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1 Podstawa prawna i cel sporządzenia prognozy oddziaływania na 

środowisko 

Przedmiotem strategicznej oceny oddziaływania na środowisko jest „Program ochrony środowiska 

dla Gminy Miedzna do roku 2023”. Podstawą prawną przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływa-

nia na środowisko jest Ustawa o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeń-

stwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Ustawa ooś) [1],  

Konieczność opracowania Prognozy wynika z faktu, że w Programie przewidziano do realizacji 

przedsięwzięcia (zadania), które zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [11] zaliczane są do przedsię-

wzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko. Program więc należy do dokumen-

tów wymienionych w art. 46 ust. 1 pkt 2 Ustawy ooś. Zgodnie z tym artykułem projekt takiego dokumentu 

wymaga przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko. Zaś zgodnie z art. 51 ust. 1 

Ustawy ooś organ opracowujący taki dokument zobowiązany jest sporządzić również prognozę oddziały-

wania na środowisko. 

Zawartość Prognozy oddziaływania na środowisko wynika z art. 51 ust. 2 Ustawy ooś. Zaś stopień 

szczegółowości zawartych informacji według art. 53 ust. 1 Ustawy ooś zależy od decyzji organów wymie-

nionych w art. 57 i 58 tej ustawy, tj. od ustaleń z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska oraz 

Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym. 

Celem prognozy oddziaływania na środowisko sporządzanej w ramach strategicznej oceny oddzia-

ływania na środowisko jest wskazanie potencjalnych zmian w środowisku wynikających z realizacji dzia-

łań zawartych w dokumentu. W Prognozie wskazuje się na charakter i zasięg potencjalnego oddziaływa-

nia, oraz wyznacza działania mające na celu zapobieganie/minimalizację potencjalnych negatywnych 

oddziaływań na środowisko, w tym na zdrowie ludzi. 

2 Streszczenie w języku niespecjalistycznym 

Prognoza oddziaływania na środowisko dla Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miedzna do 

roku 2023 została opracowana, ponieważ przewidziane są w nim do realizacji zadania, które zgodnie z 

polskim prawem zaliczane są do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środo-

wisko, co jednocześnie obliguje organ opracowujący dokument do przeprowadzenia strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko tego dokumentu oraz sporządzenia prognozy takiego oddziaływania. 

Prognoza zawiera informacje o stanie środowiska, istotnych problemach ochrony środowiska oraz 

możliwym oddziaływaniu na środowisko dokumentu, dla którego jest sporządzana. W przypadku Pro-

gramu ochrony środowiska dla Gminy Miedzna do roku 2023 elementami środowiska, które szczególnie 

wymagają interwencji są przede wszystkim wody powierzchniowe oraz powietrze atmosferyczne. 

Oceny stanu środowiska dokonano w ramach 10 obszarów interwencji, które są kluczowe do podję-

cia działań strategicznych zmierzających do poprawy stanu poszczególnych elementów środowiska. Ana-

liza pod kątem możliwości negatywnego oddziaływania na środowisko i obszary Natura 2000 zadań uję-

tych w Programie ochrony środowiska dla Gminy Miedzna do roku 2023, wykazała, że ich realizacja nie 

będzie znacząco negatywnie oddziaływać na środowisko.  

Obszary interwencji:  

1) Ochrona klimatu i jakości powietrza  

2) Zagrożenia hałasem 

3) Pola elektromagnetyczne  

4) Gospodarowanie wodami  

5) Gospodarka wodno-ściekowa  

6) Zasoby geologiczne  
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7) Gleby  

8) Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów  

9) Zasoby przyrodnicze  

10) Zagrożenie poważnymi awariami  

3 Informacje o zawartości i głównych celach dokumentu 

Prognoza oddziaływania na środowisko została sporządzona dla „Programu ochrony środowiska dla 

Gminy Miedzna do roku 2023” zwanego w dalszej części „POŚ dla Gminy Miedzna”. Podstawowym celem 

sporządzenia i uchwalenia POŚ dla Gminy Miedzna jest realizacja przez Gminę polityki ochrony środowi-

ska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów strategicznych i programowych. POŚ dla Gminy 

Miedzna stanowić będzie podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą 

wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu danej JST. 

Celem strategicznym POŚ dla Gminy Miedzna jest przedstawienie wytycznych do racjonalnych 

działań programowych na dalsze lata i poprawa stanu środowiska przyrodniczego gminy Miedzna, 

bądź utrzymanie dobrego poziomu tam, gdzie został on osiągnięty w wyniku realizacji założeń po-

przednich projektów. Zawarte w POŚ dla Gminy Miedzna rozwiązania inwestycyjne oraz organizacyjno-

informacyjne przyczynią się do właściwego, zgodnego z zasadą zrównoważonego rozwoju gospodarowa-

nia zasobami przyrodniczymi. 

POŚ dla Gminy Miedzna zawiera:  

1) omówienie i powiązanie celów zawartych w strategiach i programach wynikających z Ustawy 

o zasadach prowadzenia polityki rozwoju [3]; 

2) charakterystykę ogólną Gminy; 

3) ocenę stanu środowiska na terenie Gminy Miedzna z uwzględnieniem dziesięciu obszarów przy-

szłej interwencji: (1) ochrona klimatu i jakości powietrza, (2) zagrożenia hałasem, (3) pola elek-

tromagnetyczne, (4) gospodarowanie wodami, (5) gospodarka wodno-ściekowa, (6) zasoby geo-

logiczne, (7) gleby, (8) gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów, (9) zasoby 

przyrodnicze, (10) zagrożenia poważnymi awariami; 

4) wyznaczenie celów, kierunków interwencji i zadań wynikających z oceny stanu środowiska 

i przeprowadzonej analizy SWOT dla każdego obszaru interwencji; 

5) harmonogram rzeczowo-finansowy zadań własnych i monitorowanych; 

6) omówienie systemu realizacji POŚ dla Gminy Miedzna w zakresie prawidłowego zarządzania, 

monitorowania i finansowania. 

4 Metodyka sporządzania prognozy oddziaływania na środowisko 

Sporządzenie Prognozy oddziaływania na środowisko „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Miedzna do roku 2023” przebiegało wieloetapowo i obejmowało kolejno:  

- ocenę aktualnego stanu środowiska na obszarze objętym dokumentem, zawierającą analizę zaso-

bów i walorów środowiska oraz jakości środowiska; 

- ocenę potencjalnego wpływu ustaleń dokumentu na środowisko przyrodnicze, w tym na zdrowie 

ludzi; 

- opracowanie propozycji minimalizacji negatywnych skutków realizacji ustaleń dokumentu w ob-

szarach, w których zidentyfikowano znaczące negatywne oddziaływania; 

- opracowanie systemu monitorowania środowiskowych skutków wdrażania dokumentu strategicz-

nego. 

Opracowując Prognozę zastosowano metodę indukcyjno-opisową oraz metodę analogii środowisko-

wych. Ocenę stanu środowiska przyrodniczego oraz analizę jakości jego poszczególnych elementów spo-

rządzono przy wykorzystaniu dostępnych danych na temat obszaru Gminy Miedzna tj. studium literatury, 
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informacji pozostających w zasobach administracji rządowej i samorządowej, danych statystyki publicz-

nej oraz państwowego monitoringu środowiska. Szczegółową analizę wpływu ustaleń POŚ dla Gminy 

Miedzna na środowisko opracowano wykorzystując metodę macierzy interakcji. 

