

5 	 Zawartosc i gf6wne cele Programu oraz jego powiclzania 

z innymi dokumentami. 

Celami realizacji programu ochrony srodowiska jest poprawa stanu ochrona 

srodowiska, w szczeg6lnosci : 

• poprawa jakosci powietrza, 

• poprawa jakosci w6d powierzchniowych i podziemnych, 

• wzrost selektywnej zbiorki odpadow komunalnych. 

przy jednoczesnym zapewnieniu rozwoju spoteczno-gospodarczego. 

Niniejszy dokument spojny jest z celami oraz kierunkami interwencji uj~tymi m. in . 

w nast~pujqcych dokumentach strategicznych: 

Dokumenty strategiczne na poziomie wsp6lnotowym: 

• 	 5trategia "Europa 2020": 

Cel: ograniczenie emisji gaz6w cieplarnianych 0 20%, zwi~kszenie 

udziatu energii ze zr6dei odnawialnych 0 20% (dla Polski 15%), 

zwi~kszenie efektywnosci energetycznej 0 20%; 

• Strategia Unii Europejskiej w zakresie przystosowania si~ do zmian klimatu: 
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eel: Uodparnianie dziatan na szczeblu UE na zm;an~ klimatu 

wspieranie przystosowania w kluczowych sektorach podatnych na 

zagroienia : 

-	 Dziatanie: Zapewnienie bardziej odpornej infrastruktury; 

• 	 Dyrektywa 200S/S0/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21 maja 2008 r. 

w sprawie jakosci powietrza i czystszego powietrza dla Europy (CAFE - CJean 

Air For Europe): 

eel : poprawa jakosci powietrza poprzez ograniczenie emisji 

zanieczyszczen; 

• 	 VII Program Srodowiskowy: 

Cel: wzmocnienie wysitk6w na rzecz ochrony kapitatu naturalnego, 

zdrowia i dobrostanu spotecznego oraz stymulowanie rozwoju 

i innowacji opartych na zasobooszcz~dnej, niskoemisyjnej gospodarce 

przy uwzgl~dnieniu naturalnych ograniczen naszej planety. 

Dokumenty strategiczne na poziomie krajowym: 

• 	 Dtugookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Polska 2030: 

-	 Cel : Zapewnienie bezpieczenstwa energetycznego oraz ochrona 

i poprawa stanu srodowiska; 

• 	 Sredniookresowa Strategia Rozwoju Kraju - Strategia Rozwoju Kraju 2020: 

- eel: bezpieczenstwo energetyczne ; srodowisko; 

• 	 Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030: 

-	 Poprawa dost~pnosci terytoria Inej kraju w roinych skalach 

przestrzennych poprzez rozwijanie infrastruktury transportowej 

i telekomunikacyjnej; 

• 	 Strategia Bezpieczenstwo Energetyczne Srodowisko, perspektywa do 

2020 r.: 

- Ce I: Zap e w n i e n i ego spod arc e k raj owe j b e z pie c z neg 0 

; konkurencyjnego zaopatrzenia wenergit:, 


- Cel: Poprawa stanu srodowiska; 


• 	 Polityka Energetyczna Polski do 2030 r. 
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eel: konsekwentne zmniejszanie energochtonnosci polskiej gospodarki 

do poziomu UE-1S; 

• Strategiczny plan adaptacji dla sektorow i obszarow wrailiwych na zmiany 

klimatu, do roku 2020 z perspektyw~ do roku 2030 

eel: zapewnienie bezpieczenstwa energetycznego dobrego stanu 

srodowiska, 

• Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywq do 2030 roku): 

- eel: Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego. 

Dokumenty strategiczne na poziomie regionalnym i lokalnym: 

• Strategia rozwoju wojewodztwa mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne 

Mazowsze: 

eel : zapewnienie gospodarce regionu zdywersyfikowanego 

zaopatrzenia w energiE; przy zrownowaionym gospodarowaniu 

zasobami srodowiska, 

• Regionalny Program Operacyjny wojewodztwa mazowieckiego na lata 2014

2020: 

eel : zwit::kszona efektywnosc energetyczna w sektorze publicznym 

i mieszkaniowym, 

- eel: lepsza jakosc powietrza, 

• Program ochrony srodowiska dla Wojewodztwa Mazowieckiego do 2022 r. : 

- eel: poprawa jakosci powietrza przy zapewnieniu bezpieczenstwa 

energetycznego w kontekscie zmian klimatu, 

eel: osi~gni~cie dobrego stanu jednolitych cz~sci wad 

powierzchniowych i podziemnych, 

- eel: prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-sciekowej, 

• 	 Programu ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej : 

Dziatania: ograniczanie emisji powierzchniowej (niskiej, rozproszonej 

emisji komunalno-bytowej technologicznej}, ernisji liniowej 

(korn u ni kacyj nej); 

• 	 Strategia rozwoju grniny Nowe Miasto na lata 2015 - 2024: 


- eel : Poprawa stanu infrastruktury wodno - kanalizacyjnej, 
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- eel : Gazyfikacja gminy, 

Cel : Poprawa dost~pnosci komunikacyjnej gminy, 

- Cel: Poprawa stanu zabezpieczenia przeciwpoiarowego, 

Cel: Zmniejszenie zanieczyszczen srodowiska odpadami statymi. 

• 	 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Miasto: 

- poprawa jakosci powietrza atmosferycznego poprzez redukcje emisji 

CO2 i zuiycia energii. 

6 	 Metody zastosowane przy sporzCldzaniu Prognozy 

Procedura tworzenia strategicznej oceny oddziatywania na srodowisko byta 

sporzqdzana r6wnolegle do realizacji dokumentu podstawowego - Programu Ochrony 

Srodowiska . 

PrognOlF: wykonano w oparciu 0 przepisy ustawy z dnia 3 paidziernika 2008 roku 

o udostf;pnioniu informocji 0 srodowisku i jego ochronie, udziale spoleczenstwa w ochronie 

srodowisko oraz 0 ocenach oddziatywania no srodowiska. 

Dokonano w niej analizy oddziatywan na srodowisko przewidzianych do realizacji 

w programie ochrony srodowiska zadan w oparciu ° dane literaturowe oraz ustalenia 

wtasne, ktore zestawiono z lokalnymi uwarunkowaniami srodowiskowymi. Wyniki analizy, 

w podziale na poszczegolne komponenty srodowiska, zostaty zestawione w tabeli, 

zawierajqcej informacje (wraz z uzasadnieniem) ° przewidywanym sposobie oddziatywania 

planowanyeh przedsi~wzi~c na srodowisko. 

7 	 Propozycje dotyczClce przewidywanych metod analizy skutk6w 

realizacji postanowien projektowanego dokumentu oraz 

cz~stotliwosci jej przeprowadzania 

Aby realizacja zadan zawartyeh w Programie przebiegata zgodnie z zatoionym 

harmonogramem, niezb~dne jest prowadzenie monitoringu oraz ewaluacji ich wykonania . 

Celem monitoringu jest oeena realizacji wskazanych w Programie zadan, w tym: 

• okreslenie stopnia realizacji przyj~tych cel6w, 

• oeen~ rozbieinosci pomi~dzy przyj~tymi celami i dziaianiami, a ieh 

wykonaniem, 
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• analizl': przyczyn rozbieinoSci. 

Monitoring skutk6w realizacji zadan b~dzie prowadzony w oparciu 0 wskainiki 

obrazujqce zmianE;: stanu srodowiska na terenie gminy (tabela nr 17 w Programie) oraz dane 

dotyczqce stanu realizacji zadan ujE;:tych w Programie. Jeieli w wyniku analizy okaie si~, ie 

istniejq rozbieinosci pomi~dzy stopniem realizacji Programu, a jego zatoieniami, zostanq 

podj~te czynnosci majqce na celu wyjasnienie przyczyn rozbieinosci oraz okreslenie dziaian 

korygujC}cych. 

W6jt Gminy Nowe Miasto b~dzie, zgodnie z art . 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowisko, b~dzie sporzqdzai co 2 lata raporty z wykonania 

POS, ktore zostanq przedstawione Radzie Gminy Nowe Miasto, a nast~pnie przekazane 

Zarzqdowi Powiatu Pionskiego. 

8 Informacja 0 przewidywanym oddziatywaniu transgranicznym 

Program nie przewiduje realizacji zadan, kt6re miatyby oddziatywanie transgraniczne. 

9 Stan srodowiska obszaru obj~tego Programem 

9.1 Ochrona klimatu i jakosci powietrza 

9.1.1 Warunki klimatyczne 

Powiat pionski w tym takie gmina Nowe Miasto zlokalizowany jest w mazowiecko

podlaskim regionie klimatycznym {wg W. Okoiowicza i D. Martyn} . Klimat jest ksztaltowany 

przez stabe wptywy kontynentalne. Srednia temperatura roczna wynosi okoto 8,5QC, 

natomiast srednioroczna suma opad6w atmosferycznych oscyluje wok6t ok. 500 mm. 

Dtugosc trwania okresu wegetacyjnego to okoto 200 - 215 dni. Na terenie powiatu 

przewazajq wiatry zachodnie1
. 

9.1.2 Jakosc powietrza atmosferycznego 

GiOwny Inspektorat Ochrony Srodowiska w Warszawie w roku 2019 dla obszaru 

wojew6dztwa mazowieckiego przeprowadzH rocznq ocen~ jakosci powietrza 

atmosferycznego dotyczqcq roku 2018. Obowiqzek taki wynika z rozporzqdzenia Ministra 

l Program Ochrony Srodowiska dla Powiatu Plonskiego do roku 2023 
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Srodowiska z dnia 8 czerwca 2018 r. w sprawie dokonywania oceny poziom6w substancji w 

powietrzu. W wojew6dztwie mazowieckim ocen~ wykonano w 4 strefach: aglomeracji 

warszawskiej, mieScie Plock, mieScie Radom i w strefie mazowieckiej pod kqtem ochrony 

zdrowia ludzi oraz w jednej strefie mazowieckiej pod kqtem ochrony roslin. 

Nowe Miasto 

« 

o 15 30 45 60 km 

Rysunek 1. Podziat wo;ew6dztwa mazowieckiego na strefy. 

ir6dfo: opracowonie wlasne 

Gmina Nowe Miasto naleiy do strefy mazowieckiej. Ocen~ wykonano wedtug 

kryteri6w dotyczqcych ochrony zdrowia dla 12 substancji : 

• dwutlenku siarki . S02, 

• dwutlenku azotu - N02, 

• tlenku wt=:gla - CO, 

• benzenu - C6H6, 

• pytu zawieszonego PM10, 

• pytu zawieszonego PM2,S, 


• olowiu w pyle· Pb(PM10}, 
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• 	 arsenu w pyle - As(PM10), 

• 	 kadmu w pyle - Cd(PM10}, 

• 	 niklu w pyle - Ni(PM10}, 

• 	 benzo(a)pirenu w pyle - B(a)P(PM10), 

oraz kryteriow okreslonych w celu ochrony roslin dla 3 substancji: 

• 	 dwutlenku siarki - S02, 

• 	 tlenkow azotu - NOIU 

• 	 ozonu - 0 3 okreslonego wspokzynnikiem AOT40. 

Dwutlenek siarki, tlenek w~gla, dwutlenek azotu, wielopierscieniowe w~glowodory 

aromatyczne, a takie metale ci~ikie i pyty zawieszone naleiCl do produktow spalania 

wptywajCjcych na wyst~powanie niskiej emisji. Ozon z kolei jest zagroieniem dla cztowieka 

i srodowiska naturalnego w sytuacji, gdy pojawi si~ w powietrzu przy powierzchni ziemi. 

Powstaje on w gorClce, stoneczne, letnie dni, w wyniku reakcji chemicznych zachodzCjcych 

w przyziemnej warstwie atmosfery, gdy jest ona zanieczyszczona dwutlenkiem azotu. Dzieje 

si~ tak najcz~sciej w centrach miast lub przy ruchliwych trasach komunikacyjnych. 

Wynikiem oceny, zarowno pod kCjtem kryteriow dla ochrony zdrowia jak i kryteri6w 

dla ochrony roslin, dla wszystkich substancji podlegajCjcych ocenie, jest zaliczenie do jednej 

z poniiszych klas2
: 

• 	 w klasyfikacji podstawowej: 

o 	 do klasy A - jeieli st~ienia zanieczyszczenia na terenie strefy nie 

przekraczajq odpowiednio poziomow dopuszczalnych lub docelowych, 

o 	 do klasy C - jeieli st~ienia zanieczyszczen na terenie strefy 

przekraczajCj poziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe. 

• 	 w klasyfikacji dodatkowej: 

o 	 do klasy Al- brak przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla pytu 

PM2,S - dla fazy " tj . 20 IJgJm3
, 

o 	 do klasy Cl- przekroczenie poziomu dopuszczalnego dla pytu PM2,S

dla fazy " tj. 20 IJg/m
3

, 

2 Omaaenie klas przyj~to wg. instrukcji GIOS kodowania stosowanego w raportowaniu wynikow do 
Europejskiej Agencji Srodowiska 
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o do klasy D1  jeieli poziom st~ien ozonu nie przekracza poziomu celu 

diugoterminowego, 

o do klasy D2 - jeieli poziom st~ien ozonu przekracza poziom celu 

diugoterminowego. 

Tabela 1. Klasyfikacja strefy z uwzgl~dnieniem kryteri6w okreslonych w celu ochrony zdrowia 
Symbol klasy wynikowej dla poszczeg61nych zan:ieczyszczen dla 

obszaru calej strefy
Kod

Nazwa strefy III0NNstrefy '1"'4 ~ ...N 'IIIz'" ~0 0 (I:J0 Zc... u 0u «~VI Z :! coU'" " c... c... 

Strefa 
P11404 AA A A A AA AC C ACmazowiecka 

, 
Zr6dlo: Roczna oeena Jako~CI powietrzo W WOj. mazowleekim w 2018 r, GIOS 

Tabela 2. Klasyfikacja strefy z uwzgil;:dnieniem kryteri6w okreslonych w celu ochrony roslin 

Nazwa strefy Kod strefy 

Symbol klasy wynikowej dla posl czeg61nych 
zanieczyszczen 

dla obszaru calej strefy 
N 

0 
VI 

" 0 
Z 

'" 0 

Strefa mazowiecka P11404 A A A 
, 

Zr6dlo: Roczna oeena jakosci powietrza W woj. mazowieckim w 2018r, GI05 Worszowo 

Gtowny problem zwiqzany z zanieczyszczeniem powietrza w gminie stanowi niska 

emisja. Na terenie gminy Nowe Miasto dominujCl indywidualne systemy zaopatrzenia w 

ciepto wykorzystujqce nosniki energii w postaci paliw statych (przede wszystkim w~giel 

kamienny, miai w~glowy). W niewielu budynkach (gtownie publicznych) jako paliwo do 

ogrzewania wykorzystuje si~ olej opaiowy. Bilans emisji zanieczyszczer'i do powietrza 

atmosferycznego na terenie gminy zostat przedstawiony w tabeli poniie{ 

Tabela 3. Emisja zanieczyszczen do atmosfery na terenie gminv Nowe Miasto w 2014 roku 

Rodzaj 

zanieczyszczenia 

W~glowe: kotlownie 

lokalne, piece 

w~glowe 

G,az ziemny otej i inne Drewno Suma 

t/I"ok 

S02 111,4 ° 0,2 0,7 112,3 

N01 15,3 ° 0,2 6,4 21,9 

CO 313,4 ° 0,1 166,2 479,6 

CO2 18270,8 0 240,4 0 18511,1 

Pyl 208,9 0 0 28,2 237,7 

Zr6dlo: Projekt zofoiell do plonu zaopatrzenia gminy No we MlOsto w clepfo, energit; elektrycznq i poliwa 

gozowe 

, Projekt zaloien do planu zaopatrzenia gminy Nowe Miasto w cieplo, energic: elektrycznq i paliwa gazowe. 
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Negatywne oddziatywanie na srodowisko niesie ze sob') takie emisja komunikacyjna, 

kt6ra najbardziej odczuwalna jest w pobliiu dr6g charakteryzuj~cych si~ duiym nat~ieniem 

ruchu kotowego. 