Zawartość Prognozy oddziaływania na środowisko „Programu ochrony środowiska dla Gminy Mied-

zna do roku 2023” wynika z art. 51 Ustawy ooś [1]. Ponadto, zgodnie z art. 53 ust. 1 ww. ustawy, zakres i 

stopień szczegółowości Prognozy oddziaływania na środowisko został uzgodniony z Regionalnym Dyrek-

torem Ochrony Środowiska w Warszawie (pismo znak: WOOŚ-III.411.22.2020.MM z dnia 25 lutego 

2020 r.) oraz Państwowym Wojewódzkim Inspektorem Sanitarnym w Warszawie (pismo znak: 

ZS.7040.42.2020 z dnia 14 lutego 2020r.).  

5 Stan środowiska obszaru objętego programem 

5.1 Ochrona klimatu i jakości powietrza 

5.1.1 Ocena stanu 

 Zgodnie z art. 86 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Ustawy poś) [2] w Rozporządzeniu Ministra 

środowiska w sprawie poziomu niektórych substancji w powietrzu [12] określono ich dopuszczalne i doce-

lowe poziomy oraz poziomy celów długoterminowych. Zgodnie z art. 88 ust. 1 Ustawy poś oceny jakości 

powietrza i obserwacji zmian dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ) [4], 

[2]. Na terenie województwa mazowieckiego oceny jakości powietrza dokonuje Główny Inspektorat 

Ochrony Środowiska, który wyniki swoich badań zgodnie z art. 89 Ustawy poś przedstawia w corocznych 

raportach. Obecnie system monitoringu jakości powietrza oparty jest o „Program Państwowego Monito-

ringu Środowiska województwa mazowieckiego na lata 2016-2020”.  

 
Rysunek 1. Podział województwa mazowieckiego na strefy dla celów oceny jakości powietrza. 
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim za rok 2018. 
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 Zgodnie z klasyfikacją stref dla celów oceny jakości powietrza, obszar Gminy Miedzna znajduje się 

w strefie mazowieckiej. Na terenie Gminy Miedzna w 2018 roku nie wyznaczono punktu monitoringu 

jakości powietrza. Najbliższy punkt pomiarowy znajduje się w mieście Siedlce na ul. Konarskiego 11 i jest 

oddalony od Gminy Miedzna o około 40 km. Bada jednakże tło miejskie. Punkt pomiarowy badający tło 

pozamiejskie o warunkach najbardziej zbliżonych do występujących w Gminie Miedzna znajduje się na 

terenie Instytutu Geofizyki Państwowej Akademii Nauk w miejscowości Belsk Duży w pobliżu Grójca w 

odległości około 150 km od Gminy Miedzna. Wyniki klasyfikacji przedstawiono w poniższej tabeli: 

Tabela 1. Klasyfikacja w ramach oceny jakości powietrza w strefie mazowieckiej za rok 2018. 
Klasy wynikowe dla poszczególnych zanieczyszczeń 

 SO2 NOx CO C6H6 PM10 PM2,5 
PM2,5 

II faza 
Pb As Cd Ni B(a)P 

O3 

poziom 

docelo-

wy 

poziom 

celu 

długo-

term. 

Kryterium ochrona zdrowia 

rok 

2018 
A A A A C C C1 A A A A C A D2 

Kryterium ochrona roślin 

rok 

2018 
A A - - - - - - - - - - A D2 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim za rok 2018, 
Objaśnienia: 

− klasa A - stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych i poziomów docelowych, 

− klasa C - stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe, 

− klasa C1 - stężenia PM2,5 przekraczają poziom dopuszczalny dla fazy II (do osiągnięcia do 1 stycznia 2020 roku), 

− klasa D2 - stężenia ozonu przekraczają poziom celu długoterminowego. 

 W 2018 roku, strefa mazowiecka dla kryterium ochrony zdrowia uzyskała klasę C ze względu na 

przekroczenie dopuszczalnej ilości 35 dni w skali roku ze stężeniem 24 godzinnym powyżej 50 μg/m³ dla 

PM10, przekroczenie dopuszczalnego stężenia średniorocznego powyżej 25 μg/m³ dla PM2,5 oraz prze-

kroczenie docelowego stężenia średniorocznego powyżej 1 ng/m³ dla benzo(a)pirenu. Ponadto klasę C1 

ze względu na przekroczenie dopuszczalnego poziomu stężenia pyłu PM2,5 – faza II, czyli ilości 20 μg/m³ 

do osiągnięcia do 1 stycznia 2020 roku. Klasę D2 zaś przypisano ze względu na przekroczenie celu długo-

terminowego: średniego 8 godzinnego stężenia ozonu powyżej 120 μg/m³ do osiągnięcia w 2020 roku. 

Nie stwierdzono przekroczeń norm jakości powietrza w odniesieniu do pozostałych zanieczyszczeń. 

 Gmina Miedzna przynależy do strefy mazowieckiej, jednakże na terenie Gminy nie doszło do prze-

kroczenia dopuszczalnej ilości 35 dni w roku ze stężeniem 24 godzinnym PM10 powyżej 50 μg/m³ oraz 

przekroczenia dopuszczalnego stężenia średniorocznego PM2,5, wraz z poziomem fazy II. Niemniej Gmi-

na należy do klasy C dla Benzo(a)pirenu oraz do klasy D2 dla ozonu zarówno dla kryterium ochrona 

zdrowia, jak i ochrona roślin. 

 Na terenie Gminy znajdują się zakłady emitujące zanieczyszczenia do atmosfery, jednakże główne 

czynniki mające negatywny wpływ na jakość powietrza to niska emisja z indywidualnego ogrzewania 

(szczególnie w okresie zimowym) oraz zanieczyszczenia transportowe. Ponadto Gmina Miedzna znajduje 

się w bliskiej odległości od miast Węgrów i Sokołów Podlaski, gdzie stwierdzono przekroczenie pozio-

mów dopuszczalnych pyłów PM10 oraz PM2,5, istnieje więc możliwość napływu zanieczyszczeń spoza 

obszaru Gminy. W przypadku ozonu na podwyższenie jego stężenia mają wpływ szczególnie wysoka 

temperatura i duże nasłonecznienie. 

 Energia odnawialna 

 Do źródeł energii odnawialnej należy energia słońca, wiatru, wody, pochodząca z biomasy oraz 

geotermalna. Na terenie Gminy możliwe jest wykorzystanie słońca, wiatru oraz geotermii niskotempera-

turowej. Prowadzone i planowane są inwestycje w wykorzystanie energii słonecznej: 4 instalacje foto-
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woltaiczne na budynkach użyteczności publicznej, 69 instalacji fotowoltaicznych oraz 51 solarnych na 

budynkach prywatnych. Gmina rozważa również inwestycje w termomodernizację budynków, w tym 

montaż instalacji wykorzystujących geotermię niskotemperaturową oraz działania edukacyjne m.in.: w 

zakresie szkodliwości spalania śmieci w paleniskach domowych. Gmina prowadzi również inwestycje 

poprawiające stan dróg na terenie, a także posiada opracowany Plan Gospodarki Niskoemisyjnej (PGN). 

5.2 Zagrożenia hałasem 

5.2.1 Ocena stanu 

Zgodnie z art. 113 Ustawy poś [2] ustalono dopuszczalne poziomy hałasu w środowisko wskazane w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku [13]. 

Oceny stanu akustycznego zgodnie z art. 117 . 1. Ustawy poś dokonuje się w ramach PMŚ. 

Tabela 2. Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku w zależności od rodzaju terenu objętego ochroną 
akustyczną na podstawie Rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku. 