W 2017 roku Sejmik Wojew6dztwa Mazowieckiego przyjqt tzw. uchwat~ 

antysmogowCj wprowadzajqcCj na obszarze wojewodztwa mazowieckiego ograniczenia i 

zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w ktorych nast~puje spalanie paliw. Uchwata 

antysmogowa jest regulacjq prawn~, ktora ma zapewnic czyste powietrze mieszkar'lcom 

Mazowsza. Ograniczenia i zakazy wymienione w uchwale dotycz~ wszystkich uzytkownik6w 

urz~dzen 0 mocy do 1 MW, w kt6rych nast~puje spalanie paliw statych, czyli wtascicieli w 

szczegolnosci
4

: 

• 	 piec6w, 

• 	 kominkow, 

• 	 kotfow, w tym kotf6w wchodzqcych w sktad zestaw6w zawieraj~cych kotty na 

paliwo state, ogrzewacze dodatkowe, regulatory temperatury i urzqdzenia 

stoneczne. 

Gmina Nowe Miasto nie posiada sieci gazowej. Obecnie mieszkancy gminy korzystajq 

z gazu butlowego propan-butan, rozprowadzanego przez siec punkt6w wymiany butli. W 

gospodarstwach domowych gaz ten wykorzystuje si~ do gotowania i ogrzewania wody 

uiytkowej, sporadycznie do ogrzewania pomieszczens. 

9.2 Zagrozenia halasem 

Hatas definiowany jest jako diwit:k niepozqdany lub szkodliwy dla zdrowia ludzkiego. 

Szkodliwosc lub uci(}iliwosc hatasu zaleiy ad natE:ienia, cz~stotliwosci, charakteru zmian w 

czasie, dtugotrwatosci dziatania oraz zawartosci sktadowych niestyszalnych, a takie od takich 

cech odbiorcy jak: stan zdrowia, nastroj, wiek. 

W zaleinosci od miejsca wyst~powania i irodta rozroinia sit: hatas: 

• 	 komunikacyjny (drogowy, kolejowy i lotniczy), 

• 	 przemystowy, 

4 Samorzqd Wojew6dztwa Mazowieckiego 
5 Plan gospodarki odpadami dla Gminy Nowe Miasto 
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• 	 osiedlowy, 

• 	 domowy. 

Najwi~kszymi ir6d/ami zagrozenia haiasem Sq ruch kotowy n;eodpowiednia 

lokalizacja zaktad6w przemystowych. 

Podstawowy uktad komunikacyjny gminy stanowiCj: 

• 	 drog; wojew6dzkie: 

o 	 droga nr 632 relacji Pior1sk - Nowe Miasto - Nasielsk - Winnica -

Puttusk, 

o 	 droga nr 620 Nowe Miasto - Strzegocin - Przewodowo Parcele. 

Rosnqce nat~ienie ruchu powoduje coraz wi~kszq presj~ na srodowisko. Wieloletnie 

badania wskazujq na zwi~kszanie sj~ obszarow poddanych nadmiernemu oddziatywaniu 

hatasu i niepokojqce zmniejszanie powierzchni terenow 0 korzystnych warunkach 

akustycznych. 

W przypadku hatasow drogowych kolejowych obowiCjzujqce obecnie wartosci 

wskainik6w wynoszct 

• 	 65 dB w porze dziennej i 56 dB w porze nocnej dla zabudowy mieszkaniowej 

wielorodzinnej, zabudawy mieszkaniowo-ustugowej i zabudowy zagrodowej, 

• 	 61 dB w parze dziennej i 56 dB w porze nocnej dla teren6w zabudowy 

mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Naleiy podkreslic, ii przyj~te wartoSci dopuszczalne stanow;Cj kompromis pomi~dzy 

realnymi moiliwosciami ograniczania emisji i propagacji hatasu a potrzebq komfortu 

akustycznego, w zwiqzku z czym ich zachowanie nie gwarantuje catkowitej eliminacji 

uciqiliwosci akustycznych. 

" Rozporzildzenie Ministra Srodowiska z dnia 29 lipca 2007 r. w sprowie dopuszczalnych poziomow hafasu 
w srodawisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112) 

19 



Prognoza oddz ialywania l1a srodowisko Programu Ochrony Srodowiska dla Gminy Nowe Miasto na 
lata 2019-2022 z perspektywCj do 2026 r. 

Tabela 4. Uczba os6b, lokali mieszkalnych oraz powierzchni zagrozonych hafasem w powiecie 
ptonskim dla wskaznika lDWN 

Poziom d:iwi~ku w ~rodowisku 
55 - 60 dB 

Wskainik LoWN 

60-65 dB 65 - 70dB 70 -75 dB >75dB 

Powierzchnia obszarow zagroionych 

w danym zakresie (ha] 
2996 1941,3 944,5 478,9 422,7 

Powierzchnia obszarow zagroionych 

w danym zakresie [km1J 
29,960 19,413 9,445 4,789 4,227 

liczba lokali mieszkalnych w danym 

zakresie [szt .) 
1679 665 298 262 82 

Liczba zagroionych mieszkanc6w 

w danym zalcresie [szt .) 
5057 2051 1027 907 269 

trod/o: GDDKiA 

Tabela 5. liczba os6b, lokali mieszkalnych oraz powierzchni zagrozonych hafasem w powiecie 
plonskim dla wskainika IN 

Poziom diwi~ku w ~rodowisku 
Wskainik~ 

50 - S5 dB S5 - 60 dB 60 -65 dB 65 -70 dB >70dB 

Powierzchnia obszar6w zagroionych 

w danym zakresie [hal 
2742,9 1584,1 766,2 400,4 338,9 

Powierzchnia obszarow zagroionych 

w danym zakresie (kml) 
27,429 15,841 7,662 4,004 3,389 

Liczba lokali mieszkalnych w danym zakresie 

(szt.) 
1300 516 287 20B 46 

Liczba zagroionych mieszkark6w w danym 

zakresie (szt.] 
3925 1635 1022 685 154 

trOd/o: GDDKiA 

• 	 LOWN - dtugookresowy sredni poziom dzwi~ku A wyraiony w deeybelach (dB), 

wyznaezony w cictgu wszystkich dab w roku, z uwzgl~dnieniem pory dnia 

(rozumianej jako przedziai czasu od godz. 6:00 do godz. 18:00), pory wieczoru 

(ro2umianej jako przedziat ezasu od godz. 18:00 do godz. 22:00) oraz pory noey 

(rozumianej jako przedziat czasu od godz. 22:00 do godz. 6:00); 

• 	 LN - dtugookresowy sredni poziom diwie:ku A wyraiony w decybelach (dB), 

wyznaczony w ciqgu wszystkieh p6r noey w roku (rozumianych jako przedziat 

czasu od godz. 22 :00 do godz. 6:00) 

Z analiz przeprowadzonych przez GDDKiA wynika, ie przekroezone zostaty wartosci 

dopuszezalne wskainika LOWN i LN w powieeie ptonskim. 

Dodatkowe ir6dto haiasu mog~ bye takie zaktady przemysiowe. Hatas przemysiowy 

powodowany jest eksploataejq instalacji lub urzqdzen zawiqzanyeh z prowadzonq 

dziatalnosciq przemysiowq. Emisja zanieczyszczenia srodowiska haiasem regulowana jest w 
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posiadanych przez podmioty gospodarcze zezwoleniach, dopuszczajqcych okreslone 

poziomy hatasu odr~bnie dla pory dziennej i nocnej. Uciqiliwosc hatasu emitowanego z 

obiekt6w przemystowych zaleiy mi~dzy innymi od ich ilosei, czasu pracy czy odlegtosci ad 

terenow podlegajqcych ochronie akustycznej. 

9.3 Pola elektromagnetyczne 

Intensywnosc oddziatywania promieniowania elektromagnetycznego na iywe 

kom6rki zaleiy od jego mocy (im wi~ksza moe, tym silniejsze promieniowanie) i odlegtosci 

od zrodta (wraz z odlegtosciq nat~ienie emitowanego pola sJabnie). 

ZnaCZqce oddziatywanie na srodowisko pol elektromagnetyeznych wyst~puje: 

• 	 w pasmie 50 Hz od sieei i urzqdzen energetycznych, 

• 	 w pasmie od 300 MHz do 40000 MHz od urzqdzen radiokomunikacyjnych, 

radiolokacyjnych i radionawigaeyjnych. Najwi~kszy udziat majCj stacje bazowe 

telefonii komorkowej ze swoimi antenami sektorowymi i antenami radiolinji 

(antena sektorowa stuiy do komunikacji z telefonem komorkowym, natomiast 

antena radiolinii stuiy do komunikacji mi~dzy stacjami bazowymi). 

Pole elektromagnetyczne stanowiCj staty i istotny czynnik oddziatujClcy na organizm 

ludzki. Naturalne i sztuczne pola elektromagnetyczne towarzyszq cztowiekowi wsz~dzie - w 

miejscu zamieszkania, w pracy, w podroiy, a ich coraz bardziej intensywne wyst~powanie 

jest konsekwencjq rozwoju techniki. W ostatnim czasie wraz ze wzrostem ilosci urzCjdzen 

emitujqcych pole elektromagnetyczne, wzrasta rowniei zainteresowanie tym tematem. 

Do najwainiejszych irodet promieniowania naleiq: 

• 	 stacje i linie energetyczne, 

• 	 nadajniki radiowe i telewizyjne oraz CB-radio i radiostacje amatorskie, 

• 	 stacje bazowe telefonii komorkowej, 

• 	 wojskowe i cywilne urzCldzenia radionawigacji i radiolokacji, 

• 	 urzqdzenia powszechnego uiytku: kuchenki mikrofalowe, monitory, aparaty 

komorkowe itp. 

Najwi~ksze oddzialywanie w postaci promieniowania niejonizuj'1cego wykazuj~ linie 

elektroenergetyczne wysokich napi~c . Ich wyst~powanie wymaga okreslenia stref 
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ochronnych, zaleinych ad nat~ienia po/a elektrycznego. Pod liniami a napi~ciu 110-400 kV 

moie wyst~powac II strefa ochronna z zakazem lokalizacji budynkow mieszkalnych. 

Zasilanie odbiorc6w na obszarze Gminy Nowe Miasto, w uktadzie normalnym pracy 

sieci, odbywa siE: poprzez G/owny Punkt ZasilajClcy (GPZ) 110/15 kV Nasielsk oraz GPZ 110/15 

kV Ptonsk zlokalizowanych poza terenem gminy, kt6re poza obszarem Gminy Nowe Miasto 

zasilajCl r6wniei odbiorcow na terenie sCjsiednich gmin. SCj one powiClzane z sieciq 110 kV 

liniami WN z pozostatc} sieciC} wysokiego napi~cia ENERGA-OPERATOR SA W przypadkach 

awaryjnych, poprzez zmian~ podziatu sieci, istnieje moiliwosc zasilania gminy sieciq 

sredniego napi~cia SN ze wskazanych GPZ-ow 110/15 kV7
, 

Dodatkowym trodtem promieniowanie Sq stacje bazowe telefonii komorkowej . Ich 

lokalizacja na terenie gm;ny zostata przedstawiona na mapie poniiej. 

7 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Miasto 
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Legenda 

o Gmlna Nowe Mlasto 
o 1 2. 3 4 km 

- Unla energetyczna wysokiego napi~a 

~ Stacje bazowe 

Rysunek 2. lokalizacja stacji bazowych telefonii kom6rkowej oraz linie energetycznych wysokiego 
napj~cia na terenie gminy Nowe Miasto 
ir6dlo: opracowanie wfosne no podstowie no podstowie BTSearch 

OcenE: oddzialywania pol elektromagnetycznych na srodowisko przeprowadza si~ 

zgodnie z UstawCj Prawo Ochrony Srodowiska w ramach Panstwowego Monitoringu 

Srodowiska na podstawie badan monitoringowych oraz informacji 0 zrodtach emitujCjcych 

pola. W ramach monitoringu Wojewodzki Inspektor Ochrony Srodowiska prowadzi 

okresowe badania kontrolne poziomow pol w srodowisku na podstawie ktorych mi~dzy 

innymi ma prowadzic rejestr zawierajCjcy informacjE: 0 terenach, na ktorych stwierdzono 

przekroczenie dopuszczalnych poziom6w pol elektromagnetycznych w srodowisku. 

Na terenie gminy Nowe Miasto nie zlokalizowano punktu pomiarowego monitoringu 

pol elektromagnetycznych prowadzonego przez WIOS. Na podstawie przeprowadzonych 

pomiarow dla innych punkt6w na terenie wojew6dztwa mazowieckiego nie stwierdzono 
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przekroczenia dopuszczalnych poziam6w nat~ienia pola elektromagnetycznego 

(dopuszczalny poziom w zaleinosei od czt;stotliwosci zawiera si~ w przedziale od 7 Vim do 

20 Vim) . 

9.4 Gospodarowanie wodami 

9.4.1 Wody powierzchniowe 

Na siec wad powierzchn;owych w gminie Nowe Miasto sktadajet si~ liezne rzeki, 

strumienie i rowy meliaracyjne. Pod wzgl~dem hydrograficznym teren Gminy Nowe Miasto 

znajduje si~ w dorzeczu Sony - lewobrzeinego doptywu rzeki Wkry. 

Rzeka Sona, ktarej catkowita dtugosc rawna jest 67,3 km, a powierzchnia zlewni 

536,5 km, przeptywa przez srodkowCj cz~sc gminy z p6tnocy na potudnie . Wraz ze swaimi 

daptywami odwadnia ona teren catej gminy. Posiada zmiennq szerokosc, W obr~bie 

miejscowosci gminnej szerokosc doliny wynosi od 200 m w cz~sci centralnej, do 500 m w 

cz~sci patnocnej i 600 m w czt;sci potudniowej . Sana prawie w catej zlewni posiada stabo 

rozwini~tq siec hydrograficznq. Zakwalifikowana zostata do rzek 0 ograniczonych zasobach 

nie gwarantujqeych w petni pokrycia potrzeb wodnych. Przeciwdziatac (Iub zmniejszac) 

deficytowi wad pawierzchniowych moze retencja. W Nowym Miescie na Sonie znajduje sit; 

zbiornik retencyjny 0 pojemnosci 433,8 tys. m3 przeznaczony do podsiqkowego nawadniania 

ok. 40 ha uzytkaw roJnych oraz dla cel6w rekreacji. Na jego zachodnim brzegu znajduje sie: 

pole biwakowe i niewielka plaia z miejscem wykorzystywanym okazjonalnie do kqpieli. 