Lp. 
Rodzaj terenu 

Dopuszczalny długookresowy poziom dźwięku w [dB] 

Drogi lub linie kolejowe1) 
Pozostałe obiekty i działalność 

będąca źródłem hałasu 

LDWN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy wszyst-

kim dobom w 

roku 

LN 

przedział cza-

su odniesienia 

równy wszyst-

kim porom 

nocy 

LDWN 

przedział czasu 

odniesienia 

równy wszyst-

kim dobom w 

roku 

LN 

przedział cza-

su odniesienia 

równy wszyst-

kim porom 

nocy 

1 

 

a) Strefa ochronna "A" uzdrowiska 

b) Tereny szpitali poza miastem 
50 45 45 40 

2 

 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej jednoro-

dzinnej 

b) Tereny zabudowy związanej ze stałym lub 

czasowym pobytem dzieci i młodzieży2) 

c) Tereny domów opieki społecznej 

d) Tereny szpitali w miastach 

64 59 50 40 

3 

 

a) Tereny zabudowy mieszkaniowej wieloro-

dzinnej i zamieszkania zbiorowego 

b) Tereny zabudowy zagrodowej 

c) Tereny rekreacyjno-wypoczynkowe 

d) Tereny mieszkaniowo-usługowe 

68 59 55 45 

4 

 

Tereny w strefie śródmiejskiej miast powyżej 

100 tys. mieszkańców3) 
70 65 55 45 

Objaśnienia: 
1) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym i kolei linowych. 
2) Strefa śródmiejska miast powyżej 100 tys. mieszkańców to teren zwartej zabudowy mieszkaniowej z koncentracją obiektów administra-

cyjnych, handlowych i usługowych. W przypadku miast, w których występują dzielnice o liczbie mieszkańców powyżej 100 tys., można wy-

znaczyć w tych dzielnicach strefę śródmiejską, jeżeli charakteryzuje się ona zwartą zabudową mieszkaniową z koncentracją obiektów ad-

ministracyjnych, handlowych i usługowych. 

 Na obszarze Gminy brak punktów monitoringu hałasu. W 2018 roku najbliżej położony punkt mo-

nitoringu zlokalizowany był w miejscowości Płońsk oddalonej od Gminy Miedzna o około 130 km. Przez 

teren Gminy Miedzna nie przebiegają żadne linie kolejowe (Mapa interaktywna PKP PLK), dzięki czemu 

nie występuje zagrożenie hałasem kolejowym. Hałas lotniczy również nie stanowi zagrożenia, bowiem na 

terenie Gminy brak lotnisk, zaś samoloty na wysokości przelotowej poruszające się po drogach lotniczych 

w pobliżu Gminy produkują hałas, który może nie być słyszalny na powierzchni ziemi, zaś nisko przelatu-

jące samoloty wojskowe lub śmigłowce stanowią pojedyncze zdarzenia. 
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 Spośród zakładów przemysłowych wskazanych przez Gminę, większość znajduje się w pewnej od-

ległości od zwartej zabudowy wiejskiej (poza zakładem stolarskim Kurdis), co powoduje, że produkowa-

ny przez nie hałas w mniejszym stopniu oddziałuje na społeczeństwo. Ponadto hałas produkowany przez 

niewielkie zakłady przemysłowe zwykle jest ograniczony do najbliższego otoczenia zakładu. W przypad-

ku stwierdzonego przekroczenia norm hałasu, właściciel powinien podjąć kroki prowadzące do poprawy 

stanu. 

 Gmina Miedzna leży na uboczu głównych połączeń transportowych i brak na jej terenie dróg rangi 

międzynarodowej, krajowej oraz wojewódzkiej, na których panuje największy ruch (Mapa GDDKiA śred-

niego dobowego ruchu rocznego). Niemniej hałas transportowy dotyka również drogi niższej rangi, po 

których odbywa się ruch lokalny. Na nadmierny hałas narażeni mogą być mieszkańcy domów położonych 

w pobliżu tych szlaków komunikacyjnych. Duży związek z poziomem hałasu ma stan nawierzchni dróg 

oraz stan techniczny pojazdów po nich jeżdżących. Gmina podejmuje działania mające na celu poprawę 

stanu dróg na terenie Gminy. 

5.3 Pola elektromagnetyczne 

5.3.1 Ocena stanu 

 Zgodnie z art. 123 Ustawy poś [2] oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i ob-

serwacji zmian dokonuje się w ramach PMŚ. Zgodnie z art. 122a ust. 1 i 2 Ustawy poś pomiary poziomów 

elektromagnetycznych w środowisku wykonuje prowadzący instalację lub użytkownik urządzenia emitu-

jącego pola elektromagnetyczne, a następnie przekazuje wojewódzkiemu inspektorowi ochrony środowi-

ska i państwowemu wojewódzkiemu inspektorowi sanitarnemu.  

 Zgodnie z art. 122 Ustawy poś ustalono dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środo-

wisku wskazane w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektroma-

gnetycznych w środowisku [14].  

 Zgodnie z art. 123 Ustawy poś oceny poziomów pól elektromagnetycznych dokonuje się w ramach 

PMŚ. Główny Inspektor Ochrony Środowiska prowadzi okresowe badania kontrolne poziomów pól w 

środowisku, na podstawie których prowadzi aktualizowany corocznie rejestr zawierający informację o 

terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w 

środowisku.  

 Na terenie Gminy Miedzna w 2018 roku nie wyznaczono punktu pomiarowego pól elektromagne-

tycznych. Najbliższe punkty pomiarowe znalazły się w mieście Sokołów Podlaski w powiecie sokołow-

skim oraz we wsi Roguszyn w gminie Korytnica w powiecie węgrowskim. Pierwszy z punktów oddalony 

jest od siedziby Gminy Miedzna o około 12 km, drugi zaś o około 19 km. Obszar gminy zasilany jest w 

energię elektryczną z istniejącej napowietrznej sieci średniego i niskiego napięcia. Ponadto przez teren 

Gminy przebiega linia wysokiego napięcia 110 kV oraz linia najwyższego napięcia 400 kV (dane PSE), 

jednakże na terenie Gminy brak Głównych Punktów Zasilania (GPZ). Dodatkowo w miejscowościach 

Miedzna oraz Wrotnów zlokalizowane są nadajniki sieci komórkowych (Mapa lokalizacji Stacji Bazo-

wych). 

Tabela 3. Wyniki pomiarów PEM w roku 2018. 

Lokalizacja stacji Typ terenu 
Wyniki pomiarów za rok 2018 

[V/m] 

Dopuszczalny poziom PEM 

[V/m] 

Sokołów Podlaski miejski <0,2 61 

Roguszyn wiejski <0,2 61 

Źródło: Wyniki pomiarów monitoringowych pól elektromagnetycznych za rok 2018, województwo mazowieckie. 
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5.4 Gospodarowanie wodami 

 Zgodnie z Ustawą Prawo Wodne [5] dla potrzeb gospodarowania wodami wody dzieli się na: 

1) Jednolite części wód powierzchniowych (JCWP), z wyodrębnieniem jednolitych części: 

a) Wód przejściowych lub przybrzeżnych. 

b) Wód sztucznych lub silnie zmienionych; 

2) Jednolite części wód podziemnych (JCWPd); 

3) Wody podziemne w obszarach bilansowych. 

Zgodnie z art. 349. 2. Ustawy Prawo Wodne badania i oceny stanu wód powierzchniowych i pod-

ziemnych dokonuje się w ramach PMŚ. 

5.4.1 Ocena stanu 

 Jednolite części wód podziemnych 

 Obszar Gminy Miedzna, zgodnie z aktualnym podziałem na 172 JCWPd, położony jest w granicach 

JCWPd nr 55 (PLGW200055). Ogólna charakterystyka JCWPd, na terenie której leży Gmina znajduje się w 

tabeli poniżej.  

Tabela 4. Ogólna charakterystyka JCWPd nr 55. 