Zalew odznaeza si~ bardzo wysokq wymianq w6d w roku, jest on wit;C ekosystemem 

otwartym i niestabilnym wskutek przeptywu wad. Poza rekreacyjnym zagospodarowaniem 

zbiornik wykorzystywany jest r6wniei przez wt;dkarzl . 

Zgodnie z danymi rnformatycznego Systemu Ochrony Kraju, na terenie gminy Nowe 

Miasto znajdujCj si~ tereny zagroione zjawiskiem powodzi oraz podtopieniami. 

S Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Nowe Miasto 
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Rysunek 3. Mapa zagroienia powodziowego na terenie gminy Nowe Miasto 
trodfo: opracowanie wfasne no podstowie ISQK 

9.4.2 Wody podziemne 

Na terenie gminy Nowe Miasto wody podziemne rozpoznane zostaty w utworach 

trzeciorz~dowych j czwartorz~dowych. Podstawowe znaczenie dla zaopatrzenia w wodE! 

majq czwartorz~dowe poziomy wodonoSne. 2 rozpoznania warunkow hydrogeologicznych 

wynika, ie na analizowanym terenie w wiE!kszosci wystE!pujq korzystne warunki zaopatrzenia 

wwodt{ 

9 Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto 
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Wed/ug mapy Panstwowej Siuiby Hydrogeologicznej przedstawiajClcej podziat Polski 

na gt6wne zbiorniki wad podziemnych catv obszar gminy znajduje si~ w obr~bie Gt6wnego 

Zbiornika W6d Podziemnych Nr 215 - Subniecka Warszawska 

Aktualna wersja podziatu jednolitych cz~sci w6d podziemnych (JCWPd) obejmuje 172 

cz~sci i obowiClzuje od 2016 roku . Obszar gminy Nowe Miasto znajduje si~ w obr~bie 

jednego zbiornika wad podziemnych, jest to; JCWPd nr 4910. 

Tabela 6. Charakterystyka JCWPd nr 49 

JCWPd49 

Powienchnia (km 2
) 5357,3 

Region Srodkowej Wisty 

Liczba pi~ter wodonosnych 2 

Zasoby w6d 

podziemnych 

(m1/d) 259600 

% 24,2 

Zr6dlo: Panstwowa Sfuzba Hydr%glczno 

GZ>NP 215 

o 10 20 )0 40 km 

Rysunek 4. pofoienie gminy Nowe Miasto na tie GZWP i JCWPd 

tr6dlo: oprocowanie w/osne 

10 Panstwowy Instytut Geologiczny - Jednolite CZ~Sci W6d Podziemnych w podziale obowiqzujijCVm na lata 

2016-2021 
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9.S Gospodarka wodno - sciekowa 

9.5.1 Siec wodocictgowa 

Rozdzielcza siec wodociqgowa na terenie gminy Nowie Miasto wynos; 151,5 kmll
, 

natomiast wskaznik zwodociCjgowania, ktory oznacza stosunek liczby mieszkancow 

korzystajqcych z wody wodociqgowej do ogolnej liczby mieszkancow gminy, wyni6st 77,1%12. 

Proces zmian na przestrzeni lat 2010 - 2017 przedstawia wykres 1. 

155,0 I 
77,0 

75,0 

::! 149,0 
aJ 1\1 

E '* 'c73,0 'II.~ 147,0 
u ~ 
III 0 
.~ .!:! 
'iii 145,0 iii 
c: c

71,0 ~ ~ 
'u 143,0 

\II 

\1,1 'c";;; 
~ 

' ...
'<j III 
~ 141,0 69,0 ~ 
!III ~ 

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

153,0 

151,0 

:J 
~ 139,0 

67,0 
137,0 

135,0 65,0 

Wykres 1. Ofugosc sieci wodocictgowej rozdzielczej i wskainik zwodoci'lgowania gminy Nowe 
Miasto w latach 2011-2017 

Zr6dlo: oprocowonie wlasne no podstawie donych GUS 

Zuiycie wody przez gospodarstwa domowe na jednego mieszkanca na terenie gminy 

w 2017 r. wyniosto 40,6 m 3 i byto wi~ksze nii zuiycie w powiecie p~onskim wynosqce 37,2 

m 3, Charakterystyka sieci wodocictgowej zQstata przedstawiona w tabeli poniiej. 

Tabela 7. Charakterystyka zaopatrzenia w wod~ na terenie gminy Nowe Miasto w latach 2013
2017 

lp. Parametr Jednostka 2013 2014 2015 2016 2017 

1 
Siec rozdzielcza na 

100 km 2 km 127,5 127,5 127,7 127,7 128,6 

11 Bank Danych Lokalnych GUS, 2017 
12 Bank Danych lokalnych GUS, 2017 
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Lp. Parametr Jednostka 2013 2014 2015 2016 2017 

2 Hose przylqczy szt. 1527 1539 1575 1595 1603 

3 

Liczba mieszkancow 

korzystajqca z sieci 

wodociClgowej 

osaba 3597 3600 3604 3602 3615 

4 
Woda dostarc2ana gasp. 

domowym [og6lemJ 
dam1 142,9 193.5 139,0 199,6 190,4 

5 
Zuiycie wody na 1 

mieszkarka 
m 3 30,1 40,9 29,5 42,6 40,6 

Zr6dfo: opracowame wfasne no podstawle danych GUS 

Gmina Nowe Miasto posiada pozwolenia wodnoprawne, polegajqce na poborze wad 

podziemnych z 2 uj~C13. 

1. Uj~cie wod podziemnych w miejseowosci Goscimin Wielki w i1osci: 

• 	 Oma~,h= 150,0 m 
3
h, 


3

• 	 Osr.d = 1884,0 m /d, 

2. 	 Uj~eie wad podziemnych w miejscowosci Nowe Miasto na dziatce 

ewidencyjnej nr. 837 w ilosei: 

• 	 Qmax h= 38,1 m 
3h, 

• 	 Osr.d =430,0 m 3/d, 

• 	 Qmax, ronny =156 950 m 
3
/rok. 

3przy ustalonych zasobach eksploatacyjnych uj~eia G..e = 25 m /h i depresji S = 

12 m. 

9.5.2 Siec kanalizacyjna 

W gminie Nowe Miasto brak jest sieci kanalizaeyjnej oraz oczyszezalni sciekow. 

Obecnie trwajq inwestyeje pn. "Budowa oczyszezalni sciekaw i kanalizacji sanitarnej w 

Nowym Miescie". Projektem objE:ta jest aglomeraeja Nowe Miasto. W ramach zadania 

powstanie siec kanalizacyjna grawitacyjno-tfoezna 0 dlugosci 20,624 km wraz z 1135 

studniami rewizyjnymi i 27 przepompowniami przydomowymi oraz zostanie wybudowana 

oezyszcza(nia seiekow w oparciu 0 dwa ciqgi teehnologiezne - dwa reaktory 0 przepustowosd 

2x201m3/d kaidy wraz z infrastrukturq14. 

J3 UG Nowe Miasto (pozwolenia wodnoprawne) 
14 UG Nowe Miasto 
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Systemem w zakresie gospodarowania nieczystosciami ptynnymi na tere gminy Sq 

zbiorniki bezodptywowe (szamba), przeznaczone do tymczasowego przechowywania 

nieczystosci. Liczba gospodarstw korzystajqcych z takich zbiornikow w 2018 roku wyniosta 

1350 sztuk. Alternatywq dla ww. systemu Sq przydomowe oczyszczalnie sCiek6w, gdzie 

wykorzystywane Sq procesy mechanicznego i biologicznego oczyszczania sciekow 

odpowiadajCjce tym zachodzqcym w duiych oczyszczalniach . W gminie z takiego rozwiqzania 

korzysta 140 gospodarstw. 

Tabela 8. Gospodarka sciekowa na terenie gminy Nowe Miasto w latach 2014·2018 

Gromadzenie i wyw6z 

nieczvsto~ci ciekfych 

Rok 

2014 2015 2016 2017 2018 

Szt. 

Zbiorniki bezodptywowe 

(szamba) 
1305 1305 1286 1351 1353 

Oczyszczalnie przydomowe 122 122 146 156 140 

tr6dfo: opracowanie wiasne no podstawie danych GUS 

9.5.3 Jakosc wad powierzchniowych 

Ocen~ stanu wad powierzchniowych (rzek, jezior, wad przejsciowych 

i przybrzeinych) wykonuje si~ w odniesieniu do jednolitych cz~sci wod, na podstawie 

wynikaw panstwowego monitoringu srodowiska i prezentuje poprzez ocen~ stanu 

ekologicznego, stanu chemicznego i ocen~ stanu JCWP. 

Stan ekologiczny/potencjat ekologiczny, jest okresleniem jakosci strukturv 

i funkcjonowania ekosystemu wod powierzchniowych, sklasyfikowanej na podstawie 

wynik6w badan elementow biologicznych oraz wspierajqcych je wskaznikaw 

fizykochemicznych i hydromorfologicznych. Stan ekologiczny jednolitych cz~sci wad 

powierzchniowych klasyfikuje si~ poprzez nadanie jednolitej cz~sci wed jednej z pi~ciu klas 

jakosci. 

Tabela 9. Stan ekologiczny jednolitych cz~sci wad 
Stan ekologianyKlasa jako~ci 

Bardzo dobryI 
DobryII 

UmiarkowanyIII 
IV Staby 

ZtyV . 
Zr6dfo: GIO$ 

o przypisaniu ocenianej jednolitej cz~sci wad powierzchniowych decydujq wyniki 

klasyfikacji poszczegalnych elementew biologicznych, przy czym obowiqzuje zasada, ie klasa 
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stanu/potencjatu ekologicznego odpowiada klasie najgorszego elementu biologicznego 

(rozporzqdzenie Ministra Srodowiska z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie sposobu klosyfikacji 

stonu jednolitych cz~sci wod powierzchniowych oraz srodowiskowych norm jakosci dla 

5ubstancji priorytetowych (Dz.U. 2016, poz. 1187) . 

W ocenie stanu ekologicznego specyficznCl role: majq hydromorfologiczne elementy 

jakosci wod, kt6re wraz z elementami fizykochemicznymi sCI elementami wspierajC}cymi 

ocenE: elementow biologicznych. Badania wad powierzchniowych w zakresie elementaw 

hydrologicznych morfologicznych wykonuje panstwowa stuiba hydrologiczno

meteorologiczna, przekazujCjc wyniki tych badan wtasciwym wojewadzkim inspektorom 

ochrony srodowiska. Natomiast wojewadzki inspektor ochrony srodowiska prowadzi 

obserwacje elementow hydromorfologicznych na potrzeby oceny stanu ekologicznego . 

Zgodnie z Ramowq Dyrektywq Wodnq obserwacje stanu elementaw hydromorfologicznych 

stuiq jedynie potwierdzeniu bardzo dobrego stanu lub maksymalnego potencjatu 

ekologicznego wad powierzchniowych. Oznacza to, ie w sytuacji, gdy stan wad na podstawie 

elementaw biologicznych i wspierajqcych je elementaw fizykochemicznych jest oceniony 

jako bardzo dobry, niespetnienie przez elementy hydromorfologiczne kryteriaw stanu 

bardzo dobrego powoduje obniienie stanu ekologicznego wad . Analogicznie jest dla 

maksymalnego potencjafu ekologicznego. Jednak w tym przypadku, niemoiliwe do eliminacji 

przeksztakenia hydromorfologiczne stanowiq 0 uznaniu wad za silnie zmienione lub 

sztuczne, wie:c ich stopien, np. droinosc przeptawek w barierach poprzecznych, moie 

decydowac 0 okresleniu potencjatu ekologicznego jako maksymalny lub niiszy. W sytuacji, 

gdy stan ekologiczny lub potencjaf ekologiczny zostat oceniony na podstawie elementaw 

biologicznych i wspierajClcych je elementaw fizykochemicznych jako poniiej bardzo dobrego 

lub maksymalnego, stan elementow hydromorfologicznych nie ma wpfywu na ocen€; stanu 

lub potencjatu ekologicznego, tzn. przyjmuje si~, ie z definicji odpowiada on stanowi 

elementaw biologicznych. 

Klasyfikacji stanu chemicznego jednolitych cz~sci wad powierzchniowych dokonuje 

siE: na podstawie analizy wynikow pomiarow zanieczyszczen chemicznych, w tym tzw. 

substancji priorytetowych. Podstawq analizy jest porawnanie uzvskanvch wvnikow ze 

srodowiskowymi normami jakosci. Przyjmuje si~, ie jednolita cz~sc wad jest w dobrym 

stanie chemicznym, jeieli iadna z obliczonych wartosci st€;ien nie przekracza 

dopuszczalnych st~ien maksymalnych i sredniorocznych. Jeieli woda nie spetnia tych 
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wymagan, stan chemiczny ocenianej jednolitej czt=:sci wcid okresla si~ jako: "poniiej 

dobrego". Dodatkowo, wyniki badan osadciw dennych Sq wykorzystywane w systemie oceny 

stanu chemicznego wad . 

Stan jednolitej cz~sci wad ocenia sit=: poprzez por6wnanie wynik6w klasyfikacji 

stanu/potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego. Jednolita cz~,sc wed moie bye 

oceniona jako b~dC}ca w "dobrym stanie", jesli jednoczesnie jej stan/potencjat ekologiczny 

jest sklasyfikowany przynajmniej jako dobry, a stan chemiczny sk\asyfikowany jest jako 

"dobry". W pozostatych przypadkach, tj . gdy stan chemiczny jest sklasyfikowany jako 

"poniiej dobrego" lub stan/potencjat ekologiczny sklasyfikowano jako "umiarkowany", 

"staby", bqdz "zty", jednolitq cz~,sc wed ocenia si~ jako b~dClCq w ztym stanie. 

Gmina Nowe Miasto \eiy w granicach 9 Jednolitych Cz~sci Wcid Powierzchniowych 

(rys. 5), sc} to: 

• RW200024268999 - Wkra od Sony do ujscia 

• RW200024268899 - Sona od doptywu spod Kraszewa do ujscia, 

• RW200017268896 - Tata rka, 

• RW200017268894 - Doptyw spod Brodz~cina, 

• RW2000172686949 - Doptyw spod Zoch, 

• RW200017268969 - Nasielna, 

• RW20001726892 - Turka, 

• RW200017268898 - Doptyw spod Latonic 

• RW20001926879 - Wkra od od ujscia tydyni do uj'scia Sony 

W latach 2011-2016 roku WIOS w Warszawie badat 4 z ww. JCWP. Wyniki badan 

przedstawia tabela 10. 
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Tabela 10. K1asyfikacja stanu czystoki je<!nolltyclt cz~ci w6d ~owlencltnlowyc:h na terenle gmlny Nowe Miasto 
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Rysunel< S. Granice JCWP na tie em1ny Nowe Miasto 

lr6dlo: opracowame wtasne 
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9.5.4 Jakosc wed podziemnych 

Celem monitoringu jakosci wad podziemnych jest dostarczenie informacji 

o stanie chemicznym wad podziemnych, sledzenie jego zmian oraz sygnalizacja zagroien 

w skali kraju, na potrzeby zarzqdzania zasobami wad podziemnych i oceny skutecznosci 

podejmowanych dziatan ochronnych (Program PMS). Monitoring wad podziemnych jest 

w Polsce prowadzony w sieciach: krajowej, regionalnych i lokalnych. 

Przedmiotem monitoringu do roku 2015 byto 161 jednolitych cz~sci wed 

podziemnych (JCWPd), a od roku 2016 Sq 172 jednolite cz~sci wod podziemnych, ze 

szczegolnym uwzgl~dnieniem obszarew naraionych na zanieczyszczenia pochodzenia 

rolniczego (OSN), znajdujqcych siE: na terenie niektorych JCWPd. 

Oceny stanu chemicznego JCWPd w punktach badawczych dokonuje siE: na 

podstawie rozporzqdzenia Ministra Srodowiska z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprowie 

kryteriaw i sposobu oceny stanu wad podziemnych (Oz. U. Nr 2016, poz. 85), ktare 

wyr6inia pi<;c klas jakosci wed: 

• klasa I - wody bardzo dobrej jakosci, 

• klasa 11- wody dobrej jakosci, 

• klasa 111- wody zadowalajqcej jakosci, 

• klasa IV - wody niezadowalajqcej jakosci, 

• klasa V - wody ztej jakosci. 

W 2017 roku Panstwowy Instytut Geologiczny - Panstwowy Instytut Badawczy, 

na zlecenie Gt6wnego Inspektoratu Ochrony Srodowiska, w ramach Panstwowego 

Monitoringu Srodowiska, przeprowadzit monitoring diagnostyczny jednolitych CZE:Sci 

wed podziemnych. Prebki w6d podziemnych pobrano w 28 punktach pomiarowych. 

Wyniki oznaczen terenowych i laboratoryjnych poddano analizie, wyznaczono klasy 

jakosci wad podziemnych w punktach pomiarowych oraz dokonano oceny stanu 

jednolitych cz~sci wad podziemnych. 

Na terenie gminy Nowe Miasto nie ma zlokalizowanych punktow monitoringu 

jakosci wed. Stan jakosci JCWPd 49 dla wi~kszosci punktaw pomiarowych zosta~ 

zakwalifikowane do II i III klasy . 
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Tabela 11. Klasy jakosci punktow zlokalizowanych w poszczeg61nych JCWPd, badanycn przez 
PIG w 2017 r. 

JCWPd 
Liczba punkt6w 

Og6tem w II klasie will klasie w IVklasie wVklasie 

49 10 6 3 1 -
trod/o: WID.) w Warszowle 

9.6 Zasoby geologiczne 

Budowa geologiczna terenu gminy Nowe Miasto charakteryzuje si~ duzq 

zmiennosciq warunkowanq charakterem sedymentacji i dziaialnosciq glacitektonicznq. 

Obszar gminy pokryty jest gtOwnie utworami polodowcowymi zlodowacenia 

srodkowopolskiego . Na powierzchni dominujq piaski akumulacji rzecznolodowcowej (0 

miqzszosCi kilku metraw) oraz gliny morenowe (0 miCiiszosci kilkunastu metrow), 

Lokalnie wyst~pujq utwory zastoiskowe (ily ; mutki 0 miqzszoSci kilku metr6w) 

oraz utwory morenowe (gliny, piaski i zwiry), W dolinach rzecznych wyst~pujq zar6wno 

piaski rzeczne jak i utwory organiczne, gMwnie namuly, lokalnie piaski prochniczne 

spotykane w przegt~bieniach dna dolin i starorzeczach, 0 zmiennej miqzszosci (od 0,5 m 

do powyzej 4 m) . W utworach rzecznych - gt6wnie piaskach utrzymuje si~ zwierciadto 

wad gruntowych na og6t 0 lustrze swobodnym, na gt~bokosci uzaleinionej ad wysokosci 

terenu nad lustro wody neki tj , od D,S m do 2 m p.p.t. 

Strop niiej potoionych utwor6w mezozoicznych (kredy, jury i triasu) znajduje si~ 

na gt~bokosci ok. 250 m, a ich SPqg 2700-2800 m. Warstwy te zapadajq gt6wnie w 

kierunku potudniowo-zachodnim, pod kqtem kilku stopni 1S 
, 

Obszar obj~ty opracowaniem nie nalezy do zasobnych w surowce mineralne. Na 

terenie gminy wyst~pujq obecnie jedno ztoie kruszywa naturalnego (Szczawin) 0 

powierzchni 61176 m2
, Ztoie to posiada 268 tys. ton zasob6w geologicznych (wg stanu 

na 31.12 .2017 r.) i jest eksploatowane okresowo16 
, 

IS Studium uwarunkowan i kierunkow zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto 
16 PIG - Bilans zasob6w zt6i kopalin w Polsce 
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9.7 Gleby 

Pokryw~ glebow~ stanowiq gt6wnie piaski catkowite wodnolodowcowe oraz 

piaski zwatowe. Typologicznie dominuje} gleby brunatne wytugowane. Wytworzone 

zostaiy z piask6w luinych, piask6w stabo gliniastych lub gliniastych na podtoiu piask6w. 

Sq to gleby cieple, tatwe do uprawy, ubogie w sktadniki pokarmowe, 0 niskiej i sredniej 

przydatnosci rolniczej . Przewainie s<l okresowo za suche a wytworzone z piask6w 

luznych trwale za suche. Wyst~puje} na terenie catej gminy, jednak wiE;ksze zwarte 

powierzchnie skupione Sq w potnocnej i zachodniej czt=;sci gminy. Pod wzgl~dem 

przydatnosci rolniczej zaliczane Sq gtOwnie do kompleksu 6-go (iytni staby) - ok. 32% 

grunt6w ornych oraz do kompleksu S-go (iytni dobry) - ok. 20% grunt6w ornych. 

Gleby powstate z piask6w luinych to przewainie kompleks 7 (iytnio - tubinowy) 

ok. 27% grunt6w. Przydatnosc dla upraw rolniczych ogranicza si~ do iyta, ziemniak6w i 

tubinu a miejsca bardziej uwilgotnione nadaje) si~ do uprawy j~czmienia . 

Na terenach ptaskich i niewielkich obniieniach, gtownie w poludniowej i 

srodkowej CZE;sci gminy wystE;pujq skupiska gleb pseudobielicowych. Wytworzone one 

zostaty z glin odgcirnie spiaszczonych lub z piask6w naglinowych podscielonych glinq. 

Gleby takie posiadaj~ dose dobrze wyksztatcony poziom orno-prochniczny, w wit=;kszosci 

nadmiernie uwilgotnione, ale nie podmokte. 

Miejscowo na niewielkich areatach (doliny ciek6w i zagtE;bien ia terenowe) 

wyst~puj<l ptaty gleb zaliczane do czarnych ziem zdegradowanych . Wytworzone one 

zostaty gt6wnie z piaskow lub glin odg6rnie spiaszczonych. Odznaczaj~ si~ dose dobrze 

wyksztakonym poziomem pr6chnicznym i odczynem oboj~tnym lub alkalicznym. 

Skupiska gleb pseudobielicowych i czarnych ziem to grunty dobre jakosciowo. 

Pod wzgl~dem przydatnosci rolniczej zaliczane Sq do kompleksu 2-go (pszenny dobry)

ok. 6% i 4-go (pszenno-iytni) - ok. 8% gruntow ornych. 

Niewielkie powierzchnie gt6wnie w dolinie neki Wkry i Sony zajmujq mady 

pytowe lub piaszczyste oraz gleby powstate na siedliskach pobagiennych (murszowe na 

piaskach i torfy). Uiytkowane Sq pnewainie jako tqki i pastwiska, a pod wzgl~dem 
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przydatnosci rolniczej zaliczane Sq gtOwnie do kompleksu III -uiytki zielone stabe i bardzo 

stabe17 
. 

Gt6wny Inspektorat Ochrony Srodowiska w Warszawie zgodnie z zapisami 

Ustawy Prawo Ochrony Srodowiska prowadzi "Monitoring chemizmu gleb ornych Polski" 

w ramach Panstwowego Monitoringu Srodowiska w zakresie jakosci gleb i ziemi. 

Monitoring chemizmu gleb ornych Polski jest realizowany od roku 1995. W S-Ietnich 

odst~pach czasowych sCi. pobierane pr6bki glebowe z 216 statych punkt6w pomiarowo

kontrolnych, zlokalizowanych na gruntach ornych charakterystycznych dla pokrywy 

glebowej kraju. Monitoring realizowany jest przez Instytut Uprawy Nawoienia 

i Gleboznawstwa - Panstwowy Instytut Badawczy, na zlecenie GtOwnego Inspektoratu 

Ochrony Srodowiska. Na terenie gminy nie znajduje si~ punkt monitoringu gleb w 

ramach "Monitoringu chemizmu gleb ornych Polski". 

9.8 	 Gospodarka odpadami zapobieganie powstawaniu 

odpad6w 

Odpady komunalne z nieruchomosci zlokalizowanych w granicach 

administracyjnych gminy Nowe Miasto odbierane Sq przez firmE: (przedsi~biorstwo 

Gospodarki Komunalnej Sp. z 0.0. w ptonsku) wytonionq w przetargu. Odbior odpadow 

od wiascicieli nieruchomosci odbywat si~ w systemie pojemnikowo-workowym. 

Zgodnie z obowiqzujClcym Regulaminem utrzymania czystosci i porz<ldku na 

terenie Gminy Nowe Miasto w zabudowie jednorodzinnej i zagrodowej odpady byty 

odbierane w postaci zmieszanej i selektywnej. Od 1 stycznia 2018 r. na terenie Gminy 

Nowe Miasto wprowadzone byty nowe zasady segregacji odpad6w komunalnych . Kaidy 

wtasciciel nieruchomosci deklarujqc selektywnie zbiorkE: odpad6w komunalnych 

zobligowany byt do wydzieJenia czterech frakcji odpad6w selektywnie zebranych oraz 

piqtej - odpady zmieszane. 

Przy zbiorce odpad6w segregowanych odbierano nast~pujqce frakcje odpadow: 

papier i tektur~, tworzywa sztuczne wraz opakowaniami wielomateriatowymi 

17 Studium uwarunkowan i kierunk6w zagospodarowania przestrzennego gminy Nowe Miasto 
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metalami, szkto, odpady ulegajqce biodegradacji w tym odpady zielone. Odbior 

selektywnej zbiorki odpadow komunalnych (tworzyw sztucznych) wspomagany byt przez 

umieszczenie pojemnikow siatkowych w wyznaczonych na terenie gminy miejscach 

tqcznie 12 punktow odbioru surowcow wtomych (PET). 

Na terenie Gminy Nowe Miasto funkcjonuje Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadow 

Komunalnych (PSZOK) - zuiytego sprz~tu elektrycznego i elektronicznego do ktorego 

wtasciciele nieruchomosci w ramach optaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

mogq dostarczyc zuiyty sprz~t elektryczny i elektroniczny. 

W 2018 roku niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne zebrane z terenu 

gminy Nowe Miasto 0 kodzie 200301 zostaty przekazane do Instalacji Regionalnej, ktorq 

jest Przedsi~biorstwo Gospodarki Komunalnej w Ptorisku Sp. z o. o. Zaktad 

Zagospodarowania Odpadow w Poswi~tnem (instalacja mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania zmieszanych odpadow komunalnych i odpadow selektywnych zebranych 

w m. Poswi~tne) w iloki 875,605 Mg. W analizowanym 2018 roku odpady zielone 0 

kodzie 20 02 01 zebrane z terenu gminy Nowe Miasto w catosci trafity do Zaktadu 

Zagospodarowania Odpadow w Poswi~tnem do kompostowni. Odpady 0 kodzie 19 12 

12, ktore powstaty po sortowaniu i mechaniczno-biologicznym przetworzeniu odpad6w 

komunalnych przeznaczone do sktadowania zostaty przekazane na Sktadowisko 

Odpadow w Dalanowku w ilosci 55,033 Mg oraz na Sktadowisko Odpadow w Jask6towie 

w ilosci 12,261 Mg18. 

Na dzieri 31.12.2018 r. 40,7% mieszkaricow zadeklarowato selektywnij zbi6rk~ 

odpadow komunalnych. 

Na podstawie sprawozdan potrocznych sktadanych przez podmioty odbierajqce 

odpady komunalne od wiascicieli nieruchomoSci z terenu gminy Nowe Miasto w 2018 

roku odebrano nast~pujqce frakcje odpadow. 

18 Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Nowe Miasto za rok 2018 

38 



Prognoza oddziatywania na srodowisko Program u Ochrony ~rodowiska dla Gminy Nowe Miasto 
na lata 2019-2022 z perspektywq do 2026 r. 

Tabela 12. Masa odebranych odpad6w komunalnych w 2018 roku z terenu gminy z podzialem 
na kody odpad6w 

Kod odebranych 

odpadow 

komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadow 

komunalnych 

Masa odebranych 

odpadow komunalnych 
(Mg) 

200101 Papier i tektura 5,320 

150104 Opakowania z metali 4,630 

200102 Szkto 51,265 

200139 Tworzywa sztuczne 70,845 

200301 
Niesegregowane odpady 

komunalne 
875,605 

200307 Odpady wielkogabarytowe 66,400 

200132 
Leki i inne nii wymienione 2001 

31 
0,03 

200127* Farby, tusze, farby dru karskie 1,08 

200136 

Zuiyte urzqdzenia elektroniczne i 

elektryczne inne nii wymienione 

2001 21, 2001 23, 2001 35 

4,255 

170107 

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, odpadow 

materiatOw ceramicznych i 

elementow wyposaienia inne nii 

wymienione w 170106 

24,680 

200203 
Inne odpady nie ulegajqce 

biodegradacj i 
39,8 

200123* UrzCldzenia zawierajqce freony 0,685 

200135* 

Zuiyte urzCldzenia elektryczne i 

elektroniczne inne nii 

wymienione w 20 01 21 i 2001 

23 zawierajClce niebezpieczne 

sktadniki 

3,009 

150110* 

Opakowania zawierajqce 

pozostatosci substancji 

niebezpiecznych 

0,060 

200201 Odpady ulegajqce biodegradacji 5,15 

200121 
Lampy fluorescencyjne i inne 

odpady zawierajqce rtE;c 
0,005 

Suma 1152,819 
ir6dfo : Analiza stanu gospodarki odpodoml komunalnyml no terenle Gmmy Nowe Mlasto zo (ok 2018 
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Osiagniete poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadow19
: 

a) poziom ograniczenia masy odpad6w komunalnych ulegajqcych biodegradacji 

kierowanych do sktadowania - 12,63%, oznacza to, ze osiqgni~to dopuszczalny 

poziom, kt6ry w 2018 roku wynosit do 40%, 

b) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego uzycia nast~pujqcych frakcji 

odpad6w komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkfa - 30,14% tzn. 

ie osiqgni~to wymagany poziom, kt6ry za rok 2017 wynosit min. 30%, 

c) poziom recyklingu, przygotowania do ponownego uiycia i odzysku innymi 

metodami innych nii niebezpieczne odpadow budowlanych i rozbi6rkowych 

90,52%, oznacza to, ie osi<lgni~to wymagany poziom, kt6ry w 2018 roku wynosit 

45%. 

Gmina Nowe Miasto realizuje r6wniei "Program usuwania wyrob6w 

zawierajqcych azbest z terenu gminy". W ostatnich latach usuni~to nast~pujqca mas~ 

wyrob6wazbestowych : 

Gmina planuj~ takie usuwanie azbestu w kolejnych latach. 