Jednolita część wód 
podziemnych (JCWPd) 

Identyfikator UE PLGW200055 

Numer JCWPd 55 

Lokalizacja 

Dorzecze Wisły 

Region wodny Środkowej Wisły 

RZGW Warszawa 

Zlewnia Bug 

Charakterystyka geologiczna 
i hydrogeologiczna 

Stratygrafia i charakterystyka 
pięter wodonośnych 

• Q1 – wody porowe w utworach piaszczy-
sto - żwirowych 

• Q2 – wody porowe w utworach piaszczy-
sto - żwirowych i piaszczysto - żwiro-
wych z otoczakami 

• Q3 – wody porowe w utworach piaszczy-
sto - żwirowych 

• Pg-Ng – wody porowe w utworach piasz-
czystych: piaskach , piaskach pylastych, 
glaukonitowych i z węglem brunatnym 

Średnia miąższość warstwy  
wodonośnej 

>40  

Liczba pięter wodonośnych 2 

Charakterystyka nadkładu 
warstwy wodonośnej 

Głównie utwory słaboprzepuszczalne 

Antropopresja Leje depresji  
Lokalne leje depresji związane z poborem 

wód podziemnych 

Pobór wód [tys. m3 rok] - 
pobór rejestrowany – 2011 r 

Dla zaopatrzenia ludności w 
wodę, przemysłu i inne 

32 368,89 

Zasoby wód podziemnych 
dostępne do 

zagospodarowania [m3/d] 

zasoby 852 486 

% wykorzystania zasobów 10,4 

Źródło: Karta informacyjna JCWPd 55. Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna zweryfikowanych JCWPd. 
Legenda: Q – piętro czwartorzędowe (Q1- poziom przypowierzchniowy, Q2- poziom międzymorenowy, Q3- poziom przyspągowy); Pg-Ng – 
piętro paleogeńsko-neogeńskie (eocen, oligocen, miocen). 

 Na obszarze JCWPd nr 55 poziom przypowierzchniowy Q1 nie jest izolowany od powierzchni tere-

nu co umożliwia jego zasilanie przez infiltrację wód opadowych. System krążenia tego poziomu ma cha-

rakter wybitnie lokalny. Drenaż zachodzi przez, np.: Osownicę, Czerwonkę i Liwiec. Poziomy Q2 i Q3 zasi-

lane są wodami przesączającymi się przez nadległe utwory trudnoprzepuszczalne oraz za pośrednictwem 

sąsiednich poziomów wodonośnych. Drenowane są zaś przez większe rzeki o głęboko wciętych dolinach, 

np.: Bug, Liwiec i Nurzec. Lokalnie oba poziomy są w łączności hydraulicznej. Osady poziomu Q3 zaś lo-

kalnie łączą się bezpośrednio z osadami paleogenu i neogenu tworząc wspólny poziom wodonośny. Po-
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ziom Pg-Ng zasilany jest na drodze przesączania się wód z piętra czwartorzędowego oraz infiltracji wód 

opadowych na wychodniach piasków miocenu i oligocenu poza obszarem jednostki. Poziom jest dreno-

wany prawdopodobnie przez rzekę Bug. 

 Na podstawie informacji zawartych w kartach informacyjnych o JCWPd wiemy, że stan ilościowy 

oraz chemiczny JCWPd nr 55 ocenia się jako dobry, czyli JCWPd nie jest zagrożona nieosiągnięciem wy-

znaczonych celów środowiskowych dla wód podziemnych. 

Tabela 5. Ocena stanu JCWPd na obszarze Gminy Miedzna. 

Lp. Identyfikator UE Numer JCWPd 
Stan 

ilościowy 
Stan 

chemiczny 
Ogólna 

ocena stanu 
Ocena ryzyka niespełnienia 

celów środowiskowych 

1.  PLGW600055 55 dobry dobry dobry niezagrożona 

Źródło: Karta informacyjna JCWPd 55. 

 Na terenie Gminy Miedzna znajdują się 2 studnie wodociągowe. Położone są w miejscowościach: 

Miedzna oraz Rostki (Centralna Baza Danych Hydrogeologicznych (CBDH)). Na terenie Gminy brak usta-

nowionych stref ochronnych ujęć wód, poza strefami bezpośrednimi ujęć (mapy.geoportal.gov.pl). Na 

terenie Gminy nie występują punkty monitoringu wód podziemnych, najbliższe znajdują się w sąsiedniej 

gminie Liw oraz w gminie Korytnica. Według danych z 2016 roku woda z punktu w miejscowości Zawady 

w gminie Liw (nr Monbada 1927) pobierana z piętra paleogeńskiego (oligocen) z głębokości 123 m. re-

prezentowała II klasę jakości, zaś woda z punktu w miejscowości Turna w gminie Korytnica (nr Monbada 

2264) pobierana z piętra czwartorzędowego z głębokości 44 m. reprezentowała III klasę jakości. 

 Na obszarze Gminy Miedzna w studniach prywatnych woda przeważnie pobierana jest z głębokości 

od 16 do 117 m, co oznacza, że należy do czwartorzędowego piętra wodonośnego i poziomów międzymo-

renowego Q2 i przyspągowego Q3, które są poziomami izolowanymi od powierzchni terenu. Woda o 

przeznaczeniu wodociągowym pobierana jest w Rostkach z głębokości 68 m, zaś w Miedznej z głębokości 

98 i 117 m, co oznacza, że w obu lokalizacjach eksploatowany jest czwartorzędowy poziom przyspągowy 

Q3 (CBDH). Woda pobierana w miejscowości Rostki jest odżelaziana, odmanganiana i napowietrzana, zaś 

w miejscowości Miedzna w 2018 roku nie wymagała uzdatniania. Według danych Państwowego Powia-

towego Inspektora Sanitarnego (PPIS) w Węgrowie w 2018 r jakość wody wodociągowej w Gminie od-

powiadała przydatności do spożycia we wszystkich sieciach. Pobór wód w studniach wodociągowych 

wynosi od 50,5 do 257,5 tyś m3/rok (dane Państwowej Służby Hydrogeologicznej (PSH)). Dane na temat 

studni wodociągowych na terenie Gminy Miedzna umieszczone są w tabeli 6. 

Tabela 6. Charakterystyka studni wodociągowych na terenie Gminy Miedzna. 

Lokalizacja studni 
Głębokość 

ujęcia [m] 

Piętro 

wodonośne 

Liczba ludności 

korzystającej 
Uzdatnianie 

Pobór wód 

(m3/dobę) 

Pobór wód 

(m3/rok) 

Miedzna 
98 

117 
czwartorzędowe 2 920 niewymagane 522 

146 310- 

400 849 

Rostki 68 czwartorzędowe 610 

odżelazianie, 

odmanganianie, 

napowietrzanie 

82 
25 706- 

70 427 

Źródło: Ocena obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Miedzna za rok 2018, dane PSH.. 

 Główne Zbiorniki Wód Podziemnych 

 Teren Gminy Miedzna w całości położony jest na terenie GZWP Subniecka Warszawska o numerze 

215. GZWP Subniecka Warszawska jest zbiornikiem nieudokumentowanym i słabo rozpoznanym głównie 

ze względu na wielkość i głębokie zaleganie. Jest to paleogeńsko-neogeński zbiornik o ośrodku porowym 

leżący pod osadami czwartorzędowymi. Głębokość jego występowania sprawia, że jest mało wrażliwy na 

zanieczyszczenia z powierzchni terenu. Zasilany jest m.in. wodami czwartorzędowego GZWP Dolina 

Środkowej Wisły o numerze 222 (Informator PSH: Główne zbiorniki wód podziemnych w Polsce). 
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Rysunek 2. Zasięg występowania GZWP względem Gminy Miedzna. 
Źródło: opracowanie własne. 

 Jednolite części wód powierzchniowych 

 Na terenie Gminy Miedzna  wody powierzchniowe występują głównie w postaci rzek, wód stoją-

cych o niewielkich powierzchniach oraz obszarów bagiennych. Rzeki stanowią: 

• Ugoszcz (dopływ Bugu) wraz z dopływami: z Wrotnowa i spod Chruszczewka, 

• Kopanka (dopływ Liwca będącego dopływem Bugu), 

• Miedzianka (dopływ Liwca będącego dopływem Bugu) wraz z dopływami: spod Międzylesia, spod 

Kol. Miedzna oraz z Woli Orzeszowskiej. 

 Ukształtowanie terenu Gminy jest wynikiem działalności lądolodu zlodowacenia środkowopolskie-

go oraz procesów zachodzących na przedpolu lądolodu zlodowacenia północnopolskiego. Odpływ wód 

powierzchniowych z terenu Gminy odbywa się w kierunku Liwca oraz Bugu. Liwiec, wykorzystując ob-

szary depozycji osadów fluwioglacjalnych, stanowi odwodnienie obszaru wysoczyzn. Bug zaś w tej części 

płynie pradoliną Biebrzy-Narwi wykształconą podczas zlodowacenia północnopolskiego. Odpływ wód w 

kierunku zachodnim jest spowodowany obecnością niecki warszawskiej będącej strukturą o założeniach 

permsko-mezozoicznych, wykształconą jako część synklinorium brzeżnego w paleogenie. Występowanie 

zagłębień bezodpływowych spowodowana jest obecnością w podłożu głównie glin zwałowych zlodowa-

cenia środkowopolskiego, które są osadami słaboprzepuszczalnymi. 

 Gmina Miedzna znajduje się na terenie 7 JCWP (JCWPrz), z czego 5 nie podlega monitoringowi, je-

dynie 2 posiadają punkty pomiarowo-kontrolne. Cztery spośród 7 JCWP nie posiadają na terenie Gminy 

wód powierzchniowych (Dopływ ze Starej Wsi, Liwiec od Kostrzynia, bez Kostrzynia do dopływu z Zale-

sia, Grochowska Struga oraz Kosówka). Trzy pozostałe są reprezentowane przez niewielkie cieki 

(Ugoszcz, Kopanka, Miedzianka z dopływami). Tylko jeden ciek spośród przepływających przez teren 

Gminy jest monitorowany, punkt jego monitoringu znajduje się w odległości ponad 25 km od granic Gmi-

ny. Spośród 4 JCWP, które na terenie Gminy nie posiadają wód powierzchniowych, monitoringowi podle-

ga jedynie Liwiec od Kostrzynia, bez Kostrzynia do dopływu z Zalesia, punkt jego monitoringu znajduje 

się około 4 km od granic Gminy. Liwiec, mimo, że nie przepływa przez teren Gminy będzie opisany, bo-
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wiem posiada punkt monitoringu blisko granic Gminy i może dać pogląd na temat stanu wód na terenie 

Gminy. 

Tabela 7. Charakterystyka JCWP na obszarze Gminy Miedzna. 

Lp. Kod JCWP Nazwa JCWP Status Monitorowanie Stan Ryzyko Lokalizacja 

Posiadające wody powierzchniowe na terenie Gminy 

Region wodny 

Środkowa Wisła 

 

Dorzecze 

Wisła 

 

RZGW 

Warszawa 

1 
PLRW2000 

17266789 
Ugoszcz naturalna TAK zły zagrożona 

2 
PLRW2000 

172668789 
Kopanka naturalna nie zły zagrożona 

3 
PLRW2000 

17266869 

Miedzianka z dopływami do 

ujścia 
naturalna nie zły zagrożona 

Nie posiadające wód powierzchniowych na terenie Gminy 

4 
PLRW2000 

172668729 
Dopływ ze Starej Wsi naturalna nie zły zagrożona 

5 
PLRW2000 

242668731 

Liwiec od Kostrzynia, bez 

Kostrzynia do dopł. z Zalesia 
naturalna TAK zły zagrożona 

6 
PLRW2000 

172668589 
Grochowska Struga naturalna nie zły zagrożona 

7 
PLRW2000 

17266749 
Kosówka naturalna nie zły zagrożona 

Źródło: Plan gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły 2016. 

 
Rysunek 3. Zasięg występowania JCWPd i JCWP względem gminy Miedzna. 
Źródło: opracowanie własne. 
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Tabela 8. Ocena stanu monitorowanych JCWP na obszarze Gminy Miedzna. 

Lp. 

Jednolita część wód powierzchniowych (JCWP) Ocena stanu na podstawie oceny WIOŚ na rok 2016 
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1 PLRW2000 

17266789 
Ugoszcz (2016) 

Ugoszcz-Brzuza 
(ujście do Bugu) 

słaba dobra 
poniżej 

dobrego 
słaby 

poniżej 
dobrego 

zły 

2 PLRW2000 

242668731 

Liwiec od Kostrzynia, 

bez Kostrzynia do 

dopł. z Zalesia (2017) 

Liwiec-Borzychy 
umiar-

kowana 
bardzo 
dobra 

poniżej 
dobrego 

umiar-
kowany 

poniżej 
dobrego 

zły 

Źródło: Ocena stanu JCWP województwa mazowieckiego badanych w latach 2011-2016 oraz 2017. 

 Stan wód przepływających przez teren Gminy, na podstawie opisanych powyżej cieków można 

uznać za zły, bowiem najprawdopodobniej klasa ich elementów biologicznych należy do umiarkowanej 

bądź słabej. Ponadto Kopanka należąca do cieków niemonitorowanych jest wymieniona wśród wód po-

wierzchniowych zagrożonych zanieczyszczeniem związkami azotu ze źródeł rolniczych (OSN) (Dz. Urz. 

Woj. mazowieckiego Poz. 3191). 

Zagrożenie powodziowe i osuwiskowe 

 Zagrożenie powodziowe na terenie Gminy Miedzna nie występuje. Nie stwierdzono również zagro-

żenia osuwiskami na terenie Gminy. 

5.5 Gospodarka wodno-ściekowa 

5.5.1   Ocena stanu 

 Sieć wodociągowa 

 W Gminie Miedzna znajdują się dwa ujęcia wody w miejscowościach Rostki i Miedzna oraz stacja 

uzdatniania wody w Rostkach. Sieć wodociągowa podlega zarządowi Związku Międzygminnego Wodocią-

gów i Kanalizacji Wiejskich w Węgrowie (ZMWiKW Węgrów). Na koniec 2019 długość sieci wyniosła 

120,07 km, ilość przyłączy 1337, zaś zwodociągowanie Gminy 98%. Według danych PPIS w Węgrowie w 

2018 r jakość wody wodociągowej w Gminie odpowiadała przydatności do spożycia we wszystkich sie-

ciach. Wymagania dotyczące wody do spożycia zgodnie z art. 13 Ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wo-

dę itd. [6] znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie jakości wody przeznaczonej do spo-

życia przez ludzi [15]. Do sieci wodociągowej Gminy Miedzna należą również części dwóch miejscowości 

spoza Gminy. Przez wodociąg w Rostkach zaopatrywanych jest kilka gospodarstw wsi Kozołupy z gminy 

Stoczek, zaś przez wodociąg w Miedznej kilka gospodarstw wsi Zabrudnie należącej do gminy Liw (Ocena 

obszarowa jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi na terenie gminy Miedzna za rok 2018). 

Tabela 9. Charakterystyka zaopatrzenia w wodę na terenie Gminy Miedzna w latach 2016-2019. 