9.9 Zasoby przyrodnicze 

Lasy na terenie gminy Nowe Miasto podlegajq pod nadlesnictwo Ptonsk i zajmujq 

3381,47 ha co stanowi 28,7% catkowitej powierzchni gminy. Struktur~ grunt6w lesnych 

na terenie gminy przedstawiono w tabeli poniiej . 

19 Analiza stonu gospodarki odpadomi komunolnymi no terenie Gminy Nowe Miosto za rok 2018 
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Tabela 13. Struktura lasow na terenie gminy Nowe Miasto w 2017 roku 

lasy Jednostka Powierzchnia (ha) 

Lasy ogotem 3381,47 

Lasy public2ne ogo/em 1 345,47 

Lasy publiczne Skarbu Panstwa w zarzqdzie Las6w 
ha 1338,39

Panstwowych 

Lasy publiczne Skarbu Panstwa w zasobie W/asnosci Rolnej SP 2,58 

Lasy prywatne og6tem 2036,0 

tr6dlo: oprocowome wfasne no podstawle danych GUS 

Stan sanitarny lasow na terenie gminy Nowe Miasto ogolnie jest zadowalajqcy, 

jednak lasy prywatne znajdujq Sit; obecnie w gorszym stanie nii lasy panstwowe. Lasy 

prywatne Sq rozdrobnione, a dziatki na ktorych si~ znajdujq, Sq mate i wqskie. Gatunkiem 

dominujqcym jest sosna, wyst~puje r6wniei brzoza, dqb. Na terenie gminy 

zlokalizowane Sq takie lasy ochronne w jej potnocnej cz~sci, w obr~bie Uroczyska 

Modzele Olszyna - Lesnictwo Nowe Miasto, oddziat 205. Sq to lasy petniqce funkcje 

wodochronne m.in. regulujq sptywy powierzchniowe i sprzyjajq retencji wod. 

Wsr6d dziko iyjqcych zwierzqt na terenie gminy Nowe Miasto moina spotkac 

dziki, sarny, lisy, tosie i zajqce. Na terenie gminy wyst~puje duio gatunk6w ptak6w 

typowych dla potnocnego Mazowsza oraz liczne gatunki bezkr~gowc6w i ptaz6w20
. 

9.9.1 Formy Ochrony Przyrody 

9.9.1.1 Nadwkrzanski obszar chronionego krajobrazu 

Nadwkrza flski Obsza r Ch ronionego Krajobrazu potoiony jest na terenie 

Wysoczyzny Ciechanowskiej, Doliny rzeki Wkry oraz Niziny Mazowieckiej. Jest to obszar 

o charakterze wybitnie rolniczym, z nielicznymi lasami. Cenniejsze fragmenty lasow s<l 

chronione w rezerwatach, m.in: Dziektarzewo i Gotuska K~pa - gdzie chronione Sq 

fragmenty lasu mieszanego porastaj~cego skarp~ rzeki Wkry. 

Nadwkrzanski Obszar Chronionego Krajobrazu, obejmuje tereny chronione ze 

wzgl~du na wyrOiniajqcy si~ krajobraz 0 zroinicowanych ekosystemach, wartosciowe ze 

wzgl~du na moiliwosc zaspokajania potrzeb zwiqzanych z turystykq i wypoczynkiem, a 

20 Strategia Rozwoju Gminy Nowe Miasto na lata 2015-2024 
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takie petnionq funkcjq korytarzy ekologicznych. Obszar 2ajmuj~ powierzchnie 97 910,40 

ha (w gminie Nowe Miasto - 3348,7 hal 21 
. 

9.9.1.2 Pozostate formy ochrony przyrody 

Ponadto na terenie gminy znajduj~ si~ 7 pomnikow przyrody oraz przebiega 

korytarz ekologiczny - Puszcza Biata. 

Tabela 14. Pomniki przyrody na terenie gminy Nowe Miasto 
Data 

ustanowienia 
Typ pomnlka Rodzaj tworu przyrody Opls potoienla 

10.11.1973 Jednoobiektowy Drzewo (dllb szypulkowy) 
Przy drodze powiatowej Nr ewid. 217/ 

teren lasu 

10.06.1974 Jednoobielctowy Dnewo (d<jb szypulkowy) Pny drodze powiatowej Nr ewid . 299 

26.04.1979 Jednoobiektowy Glaz nanutowy -
10.11.1973 Jednoobiektowy Drzewo (dqb szypu/kowy) Na terenie parku 

15.01.1987 Wieloobiektowy 
2 x Dnewo (dqb 

szypulkowy) 

Na skarpie nad neczkq Turkq na 

nieruchomo~ci oznaczonej w ewidencji 

grunt6w wsi Zakobiel numerem106 

15.01.1987 Jednoobiektowy Drzewo (Upa drobnolistna) 
Na gran icy dzialki i drogi gminnej Nr 

246 

14.01.1988 Jednoobiektowy Drzewo (d<!b szypulkowy) 

na granicy dzialek Nr 154 w 

miejscowosci Miszewo B. i Nr 222 

potozonej w miejscowosci Grabie 

Zr6dfo: oprocowame wlasne no podstawle GDDS 

21 www.crfop .gdos.gov.pl 
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Legenda 
CJ Gmina Nowe Miasb:l 

tsSJ.KorytaIL ekol09lczny • Puszcza Blala 
_ Nadwknar'lskl Obszar Chronlonego KraJobrazu 

o 1 2 3 4 km 

Rysunek 6. Potoienie gm;ny Nowe Miasto na tie form ochronv przyrody 
trodlo: oprocowonie wlosne no podstawie GDO~ 

9.10 Zagrozenia powaznymi awariami 

Na terenie gminy Nowe Miasto nie znajdujCj si~ zaktady 0 duiym i 0 zwi~kszonym 

ryzyku wystClpienia awarii. Potencjalnym irodtem powainych awarii jest transport 

drogowy 5ubstancj i niebezpiecznych, gtOwnie paliw ptynnych (lPG, benzyna, olej 

nap~dowy). Przypadki powainych awarii przemystowych mogq dotyczyc r6wniei 

wyciek6w 5ubstancji ropopochodnych spowodowanych wypadkami lub kolizjami 

drogowymi. 
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10 	 IstniejClce problemy ochrony srodowiska istotne z punktu 

widzenia realizacji projektowanego dokumentu, 

w szczeg61nosci dotyczClce obszar6w podlegajClcych 

ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 

o ochronie przyrody 

Gtownymi probtemami ochrony srodowiska istotnymi z punktu widzenia realizacji 

Programu Sq: 

• brak sieci kanalizacyjnej oraz oC2yszczalni seiekow, 

• niedostateczna jakosc powietrza (szczegolnie w sezonie grzewczym), 

• niski poziom selektywnej zbiorki odpadow komunalnych. 

11 	 przewidywane znaczClce oddziatywania, w tym 

oddziatywania bezposrednie, posrednie, wt6rne, 

skumulowane, kr6tkoterminowe, srednioterminowe 

i dtugoterminowe, state i chwilowe oraz pozytywne 

i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 

2000 oraz integralnosc tego obszaru, a takze na srodowisko 

Cele i zadania przewidziane do realizacji w Programie nie wptynq znaCZqCO na 

srodowisko (przewiduje si~ oddziatywanie pozytywne lub neutralne). Gmina Nowe 

Miasto znajduje si~ poza obszarami Natura 2000 na podstawie ustawy z dnia 16 

kwietnia 2004 r. 0 ochronie przyrody (Dz. U. z 2018 r. poz. 1614 z pOin. mm.) . WPtyw 

zadan przewidzianych w Programie na pozostajCjce w zasi~gu oddzialywania formy 

ochrony przyrody zostat przedstawiony w tabeli 15 niniejszego dokumentu. 

Bardzo wainym elementem zapobiegajqeym ewentualnym negatywnym 

wptywom na cenne przyrodniczo obszary jest oeena oddziatywania na srodowisko. 

Naleiy pamit=:tac, ie analiza oddziatywan planowanyeh dziatan zostata wykonana z 

zafoieniem, ie dla zadan inwestycyjnych planowanych w Programie b~dzie zachowane 

post~powanie w petn; zgodne z obowiqzujqcymi przepisami prawa, a wit;:c dla 

przedsi~wzi~cJ ktore tego wymagajq zostanie przeprowadzona procedura oeeny 
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oddzialywania inwestycji na srodowisko, ktora zostanie zakonczona decyzjq 

srodowiskowCj . 
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Prognoza oddziatywan ia na srodowis ko Progra mu Ochrony ~rodowiska d la Gminy Nowe Miasto na lata 2019-2022 z perspe kcVWq do 2026 r. 

Tabela 1S. Analiza lada'" pod k~tem motllwoki negatywnego oddzla/ywanla na bodowlsko 

Rodla] pnedsi.WIl~la 
Komponent 
~rodowislul 

OddziatywanIe Uzaudnlenie 

Mon!.>, in,t.tatJi OZE na 

lererue gminv 

Fo/my oeh/ony 

pn.yrody 

R6znerodno~t 

biologIc n a 

Lud>le 

Zwieflet. 

Rollinv 

Neulralny 

Neutralne 

Pos,ednl" 

pOll'tYWne 

Neutralne 

Neutralne 

Przedslewlie<" nie wptyn~ na tormv och/ony przy/ody, mOlliwe odd,lalywania b~d~ mlaly 

charakter ~r6tlr:otrwaly. N,. przewiduJe,,~ negalyWnego odd'ialywanla n. galunk, roslln I 

lWle"4t mald"j,!,e s'e w (ennyeh PrlvrcdnIC'O sledlosbcn no obsun.e gminy. 

Planowane Inwestye/e b~d~ miaty charakter 'ndywidualnv Dn . on,lalacle OZE nie bed~ 
r"mowal dUlych powienchni. 

Odd,i./ywanoe na srodowisko bedlle miej,rowe I krntlr:ot,wale. d"~k' u.emu reall,"cJ" 

J)fledsoliW2i« nie wplynie neg3lyWn,e na '61norodno~t biologlczn4 na lerenle gm'ny. 

Place lwi~lane, re.liuc/~ ,.datl bed~ wymagaly wykorZ'/sunia spnetu, Ict6ty mo'e 

powodowo/ uCI~lliwoitl 'wl~l.ne, nadm,emym n3Ia~em. Oddll3Iyw3",e to bed,l. 

krotkotrw>le I miejseowe Dliekl pneprowadlOnym pratom mOlliwe bed"e (wleks,enie 

wyda/no~1 energelyezneJ budynlt6w, (0 pOlVlyWnle wplynl' ,6w" lei ft> ekenomi"ne 
.spekly och eksptoalaCjl. 

Prace prowad,one b~d~ w miar~ mOllowo!ej pOI. okresem t~gowvm ptak6w. Jesli 

latnowanle odpowledn,ego telmlnll nl' bed,le mOlliwe naletv przed rOlpoc>e<iem pr.e 

pneprowadll~ lOlPoloanie, elY w rejonie prowadten.a prac Olal w strefie Ich 

bezpoirednlego oddlialywanla znalduj~ lie scnronienla ""enne nieloperzy lub ay 

gn'a>dul~ ,3Iunk, pt.kow ehron,onyeh . Po pnep,owadrenlu pra, remontowych b~dlle 

zapewmcne nletoperzom dall,e "hronienie w na,ie dnl., • pt.kom dalSle gnlazdow.nle 

IN ob,eirtach budow1anyeh. 

Wptyw pr.e budowlanyeh na roiliny 'w,~zany bed,ie glOwnl', transponem , 

Iymuasowym 'kladowaniem m.terial6w budowlany,h Odd'i.lywanle to bedlle 

kr6Ikolrw.'e I mlelscowe 

Wod. Neutraln. 

Prate budowla.e noe bed. mialy wplywu no ,tan ora,/akoS{ w6d powlen(hnlowych I 

podllemnyeh Pod".. prowad.eno" prae n.e p',ewiduje lIe poWSl.wanla wvelek6w I 

SIkodhwyen subsLlncji do w6d. 
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Progno, a oddzialywania na srodowisko Programu Ochrony Srodowiska dla Gminv Nowe Miasto na lata 2019-2022 z pe rs pektyw~ do 2026 r. 

Roduj przed';ewzl~a 
Komponent 
'rodowiska 

Oddlialywanie Uusadnienie 

Powiet"e 
Polrednle 

pOlVIVwn" 

Prow.d,ene no teren,e gmlnn~ dzoar,.nla przyClynl~ .. ~ do poprawy efektywnOScI 

energetyc,nej bodvnk6w Oll~ki Clemu molllwe b~dlie ogranl".nie iloSei suroW(ow 

energnyonych wy~orzystywanych do og"ew.n ,a budynk6w, a co za IVm Idzle ,mnleiSly 

sr~ iloie ,an,e<;,vszczerl emilowanych do atmo,fery. 

Powien.~hnI6J 

llem~ 
NeutralM 

Powie"chnia liemi nfe '05lanle nal USlona podens prat remontowo-budowlanych 
J in,talacyjnych. 

Kraiobral Neutraln. 
O"alani. pr<>wadlone b~d~ na is tnoeJijcych dotyc"cza, obieletaeh. Nle z.bun~ tadu 

przestnennego na lerenie gmlny. 
Mental instal",i OZE n. 

lerenie grnirw 
Klimat 

Po"ednie 
pczvtywne 

Popr3wa efektywnoScI energet)lc<nej pepnel instalatje 02E Oral lermomodernll.cl~ , 

remonty hudynk6w wptynie na ogranlt,enie emilji m .•n. CO, do almosferv. w 

konsekwen'J' p"ye'ynlai~' sie do IlOpraWV .k'adu pew,e"" . 

Zasoby nM oralne Neu\ralne l'o;. 13sob6w naturalnyen nle 10Slon~ n.ruSlone podcza$ prae remoMowo·budowlanyen. 

Zabytkl Neutralne 
W przvgadkv prowad,.nl. prac IN obiektach ,abytkowych pnebiegat one b~d~ god 

nadzorem konserwatora labylk6w. 

Dobra mate,la'ne Neutralne 

Realllacja inweSlvci' pflebiegala b~dlie w IPos6b nje,.graiaj~cy dobrom mateflatnym 

Tereny,. kt6rycn b~~ wykonywane praee remontowe/mOnlA10We lostanie 

zab""pieclony 

Ga,yfi kaela 

Fermy oenrony 

PrlV,oo'y 
Neutra'ny 

Realjlaeja inweltycji wykonana bed,i. ,godn,., miejseowym planem ,.go,podarowanla 

pnestrzennego. Budowa sled ga,owe, b~lIe pneblega, w,dlul ..tnlej~cycn dr6g I nle 

wplynie na ob<l.ry mle"C1~,e >Ie w obr~ble ,iedllsk przyrodn,oych . 

R6rnorodno~ 

biotegi"n. 
Neutraln. 

Budo"'a $Iee, gazowej nle wplym. lnac,~co (Ia r6lnorodno~ biologlunij . MOll iwe Jest 

krotkotrwale i odwraed'ne oddllalywanje n. r6inorodnoS( biologlelnil podCl.S lazy 

realllaeji. 
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Prognoza oddzialywania na srodow isko Programu Ochrony Srodowiska dla Gmirly Nowe Miaslo na lata 2019-2022 z pe r spektyw~ do 2026 r. 