Rok 2016 2017 2018 2019 

Długość sieci wodociągowej bez przyłączy [km] 119,75 120,07 120,07 120,07 

Ilość przyłączy[szt.] 1312 1316 1322 1337 

Liczba mieszkańców korzystająca z sieci wodociągowej [osoba] 3936 3948 3966 4011 

Woda dostarczana gosp. domowym [m3] 156 628 165 390 176 274 171 161 

Źródło: dane Gminy. 
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 Sieć kanalizacyjna 

 Na terenie Gminy Miedzna funkcjonuje 1 oczyszczalnia ścieków komunalnych oraz 1 ścieków 

przemysłowych. Oczyszczalnia ścieków przemysłowych znajduje się w miejscowości Tchórzowa i służy 

mechaniczno-fizyczno-biologicznemu oczyszczaniu ścieków pochodzących z ubojni zwierząt, które są 

następnie odprowadzane do rowu melioracyjnego (Decyzja Starosty Węgrowskiego z 17.11.2015). 

Oczyszczalnia ścieków komunalnych jest mechaniczno-biologiczna, znajduje się w miejscowości Miedzna 

i posiada przepustowość 360  m3/ dobę (GUS). Oczyszczone ścieki zrzucane są do rzeki Miedzianki (Stu-

dium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Miedzna, 2017). Długość sieci 

kanalizacyjnej na obszarze gminy wynosi 28,7 km i jest do niej jest przyłączonych 480 gospodarstw. Ska-

nalizowanie Gminy osiągnęło w 2019 roku 47%. Na terenie Gminy funkcjonują również zbiorniki bezod-

pływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków. Szamb w 2019 roku było 708 zaś przydomowych 

oczyszczalni ścieków 84 (dane GUS i Gminy). W ostatnich latach Gmina przeprowadzała rozbudowę sieci 

kanalizacyjnej oraz budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Rozproszenie zabudowy wiejskiej czy-

ni inwestycje w indywidualne instalacje do oczyszczalnia ścieków bardzo dobrym rozwiązaniem. 

Tabela 10. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej na terenie Gminy Miedzna w latach 2016-2019. 

Rok 2016 2017 2018 2019 

Długość sieci kanalizacyjnej [km] 28,1 28,1 28,7 28,7 

Ilość przyłączy kanalizacyjnych [szt.] 472 472 478 480 

Liczba mieszkańców korzystająca z sieci kanalizacyjnej [osoba] 1817 1690 1712 1712 

Ilość ścieków odprowadzanych siecią kanalizacyjną [m3] 45 000 70 000 55 000 52 000 

Ilość zbiorników bezodpływowych [szt.] 708 708 708 708 

Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków [szt.] 1 1 1 84 

Źródło: dane GUS i Gminy. 

5.6 Zasoby geologiczne  

5.6.1  Ocena stanu 

Obszar Gminy charakteryzuje się krajobrazem nizinnym. Tereny położone najniżej znajdują się w 

południowo-zachodniej i północnej części Gminy, zaś położone najwyżej w części środkowo i południo-

wo-wschodniej. Największy wpływ na współczesne ukształtowanie terenu miały zlodowacenie środko-

wopolskie oraz północnopolskie. Lądolód zlodowacenia środkowopolskiego glacjału Odry pozostawił 

pokłady glin zwałowych zalegające głównie w południowej części Gminy. Fragmenty moren czołowych 

oraz osadów zastoiskowych i fluwioglacjalnych ozów i kemów mogą być pozostałościami najstarszego ze 

zlodowaceń środkowopolskich- glacjału Liwca. Zaś pokrywające większość terenu Gminy fluwioglacjalne 

osady piaszczysto-żwirowe pól sandrowych pochodzą najprawdopodobniej z jednego z późniejszych sta-

diałów glacjału Warty. Podczas zlodowacenia północnopolskiego teren Gminy znajdował się w strefie 

peryglacjalnej, gdzie zachodziła silna denudacja, z tego okresu pochodzą osady rzeczne podrzędnie obec-

ne w południowo-zachodniej części Gminy oraz osady eoliczne stwierdzone w części środkowej. Obszar 

Gminy znajduje się w sąsiedztwie dwóch dużych struktur, które wpływają na współczesny krajobraz 

Gminy determinując kierunek odpływu wód: powstałej podczas ostatniego zlodowacenia pradoliny Bie-

brzy-Narwi oraz niecki warszawskiej. Niecka Warszawska posiada założenia permsko-mezozoiczne, ale 

wykształciła się podczas kenozoicznej inwersji Bruzdy Środkowopolskiej. 

 Na podstawie dokumentacji Państwowego Instytutu Geologicznego stwierdzono na terenie Gminy 

obecność następujących złóż: 

• Zuzułka: złoże piasku, zaniechane, pow. 0,5 ha, zasoby 9 tyś ton, 
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• Tchórzowa: złoże piasku, rozpoznane szczegółowo, pow. 2 ha, zasoby tylko pozabilansowe 

(tzn.: nieopłacalne dla eksploatacji przemysłowej), 

• Żeleźniki: 

• Żeleźniki- złoże piasku i żwiru, zaniechane, pow. 1,5 ha, zasoby 124 tyś. ton, 

• Żeleźniki I- złoże piasku i żwiru, eksploatowane okresowo, pow. 0,7 ha, zasoby 54 tyś ton, 

• Żeleźniki II- złoże piasku i żwiru, eksploatowane, pow. 1,5 ha, zasoby 293 tyś ton, 

 Na terenie Gminy znajdują się ponadto miejsca niekoncesjonowanej eksploatacji złóż: 

• Okolice miejscowości Rostki, 

• Wrotnów, 

• Tchórzowa- w pobliżu rozpoznanego złoża piasku o zasobach pozabilansowych, 

• Miedzna 

• Dwa w pobliżu miejscowości Wola Orzeszowska. 

 Na terenie Gminy stwierdzono również występowanie złóż perspektywicznych piasków (w pobliżu 

miejscowości Tchórzowa) i piasków ze żwirem (w środkowo-wschodniej części Gminy przy granicy z 

gminą Kosów Lacki). Podobne złoża kruszyw naturalnych poszukiwane były również między miejscowo-

ściami Miedzna i Wola Orzeszowska, ale tam stwierdzono zbyt małą miąższość i punktowe występowanie 

kopaliny. We wschodniej części Gminy, w pobliżu miejscowości Orzeszówka, poszukiwane były złoża 

gliny, ale nie stwierdzono ich występowania (Bilans złóż kopalin w Polsce, dane PIG-PIB). 

 Obszary zdegradowane i wymagające rekultywacji 

 Według danych GDOŚ na terenie Gminy Miedzna nie występują tereny gdzie zaistniałyby szkody w 

środowisku lub zanieczyszczona byłaby powierzchnia ziemi. 

 Kopalnie odkrywkowe na obszarze Gminy zajmują małą powierzchnię i nie posiadają głębokich 

wyrobisk, które mogłyby wpływać na stosunki wodne. Niemniej po zakończeniu wydobycia może wystą-

pić potrzeba działań kompensacyjnych mających na celu zniwelowanie ewentualnych negatywnych skut-

ków wydobycia. Jeśli zaś wyrobiska zostaną pozostawione samorekultywacji przez powolną renaturyza-

cję będzie wymagany ich monitoring, bowiem istnieje niebezpieczeństwo nielegalnego wydobycia lub 

wykorzystania wyrobisk poeksploatacyjnych do nielegalnego składowania odpadów. Monitoringiem po-

winny być objęte również wyrobiska niekoncesjonowanej eksploatacji, bowiem również są zagrożone 

nielegalnym składowaniem odpadów. 

 Na terenie Gminy Miedzna obiekty mogące stanowić potencjalne źródło zanieczyszczeń dla środo-

wiska to: PSZOK, oczyszczalnie ścieków, obiekty produkcyjne oraz szlaki komunikacyjne. Użytkowanie 

oczyszczalni ścieków oraz PSZOK z należytą uwagą oraz zgodnie z przeznaczeniem nie powinno zagrażać 

środowisku. Również obiekty produkcyjne prowadzone w sposób odpowiedzialny nie stanowią zagroże-

nia. Podobnie szlaki komunikacyjne, które na terenie Gminy służą głównie ruchowi lokalnemu. 

5.7 Gleby  

5.7.1  Ocena stanu 

 Teren Gminy Miedzna pokryty jest przez osady fluwioglacjalne i inne utwory polodowcowe. Na 

takim podłożu tworzą się głównie gleby bielicowe i rdzawe oraz płowe i brunatne, głównie kwaśne. Na 

terenie Gminy dominują więc gleby lekkie i bardzo lekkie, bielicowe i rdzawe wytworzone na piaskach i 

żwirach fluwioglacjalnych. Gleby płowe i brunatne występują podrzędnie, głównie w południowej części 

Gminy na podłożu glin zwałowych. Większość gleb na terenie Gminy stanowią gleby podatne na suszę, 

jedynie w środkowej części Gminy, w miejscu występowania glin zwałowych i osadów moren czołowych, 

gleby są średnio podatne (dane IUNG). Klasa bonitacyjna gleb na terenie Gminy osiąga wartość od IV do 
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VI. Oznacza to, że w przeważającej części posiadają one średnią przydatność rolniczą (POŚ dla Gminy 

Miedzna 2016-2019, Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Miedzna). Nadają się do uprawy żyta, częściowo pszenicy i jęczmienia, na pastwiska, zaś gleby najsłabsze 

do zalesienia. 

 Na terenie Gminy w miejscowości Wrotnów znajduje się punkt monitoringu gleb. Monitoring gleb 

wynika z art. 101b. Ustawy poś [2] i odbywa się w ramach PMŚ. Według badań prowadzonych przez IUNG 

w 2015 roku nie stwierdzono zanieczyszczenia węglowodorami aromatycznymi, metalami ciężkimi ani 

pestycydami. Zawartość ważnych dla roślin minerałów na przestrzeni 20 badanych lat zmieniała się, ale 

nie zaznaczył się jednoznaczny trend spadku lub wzrostu zawartości tych minerałów. Badanie pH ujawni-

ło, że w ciągu 20 badanych lat jego wartość spada, przez co gleby stają się coraz bardziej kwaśne. 

5.8 Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów  

5.8.1    Ocena stanu 

 System gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie Gmin oraz obowiązki związane z go-

spodarką odpadami określają głównie: prawo ochrony środowiska [2], ustawa o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach [7] oraz ustawa o odpadach [8]. 

 Jak wynika z Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do obowiązków gminy należy 

między innymi prowadzenie sprawozdawczości, polegającej na sporządzaniu rocznych sprawozdań z 

realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi, na podstawie których przygotowy-

wane jest jedno zbiorcze sprawozdanie dotyczące wszystkich gmin, które Marszałek Województwa prze-

kazuje do Ministra Środowiska. Ponadto gminy zostały zobowiązane do wyłonienia w drodze przetargu 

przedsiębiorstwa odbierającego odpady oraz dokonywania rozliczeń finansowych za ich odbiór.  

 Według Ustawy o odpadach dla osiągnięcia braku wpływu odpadów na środowisko oraz w celu 

wdrażania hierarchii sposobów postępowania z odpadami i utworzenia oraz utrzymania zintegrowanej i 

wystarczającej sieci instalacji gospodarowania odpadami, opracowuje się na szczeblu krajowym i woje-

wódzkim plany gospodarki odpadami. Zawierają one analizę aktualnego stanu gospodarki odpadami, 

wymieniają instalacje komunalne na danym obszarze, identyfikują problemy, prognozują zmiany i formu-

łują przyjęte cele. Według ustawy, instalacja komunalna do przetwarzania niesegregowanych (zmiesza-

nych) odpadów komunalnych lub pozostałości z przetwarzania tych odpadów powinna zapewniać me-

chaniczno-biologiczne przetwarzanie tych odpadów i wydzielanie z odpadów zmieszanych frakcji nadają-

cych się w całości lub części do odzysku oraz składowanie odpadów powstających po mechaniczno-

biologicznym przetwarzaniu lub sortowaniu tych odpadów. 

 19 grudnia 2019 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego opublikował listę funkcjonujących 

instalacji spełniających wymagania dla instalacji komunalnych, które zostały oddane do użytkowania i 

posiadają wymagane decyzje pozwalające na przetwarzanie odpadów oraz listę instalacji planowanych 

do budowy, rozbudowy lub modernizacji. Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 

według nowej ustawy o odpadach jeszcze nie powstał. 

Tabela 11. Instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) 
odpadów komunalnych i wydzielania z niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji 
nadających się w całości lub części do odzysku położone w województwie mazowieckim. 

L.p. Gmina Adres instalacji Podmiot zarządzający instalacją 

1 Ciechanów 
Wola Pawłowska, 

06-452 Wola Pawłowska 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o. o. 

w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów 

2 Nadarzyn ul. Turystyczna 38, 05-830 Nadarzyn 
Przedsiębiorstwo Usługowe Hetman sp. z o.o., 

al. Krakowska 110/114, 00-971 Warszawa 

3 Ostrołęka ul. Turskiego 4, 07-401 Ostrołęka 
Ostrołęckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

sp. z o. o., ul. Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka 
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4 
Ostrów 

Mazowiecka 

Stare Lubiejewo, ul. Łomżyńska 11, 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej 

sp. z o. o., ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka 

5 Płońsk 
Poświętne, ul. Pułtuska 5, 

09-100 Płońsk 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku 

sp. z o. o., ul. Adama Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk 

6 Pruszków ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków 
Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie sp. z o. o., 

ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków 

7 Radom ul. Witosa 94, 26-600 Radom 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe 

„RADKOM” sp. z o. o., ul. Witosa 76, 26-600 Radom 

8 Sierpc Rachocin, 09-200 Sierpc 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu 

sp. z o. o., ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc 

9 Stara Biała Kobierniki 42, 09-413 Sikórz 
Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku 

sp. z o. o., ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock 

10 Suchożebry 
Wola Suchożebrska, ul. Sokołowska 2, 

08-125 Suchożebry 

Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o., 

ul. Błonie 3, 08-110 Siedlce 

11 Warszawa ul. Wólczyńska 249, 01-919 Warszawa 
BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, 

ul. Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa 

12 Warszawa ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa REMONDIS sp. z o. o., ul. Zawodzie 18, 02-981 Warszawa 

13 Wiązowna Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Handlowo Usługowe Lekaro 

Jolanta Zagórska, Wola Ducka 70A, 05-408 Glinianka 

Źródło: Lista Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

Tabela 12. Instalacje do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego 
przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania 
odpadów komunalnych położone w województwie mazowieckim. 