Roduj prudsJ~l~a 
Komponent 
~rodowlska 

Oddlla/ywanie Uusadnienie 

lud"e 
Po~rednie 

polYtYWne 

Prowad,enle prac lwi~lanvch , Inwe,tyej~ w f',ie realiraejl moie mlel wplyw na 

pogo,.,enle kllmatu aku5tyonego cry nanu almoslery. D"alan la Ie b¢d~ kr6tkOlrWllIe I 

odwr.calne Budowa ,nfrastruklurv wplyme no poorawe jakok, pow,et'" no leren'e 

gminY Mies.zkancy bed~ mieli moillwolc konY'lan,. l ,I",,; ga,owej. CO ogran,ClY 

wykOrly,\3nie m.in. wegJa /ako gl6wnego no/nlka energil. 

Zwlerzeta 
Po!rednie 

pOlytyWne 

Prace IWI~lane l budow~ garcx:l~au lo<tan~ poprred'one jnwenlary,acJ~ galunkow 

lw,erz~1 Ora' - w prrypadku wy$l~p,enla gatunkow ehronionvch - u,uleniem 

harmonegramu prac r uwrslednlenlem okres6w och(onnych (I~owychl. 

Garyfi~acja 

RoSiiny 
Po/redn.. 

pOlytywne 

Oddmlywanie pra, rW'~lany,h l budow~ infra,lruktury b~li. mie~ charaleter 

krotkolrwaly; odwr.calny. W celu ogron"",nia powlerrchni odd,ialywania c'~zk,e80 

sprzeLU na ,o~iny. do/a,d n. leren prac budowlanych pueb'egal b~d'ie przV I<tn,ejqcycJ> 

droia<n. Pc lako~Clen'u pra, 1miany W pOSly"u roll,nnym lost.n~ Odtwor1one. 

Wooa Neutralne Reallz3cja budowy nie wply.Ie na iakolt w6d powierzchniowvch i pod,lemnycn. 8udowa 

nle wp/yn,e na ,mjan~ w pololeniu ,w'ewadl. w6d poo,iemnvch. 

Powletrre 
Pol,Mn,. 

pD.lytywne 

Odd,lalywanie inweslYc)i na powjetne b~d"e kr6tl<olrwale, zwi~rane, prac~ .prretu 

m",hanlCrnego nie,bednego do reall,.cl' inwestyeji MOlhwo~ wv>t~plenl. prrekrocrerl 

dopuncz.lnyen po,Iom6w m.in. IIenk6w arotu wyst~puJe jE>dyn,e w prrypadku ,ilnie 

skoncentrcwanych w lednym punkCl' prac budowlanych. 

Dudowa sl"" garowel m. n. <elu ograni"enle 'loki wykorry.tan,a wegl. jako glOwnego 

nolnika ene'ail. prr., co zmniejsry 'i~ ladunek CO" pyl6w ora, ,nnvch z3nieerySlcrerl 

uwalnianyeh do 31mo,lery. 

Powierzthnia 

Jieml 
Neutral"e 

Negatywny wplyw budowy s,ee; galOWej Iwl~Iany b~d,le.e ,nislClen,em wlenchniel 

watSlwy gleby prre, masryny. Olialania Ie bed;; mlaly charakter lokalny ,odwracalny Po 

13ko~C1eniu prac powlerr,hn'a . kt6ra n3,oion. byla na d"a'anie Slkodliwych czynnik6w 

10lt,nie prrywr6cona do 'lanu ,prred budowV. 
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Prognoza oddzialywania na srodowisko Pro gramu Ochrony ~rodowiska dla Gmmy Nowe Miasto na lata 20l9·2021 1 perspektyw'l do 2026 r. 

RocIuj przedsl~~ia 
Komponent 
~rodowisb 

Oddzia/ywanie Uusadnlenle 

Krajobral Neutralne 
Zmiany w kompolye)1 kra)obralu popnel wptow.d,enie nowych elemenl6w (maszynl 

'wl~lane b~dz,e I ptocesem budowy 'nrraSlruktury. N,ekony51ne odd,lalywanie na 

ktaJobral obselW()wane b~dl" pod"as pr., budowlanych. 

Khmal 
Poirednie 

po,ytywne 

Fa,. 'eallla<J' planowanego przed<l~wz,~cie b.dzie mia'_ (har.klet lokalny ,kr6Ikolrwaly. 

Budow. ,ieo gal owe) ma na celu ogranloenle lIok' wykol7\lsunia w>:ila Jako gl6wnego 

noin,ka energi •• pile, co ,mniej><)' si~ ladunek COL pyl6w ora, Innyeh ,anieclVSlczen 

uwalnianych do atmo,lery. 

Gazyfikacja 

l.asoby naluralne Neuualne 

Zasoby naluralne na le'enie gmonV nie ulegn~ negatywnym wplywom ,eah,a'l' ,nwe.Iye)'

llola kopahn ,na)duJ4cvch <Ie na lerenle gminy polcione s~ w po,a ob<zarem objetym 

InwestvCJ~ . 

WykorlVSlanle gOlu Jako lr6dlo energ,i ,mn'ei>lV wykonynanie wegla )a.o 816wn08o 

nolni•• energi l. 

labytki Neulralne Reali,acja IOwesl'/(Ji przebiegala bedlie w spos6b niezagra;aJ~cv ,abytkom. 

Dobra rnalerialne Nevllalne RealilllC). ,nw,,",I'/'JI puebiegal. b~lie w spos6b nie,aKrai3J~CY dobrom mate"alnym. 

Teren budowy losianle zabezpiec,ony 

Modernilac)a dr6g oral 

infra,lruklury 

toWartV<l~cej 

f'<)rmy ochrony 

prlVrody 
Neutralne 

Real".cja ,nwe'tvqi wykonana b~dlie 19odnie ,miej5Cowym planem ..,ospodarowanla 

prle5t"ennego, 8udowa I modernilacja dr6g wykonyw. na b~dlle PO istniel~cyrn 

dOI'/<hczas iladzle dtogl, 1 tego wlgI~u nle b<:dlle ona wplyw.la na tereny s~siednle, 

wlmoiony ruch samochod6w i m.S1yn w okresie reah,acji budowy drogi i rwiq'any 1 n,m 

ha/as ora, wzrosl sl~;enla tlenk6w alOlu w atmosfern bed~ ml.1y charakler kt6tkotrw.1y i 

nie b~~ tagra,.t obslOrom ,gatunkom chronionym. 

R6inorodoo~ 

b,o logIC' na 
/'IeulralM 

Modernlzaqa dr6g n. le'enle gminy ".e wplynle ,nauilco na r61norodnoll b,olog"'n~. 

MOl li we Jest kr6tkctrwale I odwratalne odd,lalywanie n. r6inorodno~ b,ologiczn~ 

podaas lazy ,eal".cji 
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Prognola oddlialywani<l na irodowisko Programu Ochrony $rodowiska dla Gminv Nowe M,asto na lala 2019-2022 z per s pektyw~ do 2026 r, 

Romaj pnedsl~W2l~a 
Komponent 
'rodowiska 

Oddrla/ywanie Uzasadnlenie 

ludlie Poiredn' pOlYI'/Wny 

Prow.d'enie ~••c zwi~nnveh 1 inwe'ty(jq W lal le realilacji mole mlK wplyw na 

pOBon.en,e klimatu akuslynnego e.y nanu atmo<fery, OIialanla Ie b~dq I<r6tkollWate. 

mle]scowe ,odwracalne eudowa infr ..trulcturv wplyn,. n. popraw~ Jako~'1YCia 

m,eu""nc6w m,jn_poprze' ORran,e,e",e ilo~ci lan'e<:.zy"Cleri komunlkacvjnyeh ora, 

poprawe bezpjec,en,twa , 

Zwiell~ta Neuttalny 

POC1~lkowa I.,. reali,aej' ,adan wplyn,. nreko"y,tnie na bioceno,y wystepuj~,e w 

wlelUnn'"J wa,stwle gleby_ U"~zliwy dla lwien~1 moie byt netas emilowany pOde.., 

rob6t "emnyeh  odd"atywanie 10 b~d,le m,alo ehalakler mlej~owv' k.6tkolrwaty_ 

Zrea lilowan. inweslyeja b~"e umo,liwla~ swobodn~ migracJ~ lwiefl~t ora, bytowanle 

wy,,~puJqcvch dotyche>", galunk6w 'wlerI'll 

Modem"ae)a dr6g 0 ••' 

infr,su"klury 

Ro~linv Neulralny Praee prowad,one b~d'l w spos6b oie ,agraiaJ~cv Iione regionu , Powienchn,e, kl6re 

ulegly zni<1czeniu na skulek pra, 'iemnyen '05un~ pOddane kompen,.C)' ~ny,odniC1eJ, 

towal1Y'l~eej Wod, Neutralny 
eudowa I modern"acja droe oie wplyn,e na JakoU w6d powienchnJowych i podliemnych 

lagroienlem wyn,kaj~cvm, realincii ,nw""tvejl mOle byl wycjek $ub,Unq, 

,opopoehodnych z maszyn budowlaoych, 

Powletne Polre<ini pOfytywny 

Padua< budowy drogi mOze wy>t~pil problem' nadmleroym zapyleniem oral emi5jq 

,polin do atmoslerv po,hod,~cych 1 mastyn nie,bo:;lnych do leol;'.'il ,adanra, 

OddliatywanJe jest k,orkolrwale I ma ehalakler mlej>cowy, pne> cO nle stanowi 

powatnego zag/oiema dlo m.es,kanc6w gmony 

Powierlcnnla 

,ieml 
Be,polrednie 

Realllacja ,.d.1I zwi~..na Jeu ,dUi"lngerenq.. qlowieka na POwien 'hn'~ "em!. Pfleb,eg 

planowanych dr6g "'yznaClana jest na .stnlej~eych {Iadaeh dr6g. co lmniel51Y stoplen 

odd,lalywan,. no le,eny s~sl.duJ~(e , 

KlalOb r31 Neutralny 8udo",0 i modern'loC)a drOB b~lIe pneprowadlona na IStnleJ"cych Jut eiijgach 

komunikacvlnyeh. pnez co k(aJobral nle ulegnle ,natznym zmi.nom_ 
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Rodlal prredslewzi~ja 
!Component 
frodowisb 

Oddrjaiywanje Uuudnienje 

Klimal Pa',edni pa,ytywny 
Budawa dr6g na leren je gml"Y przyczyn,e s,~ da ,mniejs,enla emisji pyt6w i spalin do 

atrnasrery. 

Moderni,aeja drog aro, Zasaby naturalne Neutralny IN ob'(bie planowanej inwestycjl nle 'naJduJ ~ <ie ,Ioia kopaUn 

Inr,astrulcturv 

towallY<Zijcej :z.bytki Neutra!ny 

Reahzae]. mwesty,ji przeb,ega!a b(dlle w spos6b n ..ragra ;ai~CY ,abyt~om . Podcras 

prowadlenie pra, .Iemnyeh mOll;we jest ,nalel'enie nanowisk archeolog'elny,h, w tym 

prrypadku ,ostanle ,.pewn,oo. odpowlednla konserwaej3 ,nalezlska. 

Dobra mateffa'ne Neutralny 
Reah"'j' ,nwestyeJI prrebiesal. b<;d,ie IN spos6b n.erag,."j~cy dobrom materia!nym. 

Teren budowy 'Oslan .. zabezpieczony 

Formy ceorony 

przyrody 
Neutralne 

Reallucja Inw'-'Styeji wykooana bed"e lRodnie, mlejscowym planem ragospedarowanla 

przeSlrlennego Budow> ,leel k.nali,acYjnej b~d,j e przebiegal WId!Ul iSlnieJ4CVC~ dr6g , 

nie wplynie na n'luralny zaslo:g I obszary m,eSlu~ce si~ w obr~b... ,edlisk PflYrQdnl(.lych . 

upon~dkowanie 

gospodark,leiekowej 

R61norodnost 

blolo!,,,n. 
Neutralne 

Budow. infrastruktury kanallzaCVjnej n,. wplynle 'n"'~co na r6lnorodno~ blologicznij. 

Mollow.. je<t ,rdtkotrwale, odwrac.ln. odd,ialywanle n. r6rnorodno~ blologlClnq 

podua, (azy r ••lil3Cji Budow. ,nhastruk!urv pozjItyWnl. wplynoe m.ln n. ).koU w6d 

poWlefldln ,owych i pod, lemnych, co pelrednlo potyl.vwn,e wply"," na ochron~ 

r6inorodnol<o biologi,,"e), popne{ .twonenie lep,.ych warunkdw do ro~wOiu 

organam6w. 

ludu. 
Pol ,ednie 

pozytywne 

F31a realilaCji ,.dan ,wlil,anych, 'nrras\rukIUr~ kanaii,aCYjnij mole m ' ~ wpl'{w na 

pogors,en,e klimatu aku.tveme&o ClY stanu atmos(ery. Oddzjatywan13 te b~dij 

hOlkot"",ale. 

Budowa onfr.Slruktury wply.ie na popraw~ l_koUi wod na terenle gm,nv. Wleks,. herb. 

mies:rkarlc6w bedr.e mlala mo;Uwol1 konY1 tani' 1 sleel k.naillacyjne,. Dzi~kl Clemu 

macrnie ,mn'ejslY ,ie fYlyko wySl4pienia zanie<zy>.loenla wOdy pllne, . 
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Romj p,.edsl~W2i¢. 
Kompanenl 
trodowiska 

Oddliatywanle Uzasadnienie 

Zwiefl~la 
Pol,edn.e 

pOIVlVwne 

Reali"'"o ladan pop,aw, stAn w6d powierzchnlowyeh • pod,iemnych na terenie gminy. 

O~I~ki budo""ie ,'eel kanallucYjneJ or., oay... ,zalni kiek6w ograniczona zOltani. ,Io~/ 

!clek6w odprowadzanyeh belpolredn,o do 'ieml i w6d grunlO'W\lch. co ,naunle ,mn,eJ'lV 

'Yzyko ep,dem,ologiczne lwlallaa lwien~t hodowlanych . 

Rolltny Neutraille 

Odd'ialywanie p/ac ,wl~zanych r budow~ Inirastrul<tury bed, Ie mle/ charal<tel 

krnlkolrwaly i odwracalny. W eelu ogranle.enla pow,enchn' odd,la/ywanla «ezkiego 

lpnetu no ,oSliny. dol.zd na leren prac budowldnych przeb,egal bed,le po I$ln,ej~cy(h 

drOSdeh Po ,.kc~Clenlu pIa, zm,any w pos.zyclu rollinnym zo'tan~ odtwOrlone. 

Upofl~dkow.nle 

gOlpoda,k, ~ClekoweJ 

Weda 
Polrednie 

pOlytywne 

Reali,"cja budowy ,nfrastruklury kanalilacyjne, "'plynle po~n'e no wody 

powie/zchnlowe 'pod,iemne. Budowa sieei kan,.,IIA<yjneJ Ora. ouyszualn, IClek6w 

ogranlCZV ,'oil s.:ieknw przedOI!ajij<ych sie do w6d grunlowych i powle"ehniowych. Ozitkl 

tnwestycjom mieszk.tlcy gmlny Nowe Miaslo b~da mlet ,apewniony dost~p do wody 

dobrej )akojci. pnebadane) pod k~!em chemiClnym O'al mikrobiologiOnym. 

Powletfre Neutralne 

Oddztalywante ,nwestyeji n. pow,etne b<:dlle kr6tkolrwale, lW.~une, P{3C~ ,prz~tu 

mechMlClnego nLe.bednego do r.aliIacji Inwe$!yejt. Mo,hwo{t wyst'lplenia pnek,oCletl 

dopulzezalnych poziom6w !Ienknw alOt" wyst~puje Jedyn,e W pflypadku ,linie 

skoncentrowanyth w )ednym punl<c,e prac budowlanycn. 

Powlerzchnta 

llemi 
Ne,,!,..lne 

Nega(yWny wplyw budowy "e':L l(anali'acyjnej ora, oClys.zculnllcieknw rW'q,any jeslle 

lnisrneniem wienchntel warstwy gleby pne> ma"yny. Olla!ani. te ~d~ mlaly charalctel 

lokainy i odwraealny Po ukonaeniu pra, poWienCnRi., kl6/a narOlOOO byta na dzlalani. 

s,kodhwych uynnlk6w ,o<tan,e pnywr6eona do stanu sprzed budO'W\l. 

Krajobr31 Neutralny 

Zm,any \AI kompo:ycj, krajobra,u popne, "'prow.d'en'e nowych elemen!6w Z""~lane 

b~d~, proce<em budowy Inl/a'ltuktury. Niekorlystne oddltalywanie no krajobral 

obserwowane b~dl'e pod"" prac budowlany<h 

Kllmal Neutralny Oddllalywan,e 'nwesryc)1 na khmat b~zle mlalo charakter lokalny' krnlkotrwaly. 
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Radu) pned~i~a 
Kamponent 
'rodowlslca 

uJ>On~dkowanie 

,o'pOd.r~1 SclekoweJ 

l.asoby naturalne 

Zabytki 

Dobr. materialne 

i'ormy och,ony 

prlYfOdy 

R6lnorodno~c 

blologiuni 

U1uwan.e I 

uni e-slkodl.wi an Ie 

wyrobdw laWleralacych 

arbes! 

ludlle 

ZWleneta 

Ro~lIny 

Oddzialywl n~ 

Neutralny 

Neuttalny 

Naru,alny 

Neutralne 

Neutraln. 

aezpo~' edn Ie 

pOlyrywne 

Neutraln. 

Neutraln. 

Uusadnienie 

Zasoby naturalne na terenie gmlny nie ulegn~ negatywnym wplywom real izacji inwestvcJi. 

Zloia ~opalin In.jduj~cych sl~ w gmlnie poloione s~ POU obsu,em objetym InwestycJami. 

Realizacj. inwestycjl przeblegala b<:dzie w spo~6b nleugrai.j~cy zobytkom. 

Realizacja inw51'/Cji pfleblegala b<:dzoe w spos6b nlezagfa"J~CY dobrom malefialnym. 

T""en budowy lonanl. labezpleczony. 

RealllaoJa inwe>tyCjl nle wplynle na formy ochrony pnyrody. Nie przewlduj. sie 

negatywnego oddllalywanoa na ,atunkl rollin i ,wienqt zn.JduJ~ce 'i~ w ,.nnych 

PflYrodniClO sledliska,h na obsz.". &mlny. 

Oddnalywanie na jtOdowlSlto b~dlie mleJscowe i kr6lkotrwale. dll~kl nemu real iz.cja 

pned"~W<I~c ole wplynie negatywnie nA r6inorodno~ biologic,nij na lerenie gminy. 

Prace lwl~.ane z rl!illizacJ~ ,.datl nle b<:d~ wymagaly wykon:ystania sprz~. kl6ry moie 

pOINodowac uCI~rllwoW zw/~'ane r nadmierny., halasem. DlIek' wym lanle POkryc 

dachowych Istanowi~cych naJw,~kSl~ cze~t znaJdul~C'tch <Ie na letenle gmlny wyrob6w 

albesrowych) mo;hwa b~le mlnimahzac,a negatywnyth ,kutk6w ,dr()W()(nych 

spowodowanych obe<nOScI~ arbestu or" lwleks>enie wyd.in~Ci enefgetynneJ 

moderni,owanych budynk6w, co porytywnie wplynle Hlwnl.Z na ekonomlClne a>pekty ,c:h 

eksploataQI . 

Piace prowad,one b~d~ w miare O1ozl;wo"l poz. okr",em legowym ptak6w. J~II 

zachowanie odpowlednoego lermlnu n/e b<:dlle moiliwe nalely pfled ro,poa~iem pr.c 

pneprowadli, rOlPoznarue, c-ry w reJonie prowadlenia prac or31: w strefie ich 

be>posre<iniego oddllalywania zn.lduJ~ ,,~schromeni. dzlenne nlftopeflY lub czy 


gn ..zdU/a gatunkl plalt6w chronlonvch. Po przeprowad'en,u prat remonlowych bedzo. 


zap"wnoone nletOPelzom dal ... schronoeni. w c.sl. dol., a ptakom dalsl. gnl.,dowa",. 


w obiektaCh budowlanyth. 


wplyw prat budowlanych nA ro~liny lwiqzany b<:d.ie glOwnle 1 tt.nsponem usunletych 


wvrobelw ••be<towych Odd"alywaniero bedlle kr6tkotrwale i mleJseowe. 
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Rodzaj pr&edsicwtlccla 
Komponent 

'rodowisb 

Woda 

Powietrle 

Usuwanu~ j 

u"leukod~iwlanie 

wyrob6w ,awl e,0 j~ cych 

albesl 

Powierzchnla 

llerru 

l<IaJob,a, 

KI,ma, 

2asoby natu,alne 

Zab'(lk. 

Dob,a malerialne 

Budowa punlrtu 

selektywnel ,bi6 rkl 

odpad6w (PSZOK) 

Formy ochrony 

pnyrody 

1l6znorodnost 

biologiu.n. 

Oddzialywanie 

NeutrJ lne 

Po~rednle 

po'ytywne 

Neutralne 

Neullalne 

Posrednle 

pOlytywne 

Neutralne 

Neulralne 

Neut",lne 

Polredn, pozytywny 

Uzasadnienle 

Prac~ lwi~,.ne, wy~onanjem radani. nie b~dq mlaly wpjywu na stan ora, Jakoj( wod 

powlenchnaowych I podllemny,h. pod"•• prowad~enl' prac nle pnewlduje Sle 
po~awonia wyclek6w I srkodliwych $ub'lancjl do wad , 

Prowadrone n. lerenl. gminny dliatan .. prrVClyniq si~ do mlnlm.lazac), negatywnych 

,~ulk6w ,d,owolnyeh ,powodowanych obecno~cla ",bellu ora, poprawy efektywnokl 

energetyoneJ budynk6w, pop"e, wymlane pokry~ dachowych (op . na dach6wk~) . 

Powienehnia ,ieml nle zonan,. naru"Ona pode'", pl.now.nyen prac 

Drialania prowad,one b~~ no i<lniej~cych dOlychcza< ob,eklach, Nie raburt'! ladu 

prre5lnennego n. lerenle gminy . 

Poprawa efelrtywnosci ene<gelvclnej popne> wym,.ne pokryl dachowych wplllnie no 

ograniczenie emll)1 m,m, CO, do olmollery, w kOMe"""e"cji p"yczvnl.J ~c I'e do poprawy 

s~t.ldu powietna. 

Zloi. usob6w naturalnych nle lonan~ narusrone poduas planawanych p,ac, 

W prrYlladku prow.dre,lI, prac W ob,ektacn zabylkowych przebiegal One ~d~ pod 


nad,orem konserwator. labytk6w, 


Reall,aC)" Inwestycji prrebiegata bedzie w spos6b nlezagraiaJ~cy dobrom mate".lnym, 


fereny na kt6rych b(d~ wykonywane prace loslan~ ,abelp,euone, 


D"eki budowie PSZOK 08,anluona ,OSI.nie ,Io.~ odpadow \(afia)~CVCh do {,odowlska, 


5t~d moino ,Ie spodllewa' pozytywnego wplywu na Ob..9ry chrOOione, oraz r6;no'odnosl 


biolog,czn~, Pop,owa gospod.,ki odp.daml mOle pnyczynll sle do <Iwo"eni. warunk6w 


spn:yjal~cych 'achowaniu cennych galunk6w oro, o"edlaolu si~ nowych n'eWYlt~puJ~cych 


dOIy,h" •• n. an.ll,owanym ob ..arze gatunk6w. Real"acJa ,adan.. wplynie na 


utrzym.n1e pOrl~d~u na obs,.rach chronionych 0'., utrzymaniu ieh alrakcyJnokl. 
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Rocluj pnedsieWl!lecia 
Komponent 
"odowlska 

Oddzlalywanle Uusadnlenle 

lud,ie Posr~dn, pozytywny 

Realilaeja zadania umOlliw' mieszkalleom &miny selekrywn~ ,bi6rk~ odDadow ora~ 

og..mOlY ilol~ odpadow t,"f"l~cych do Srodowiska. Z.danlc b~d,ie mlalo wplyw na 

zWlek.,enie standard6w 'Y"" mieszk.llro", gminy m.m. pop"e, ogranlCz~n,e 

poten,jalnych irodel eho,obo!WOrczych. 

Z"'i.(l~ta 

P~rednl pozyrywny 
Pop,.w. gospodark' odpadaml moie pr>yo:l'{ni~ .i~ do .tworrenla ",arunkew spr1YjaJ~cyth 

zachowanlu cennych gatunk6w flory I fauny 0 ... osiedlanlu s'e nowych niewystepuj~cvch 

dotyehczal na anali,owanym obszarre gafunkow. Rolliny 

eudowa punk,u 

wed. Polre<lni porytywny 

Poprawa gospodarki odp.dami popnez przygotawanle adoowiednlo przystosowaneJ 

In/,aotruictury ogran,czy Ilo~ zanie<'YSlczell przedeslaj~cych I'e do wod 

pow,er7Chniowych 'pod,iemnych Oeraniezy ,Io~~ odci"kow dOltai~cych "e do wod

pomtajtcych na skulek nlepr.wldlowego skl.dowania oOpad6w. 

<eleklywne, ,biork; 

odpadow IPSZOK) 
~wietrze Neulr.lny 

Two".nie m,elsc odpow,ednio przv,tosowanvtn ,pneznaczonych do skladowani. 

odpad6w pnyczynla,,~ do agr'ni"enla pownaw.n,. odor6w, bed~cych uco~lhwolci~ dl. 

mieszkaJlc6w gmlny 

Powleflthnoa 

zlemi 
Neullalny 

Zadanie b~dlle mialo wplyw n. powierzchnle 1lem, "odC/as prac budowlanvcn - dzlalanle 

bed'" mialo charakle' kr6tkotrwaty. Odpowiedn,e "nl'l!OIOwanle powlfrzchni pod PSZOK 

o!,"" ,av ,IoU zanle<rys.zClell (odciekow) pl2edo'laJ~CYth sl~ do gleby. 

~rajobra! Neutraln. 

Prolekt P{oj.~tu zgodny jest, dokumenlami (lianistycznymi le,enu gminy. Negarywne 

oddtoalywBnoe na kralobra, ZW'~lane moie b~ ! wprowadlanlem do srodowi.ka 

elemenfow dysharmonl(lnyeh np m.szyny. Oddlla/ywan,e b~d'ie mlalo en.lakler 

k'ol1<ol""aty i odlNrac,lny. 

Klimat Neutra'n. 
funkejonowanle PSZOk (I"yczynla si~ deodlysku, w rym .ecykllngu ollpadow, wptywaj~e 

na redul<cje ,uzyei ••nerglll palow kapalnyeh, a to ,. tym i<!z,e ilose em'towanych ga.6w 

cieplam lanvch. 
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Roduj pnedsltwzJ~ci. 
Komponent 
uodowlska 

Oddlialywanle UZlsadnienie 

Sudowa punklu 

sel elctywn ej l bi6rkl 

odPad6w (PSZO KI 

Za 50by nat ur aln e Neutralne Zadanie nje wplynie na ,a",by n.wralne w gm;n;e. 6rak korelaCj; ml~dry przed$l~ll'Klem 

a komponenlem ~rodowlSka . 

Zabytkl Neutralne Reali,atj> radanla nle bed1le mlala wp/ywu na l.bvtki. 

Cobra materlalne Neutralne Real i"'ia in"'estyejl orreblegala b~d'ie w ,po,6b nlelagralaj~<,/ dobrom m.renalnym. 

Tereny. na It6ryc~ b~d~ wykonvwane pr.c. r.montowe ,onanie ,abe,plO!uony. 

Mlnimalil3cja 
poten,jalny,~ Skulk6w 

awarli dlaludllI 
'rodow;ska 

FQlmy o,I\rony 
przy,ody 

Po~rednle 

porytywne 

Cliekl reahuc]1 ,adanio. w przypadku wys4pienla powalnYc'" awam na lerenle gmlny. 

moillw. b~d"e mlnlmali,aC)e jel negatywnych $kulk6w or31 ut(lyman;e po,,"cl1l!I6lnych 

komponenl6w srodowiska w nienaru:\20nym stanle. 

R6jnorodn~( 

biologlc,n a 

ludue 

ZWI.rr~la 

Ro(llny 

Wod. 

Powlet". 

Powlenchnla 

ziemi 

Krajobra, 

Khmat 

Zasoby natulalne 

Zabytkl 

Do br(I materia In e 
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Roduj prtedsieWJiecia 
Komponent 
~rodowis" 

OddzialywanIe Uusadnienle 

Eduk.cja m,es,kanc6w 

8"U"Y 

formv ochrony 

pnvrody 

Poirednie 

pOl)'{Vwne 

Z",,~kSlenie ~wladomokl ekolog".ne] mle.,ko~(6w wptynle porytvWRle na ""'I"tk•• 

elemenlV'rodow"ka . 

R6lnorodno~ 

biologluna 

lud,le 

ZWlen~I' 

Ro~liny 

Wod. 

Powietne 

Powiencnnj a 

liemi 

Krajobr., 

Klimat 

Zasoby naturalne 
.. 

Zabytk. 

Dobra materialne 
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labela 16. Podsumowanie analiry potenejalnego oddllalywanla ~rodowlsko udan uj~tych w ProgromJe 

Oddrlalywanle na: Oddzla/ywanle 

Formy ochrony P"Yrody 

2 uwagi na charakter i ;kal~ planowanych clo realizacjl zada/\ pnewlduje Si¢ brak moiliwo~ci oddzialywania na eete 

ochrony. Nle przewldule si~ mOlliwo~ci oddm/ywania inwestycjl na funkcjonalno~t ekosyslem6w. Na elaple 

realiza,;i zadan w pobli;u form prawnle chronionycn nilleiy jednak zilchowat Hczeg6ln'l ouroino~t. 

R6;norodno~l blologlcznq 

W stosunku do dzlko wysl~puj<lcych gatunk6w ro~hn, grzyb6w, zwierz~1 objo;tych ochron~ gatunk6w n3 podstawie 

ralporz~dlenia MiniSlra Srodawiska z dn'a 16 grudllIa 2016 r. w sprowie ochrony go!unkowej rwlerzQI 

(Oz. u . z 2.016 r.,poz. 2183). rOlpOrlqdzenla Mlnlstra ~rodowlska 1 dnla 9 paidzlernlka 2014 r. w.sprawie ochrony 

galunkoweJ ro~iln (Oz . U. I 2014 r., pal . 1409) oral rOlpon~dlenla Mlmma ~rodowi!ka zdni. 9 paidziemlka 2014 r. 

w spr3wle ochrony galunkowej grzyb6w (Oz. U. I 2014 r., pOl. 1408), uSl3wodawca okre~lil wart. Sl u.st. 1 i art. 52 

uI11 uSlawy I dnia 16 kwtetoia 2004 r. 0 ocnronie pnyrody (Oz. U. z 2018 r. poz. 1614) katalog lakaz6w. Moie 

nast~pjl sytuacja, ze przeprowadzenie planowanych aynno~cl b~dz l e moglo bye lfeallzowaoe doplero po uzyskaniu 

stosownego odst~pstwa od generalnej reguly, jakq Jest ochrona gatunkowa. Realllacja zadaol prlew,dzlanych 

w Progromle b~dzle mlala pD~red"\, neurralny oral dlugoterminowy p0zYtYWny wptyw na r6inorodnost 

wy5to:puj~cych na tym lerenie organlZm6w iywych. 

Na eta pie real,zacjl inwestycji pOlenqalne lagroienie dla blor6znorodno~ci regionu mole byt zwiqzane z zaj~ciem 

lerenu pod Iflwesly,j~, robotami zlemnymi, skladowanlem malerial6w budowlanych, budowq dr6g dOjazdowych, 

jak r6wniez rozjeidzaniem terenu przel cl~lkie mal2yny. NalelY pokreWe, ie lego rodzaJu oddzlalywania maJ~ 

charakter odwracainy I kr6tkookresowy 
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Oddzialywanle na: Oddzlalywanle 

Lucjzl 

W Irakcie prowadzenia prac realizacyjnych moze nasl~pic WHOSI emisji zanieczYSlczen do powltHrza 

atmosferycznego oraz pozlomu diwlflku, zwi<l.zanego l praq sprzf1tu budowlanego i transportem malerial6w. 

Powyzsze ucl<l.zhwo~<1 bt:d'l mialy charakter przej~clowy i odwracalny. W celu zmiOlmahzowanla UClqiliwoki, 

zwiijzanyeh z etapem realizaejl przeas,.:wzieCla, praee liemne powinny bye prowadzone wylijcznie w godzlnach 

dziennvch (6""·22""), w spos6b niedopuszezaj'lCY do przypadkowego wye,eku subslancji ropopoehodnych. 

Prace zwiijzane I realizacjil ww . zadan b~dil, prowadzone pOla okresem I~gowym ptak6w w mlesiijcaeh od 15 

pafdliernika do 1 marca, II. poza mlesl~cam, Od marca do kotlea sierpnia. Je~li 13chowanie powyzszego lermlnu nle 

bfldzle motliwe, nale;y Piled rozpoClf1Clem prac przeprowadlit rozpOlnanie, ezy w reJonie prowadzenia prac oraz w 

strefie leh bezpo~redniego oddzlalywania Inajduj~ sie schronlenla dz;enne nieloperzy lub elY snlazduj~ galunki 

ptak6w chronionych na podstawie r02porzqdzenla Mlnistra Srodowiska 1 dnla 16 srudnla 2016 r. w sprawie ochrony 

garunkowej zwierzQI (Oz. U. 12016 r., pOI. 2183). W przypadku ww . IwierZilt lub ~wlezyeh llad6w ieh by\no~cl 

ekspert wskaie doldadne mlej!<e ieh pnebywania lak, aby przed okresem I~gowym {'{eh galunk6w mOlna bylo 

zamknijt niSle, slczeliny i dost~py do Slfopoda<hu. 

Po przeprowadzeniu prae remonlowych b~dzie lapewnione nietoperzom dalsze schronienie w ezasie dnia, 

a ptakom dalsze sniazdowanie w oblektach budowlanych. Jezeli nle b~dlie 10 mo~liwe poprzez wykorzystanie 

naturalnych 5.Zpar I 5ZCleim, na remomowanych budynkach b~d<t umieslezane sledllska zast~pue (np. budkl 

I~gowe) . Charakter siedhsk zafl~pc{ych, ich lokalizaCJa, paramelry I zag~.5ZCZenle bfld~ dobrane odpowlednlo do 

preterencii gatunkow, kr6re wystepowaly tam wcze~nieJ. 
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Oddziafywanie na: Oddliafywanie 

ladania dot. przebudowy/budowy nowych obiekt6w ograniCZi\ sl~ do n ielb~dnych, niewielkich wyci~c roslionoSci, 

wynlkajqcych I przeblegu I parametr6w przedsi~wz,~. W czasle wyl<onywania prac budowlanych w Sqsiedztwie 

system6w korzenlowych oaleiy pneprowadlat wykopy r~cznie. W pnypadku koniecznoki odslonleda konen. 

oalezy je zabelpiec:zyt. Nalety unikat usuwaoia korzeni strukturalnych, zabezpleayt srodkami gJ'lYbob6jczymi rany 

po odci~tych korzenlach. Pnle drzew naralonyeh na otarcia ze slrony sprzetu budowlanego naleiy labezpleny, np. 

SIO!uj~c odpowlednie wl6kniny i obudowy drewniane. 

Wod~ 

Inwestycje w zakresle budowy sieci kanal izacyjnej oraz oczyszczal ni sciek6w przyczyni 51~ do poprawy Slopnla 

OCzyslclanie kiek6w i podniesienia 5tandardu iycia mie5lkanc6w gmony. Realizacja zaplanowanych w Progromle 

z.adan 1 lakre5u budowy kanalilacji wyel;minuje nlekontrolowany spos6b wprowadzania do ~rodowi5ka sclek6w l 

indywldualnych (neSIO nleszClelnych~ zbiornlk6w bezodplywowych oral ograniczy splyw lanieczYSlczen 

obszarowo, co poprawi stan sanitarny gminy oral pol'{tywnie wpiynie na stan powierzchni ziem na jego obszarze. W 

zwj~zku ! POWYZSlym realllacja ladan uj~tyLh w POS j~st konleana i kor2yslna dla ~rodowlska naturalnego I jego 

poslczeg61nych skladnlk6w. 

Negarywne Slrulki ~rodowiskowe lauwazalne b~d~ w.5qsiaduj'lcej z inwestycjarni przeslrzeni przyrodniczej na etapie 

realizacji zadan, natom;a,t oczekiwane zmniejSlenie wplywu na ~rodowlsko odzwlercledll sle w ekosystemach 

wodnych, prlYczynl sl~ do spelnlenia cel6w ~rodowi!kowych dla jednolitych cz~~ci w6d podziemnych 

I powler lchoiowych uJ~lych w .Planie g05podarowan,a wodami na obszarze dorzec:za Wisly". 

Maj~c Jednak na uwadle, ie wi~k.s.zosc zanieClY5lCZen rna charakter antropogenlczny, nle rnoina 2agwaranlowat, Ii 

cele srodowiskowe dla JCWP i JCWPd zostanll oSI~gni~te. Pnyczyn~ mozliwoW nieosiqgniecia cel6w 

~rodowiskowych jesl lok31n3 specyf,ka ladan oral brak kompleksowych lozwl'lzan technianych dZialan I zakresu 

gospodarkl wodno~ciekowej. 
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Oddzi~anle na: Oddzl~anle 

Powietr,e 

Cz~(t z planowanyeh do realizaeji zada" ma na celu popraw~ jakoki powietrza na terenie gminy Nowe Miasto prlez 

ograniczenle emisj' Ianleczys,e.zen do atmos(ery m,m. I~rmomodernizaeja budynk6w. Ozi_lania Ie w efekcle 

po/wolq r6wnlez na wyehmlnOwanie zagroienla dla zdrowla ludzl. W realiIaei' l<Idao mOle nastapit WlfOSt emisji 

,anieczysluen do powietrza atmosferyanego orn pOI'omu dtw'eku, IWI~zanego z pracami 1!15talaCVjnymi. 

Oddzlalywania te b~dq m.aly chaf3kter odwracalny i kr6tkotlWaly. 

Powierzch",~ Iieml 

Ewentualne negatywne SkUlki prac budowlanych lwiiizane b~d~ ,e lnisluenlem wierzchn iej wa~twy gleby prZe! 

pojaldy i maslyny budowlane. Ollalani. te b~da miaty charakter lokalny i odwracalny. 

Zadania IwiqIane I budOWq sieei kanaliz<lcvjnych real/lowane b~d~ gl6wnie wzdlui wytyclOnvch sIIak6w 

komunlkacyjnych, r6wnlei prace modernt/acyjne prowaclzone b~da na terenle lui i5tniej~cych obiekt6w, 00 poIWoli 

na maksymalne ograniczenie odozialywania przedsi~wli~c na ~rodowi5ko, w sze,eg6Ino$ci na powierzchnl~ zlemi 

ora, wod~. 

Krajobraz 

WSlvstkie dzialania w PrO!)romie , zakresu ochrony przvrody i krajobr3ZU maj<1 na celu pOpf3We stanu przyrody na 

terenie anai llowanej jednostkl samorzqdu terytortalnego poprzez zachowanie bior6inorodno$ei, oeh,on~ siedli5k, 

walor6w przyrodniczych I krajobralowych oral powstrryman,e Iragmentacjl ekosyrtem6w. 

Klimat 

Zaplanowane Inwestycje mOg;il wykazywac negatywne oddliaiywanle jedynie w falie reali13cjl. Emi,ja py/6w 

lwiqzana b~dzle gl6wnie I transpol1em i prlemieSlczeOlem material6w sypl<ich, pylastych elY urobku Zlemnego. 

Ponadto praca ~rodk6w transportu i masryn roboaych W.~Z3C s l~ b~dlie z okresowo lw i ekszon~ emisjij szkodliwych 

wbstanqi gazowych (spahn). ReallzaCja ladari, w wyniku kt6ryeh nas14P' zmn.ejslenie emi5;! gal6w cleplarnianych 

,Ieh prekursor6w wplynie pOly{yWnle na lagodlenie Im,an klimatu. Nie przew,duje si~ r6wniel negatywnego 

wplywu na siedliska lapewniajljce wychwytywan,e CO, Ie spall w celu ogranlczenia jego emisjl do atmosfery 

(sekwestracJa CO, ). 
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Oddzlalywanle na: Oddzialywanie 

Zasoby naturalne 
RealilaCja ladan na terenie gminy wykonywana b~dJ ie 19odnie z dokumentaml planistycznymi gminy. Nie 

przewiduJe Sl~ przeblegu InfraSlrul<tury ~ciekowe.J przez obslal)' 0 slcleg61nych walofllch I zasobach natuflIlnych. 

Zabytk' 
W przypadku prowadzenl3 prac nalereme obj~tym oehronq konserwawrskil, lub w jego poblllU, wnelkie USia len/a 

w sprawle post~powan'a uzgadnianie b~dil I konserwalorem zabytk6w. 

Dobra materiaille 
RealilaeJa uJ~tych IN Progromje zadan nle b~dlie neg3tywnie oddzialywala na dobra materialne. Tereny rob6t 

lostan~ odpowiednio zabezpieuone. 
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PodsumowujqC 

1. 	 Nie wykazano znaczClco negatywnego oddzialywania na srodowisko zadan 

przewidzianych do realizacji w Programie. 

2. 	 Zaplanowanie zadania nie bE:d~ oddzialywaty w sposob skumulowany na 

srodowisko. Z uwagi na fakt, ie zadania b~dq realizowane lokalnie na terenie 

eatej gminy w r6inych terminach, ;stnieje mate prawdopodobienstwo, ie kilka 

zadan b~dzie jednoezesnie negatywnie oddziatywato na srodowisko na 

terenach ze sobq sqsiadujqcyeh . 

3. 	 Z uwagi na charakter uj~tyeh w Programie zadan nie przewiduje si~ aby ieh 

real izacja negatywnie wplyn~ta na obsza ry chron ione, a takie na struktury 

budujqce ieh siee ekologieznq. Nie zostanie zachwiana homeostaza 

ekosystemow na terenaeh chronionych, zachowana zostanie ich struktura 

i r6inorodnosc bioJogiczna. Nie przewiduje SiE: rowniei wptywu na trwatosc 

i stabilnose tyeh ekosystem6w oraz ieh zdolnosei przywracania rownowagi. 

Zachowane zostanq korytarze ekologiezne, kt6re zapewniajq odpowiedniq 

komunikacj~ przyrodniezq oraz ciqgtose krajobrazowq, co ma bezposredni 

wplyw na zachowanie r6inorodnoSci biologicznej na terenie gminy oraz 

osciennych jednostek terytorialnych 

4. 	 Realizacja zadan, w wyniku ktciryeh nastqpi zmniejszenie emisji gazciw 

eieplarnianych i ieh prekursorow wptynje pozytywnie na tagodzenie zmian 

klimatu. 

5. 	 Siedliska zapewniajqee wychwytywanie CO2 ze spalin w ceru ograniczenia jego 

emisji do atmosfery zostanq zaehowane. 

6. 	 W wyniku realizacji zadan uj~tych w Programie siedliska wyst~pujqee na 

analizowanym obszarze oraz obj~te ochronq gatunki flory i fauny nie zostanq 

poddane negatywnym oddziatywaniom. 

7. 	 Zgodnie z rozporzqdzeniami Ministra Srodowiska z dnia 9 pazdziernika 2014 r . 

w sprawie ochrony gatunkowej roslin (Dz. U. z 2014 r" paz. 1409) oraz 

w sprawie achrony gatunkowej grzybow (Dz. U. z 2014r" poz. 1408) iadne 

z gatunkciw roslin ani grzyb6w obj~tych ochronq nie uregn<l zniszczeniu. 
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8. 	 Realizacja inwestycji zwiqzanych z infrastrukturq kanalizacyjn~ przyczyni si<; 

do spetnienia celow srodowiskowych dla jednolitych cz<;sci wad podziemnych 

i powierzchniowych uj~tych w "PJanie gospodarowania wodami na obszarze 

dorzecza Wisty". 

9. 	 Realizacja zadan nie wpfynie negatywnie na wartosci krajobrazowe 

i turystyczne gminy. 

12 	 RozwiClzania alternatywne do rozwiClzan zawartych 

w Programie 

Z uwagi na fakt, ie dla realizacji zadan uj~tych w Programie nie przewiduje si~ 

negatywnego oddziafywania na srodowisko, nieuzasadnione jest proponowanie dziatan 

alternatywnych. Naleiy jednak zaznaczyc, ie w przypadku niezrealizowania zadan 

uj~tych w Programie stan srodowiska maze ulec pogorszeniu j szczegolnie w zakresie 

jakosci powietrza i wad. 
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Warszawa, dnia 7 czerwca 2019 r. 

OSWIADCZEN I E 

Jako kierujqcy zespotem autor6w dokumentu pt. Prognoza oddziafywania na 

srodawisko Programu Ochrony Srodawiska dla Gminy Nowe Miasto na lata 2019-2022 z 

perspektywq do 2025 r. oswiadczam, ie spetniam wymagania, a kt6rych mowa wart . 

74a ust 2 pkt 1 lit. c ustawy 0 udostF:pnioniu informacji 0 sradowisku jego ochronie, 

udziale spoleczenstwa W ochronie srodowisko oroz ocenoch oddziofywania na 

srodowisko (Oz. U. z 2018 r. poz . 2081 z pOin. zm.). 

Jestem swiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztoienie fatszywego oswiadczenia. 

Krzysztof Pietrzak 
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