L.p. Gmina Adres instalacji Podmiot zarządzający instalacją 

1 Ciechanów 
Wola Pawłowska, 

06-452 Wola Pawłowska 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o. o. 

w Ciechanowie, ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów 

2 
Grodzisk 

Mazowiecki 
Kraśnicza Wola 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim 

sp. z o.o., Chrzanów Duży 15A, 05-625 Chrzanów Duży 

3 Ostrołęka 07-401 Ostrołęka, ul. Turskiego 4 
Ostrołęckie towarzystwo Budownictwa Społecznego,  

ul. B. Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka 

4 
Ostrów 

Mazowiecka 

Stare Lubiejewo, ul. Łomżyńska 11, 

07-300 Ostrów Mazowiecka 

Zakład Gospodarki Komunalnej w Ostrowi Mazowieckiej 

sp. z o. o., ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka 

5 Otwock 
Otwock–Świerk, ul. Lennona 4, 

05-400 Otwock 
Amest Otwock sp. z o. o., ul. Lennona 4, 05-400 Otwock 

6 Płońsk Dalanówek, 09-100 Dalanówek 
Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Płońsku 

sp. z o. o., ul. Adama Mickiewicza 4, 09-100 Płońsk 

7 Pruszków 
05-800 Pruszków,  

ul. Przejazdowa 1 

Miejski Zakład Oczyszczania w Pruszkowie, sp. z o. o.  

ul. Stefana Bryły 6, 05-800 Pruszków 

8 Radom ul. Witosa 98, 26-600 Radom 
Przedsiębiorstwo Produkcyjno Usługowo Handlowe 

„RADKOM” sp. z o. o., ul. Witosa 76, 26-600 Radom 

9 Sierpc Rachocin, 09-200 Sierpc 
Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Sierpcu 

sp. z o. o., ul. Traugutta 33, 09-200 Sierpc 

10 Stara Biała Kobierniki 42, 09-413 Sikórz 
Przedsiębiorstwo Gospodarowania Odpadami w Płocku 

sp. z o. o. ul. Przemysłowa 17, 09-400 Płock 

11 Suchożebry 
Wola Suchożebrska, ul. Sokołowska 2,  

08-125 Suchożebry 

Zakład Utylizacji Odpadów sp. z o. o., 

ul. Błonie 3, 08-110 Siedlce 

12 
Wieczfnia 

Kościelna 
Uniszki-Cegielnia, 06-500 Mława NOVAGO sp. z o. o., ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława 

13 Wiśniowo 
Kosiny Bartosowe 57, 

06-521 Kosiny Bartosowe 
NOVAGO sp. z o. o., ul. Grzebskiego 10, 06-500 Mława 

14 Wołomin 
Stare Lipiny, Al. Niepodległości 253, 

05-200 Wołomin 

Miejski Zakład Oczyszczania w Wołominie sp. z o. o., 

ul. Łukasiewicza 4, 05-200 Wołomin 

15 Zakroczym 
ul. Byłych Więźniów Twierdzy 

Zakroczymskiej 19, 05-170 Zakroczym 

Przedsiębiorstwo Gospodarki INWEST sp. z o. o., 

ul. Parkowa 1E, 05-230 Kobyłka 

Źródło: Lista Marszałka Województwa Mazowieckiego. 
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Tabela 13. Instalacje planowane do budowy/rozbudowy/modernizacji w województwie mazowieckim. 

Lp. Gmina Adres instalacji 
Planowane 

działanie 
Podmiot zarządzający instalacją 

Instalacje mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i wydzielania z 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub części do odzysku 

1 Ciechanów 
Wola Pawłowska, 06-452 

Wola Pawłowska 

modernizacja/ 

rozbudowa 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Ciecha-

nowie, ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów 

2 Lesznowola 

Kolonia Warszawska, 

Aleja Krakowska 108a, 

05-552 Wólka Kosowska 

rozbudowa 
Jarper sp. z o.o., Kolonia Warszawska, Aleja Krakowska 

108a, 05-522 Wólka Kosowska 

3 Warszawa 
Ul. Wólczyńska 249, 

01-919 Warszawa 
modernizacja 

BYŚ Wojciech Byśkiniewicz, 

ul. Arkuszowa 43, 01-934 Warszawa 

Instalacje do składowania odpadów powstających w procesie mechaniczno-biologicznego przetwarzania niesegregowanych 

(zmieszanych) odpadów komunalnych oraz pozostałości z sortowania odpadów 

4 Ciechanów 
Wola Pawłowska, 

06-452 Wola Pawłowska 
rozbudowa 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych sp. z o.o. w Ciecha-

nowie, ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów 

5 
Płoniawy 

Bramura 
Kalinowiec budowa 

Składowisko Kalinowiec sp. z o.o., 

ul. Partyzantów 4, 05-850 Ożarów Mazowiecki 

Źródło: Lista Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

 Odbiorem odpadów komunalnych na terenie Gminy Miedzna w 2020 roku zajmuje się Przedsię-

biorstwo Gospodarki Komunalnej Węgrów. Odbiera: szkło, papier, tworzywa sztuczne i metal, odpady 

zmieszane oraz bioodpady. Ponadto: popiół, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elek-

troniczny, zużyte baterie i akumulatory, odpady budowlane i rozbiórkowe, zużyte opony, odpady niebez-

pieczne, chemikalia oraz odzież i tekstylia. Tworzywa sztuczne i metale odbierane są raz w miesiącu, 

zmieszane i bioodpady jeden lub dwa razy na miesiąc, zaś pozostałe odpady nieregularnie w konkretnych 

miesiącach. 

 Drugim filarem gospodarki odpadami na terenie Gminy, jest działający w miejscowości Miedzna 

gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), który przyjmuje odpady bezpośred-

nio od właścicieli nieruchomości. PSZOK w Miedznej zajmuje się zbiórką odpadów obejmujących: prze-

terminowane leki, chemikalia i opakowania po nich (np.: farby, lakiery), zużyte baterie i akumulatory, 

zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady wielkogabarytowe (m.in.: meble), zużyte opony oraz 

odpady budowlane i rozbiórkowe. Ponadto na terenie Gminy znajdują się punkty przyjmujące baterie 

(niektóre szkoły i sklepy) oraz przeterminowane leki (apteka w Miedznej) (Analiza stanu gospodarki 

odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miedzna za rok 2018). 

Tabela 14. Informacja o odebranych odpadach komunalnych z terenu Gminy Miedzna w latach 2017 - 

2018. 
Kod 

odpadów 

komunalnych 

Rodzaj odpadów 
Masa odebranych odpadów [Mg] 

2017 2018 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne 222,78 245,62 

15 01 07 Opakowania ze szkła 72,76 65,45 

15 01 01 Opakowania z papieru i tektury 3,4 0,3 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych 64,49 69,62 

15 01 04 Opakowania z metali (GUS) 0,97 4,7 

20 02 01 Odpady biodegradowalne (GUS) 0,48 10,72 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 22,83 35,2 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymie-
nione w 20 01 21 i 20 01 23 i 10 01 35 

0,669 - 

20 01 35 Zużyte urządzenia elektroniczne i elektroniczne inne niż wymie-
nione w 20 01 21 i 20 01 23 zawierające niebezpieczne składniki 

2,802 - 

17 01 07 
Zmieszane odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych mate-
riałów ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymie-
nione w 17 01 06 

4,96 78,82 

Źródło: dane Gminy oraz dane GUS. 
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 Według danych Gminy w 2018 roku nie odebrano z jej terenu poza zużytym sprzętem elektrycz-

nym i elektronicznym również baterii i akumulatorów, zużytych opon oraz zmieszanych odpadów roz-

biórkowych, GUS wymienia ponadto tekstylia oraz odpady niebezpieczne. 

 Według danych z Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Miedzna za 

rok 2018, w roku tym osiągnięty przez Gminę poziom recyklingu papieru, metali, tworzyw sztucznych i 

szkła wyniósł 40,29%, poziom recyklingu odpadów budowlanych i rozbiórkowych 100%, zaś poziom 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przeznaczonych do składowania 

29,43%. Oznacza to, że Gmina wypełniła obowiązujące na tamten rok przepisy. 

 Według Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach począwszy od roku 2020 wymagany 

poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych powinien wynieść 

50%, zaś do 16 lipca 2020 roku poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegra-

dacji przeznaczonych do składowania powinien osiągnąć wartość nie większą niż 35%. Sposoby oblicza-

nia tych wskaźników zgodnie z art. 3b.3. oraz art. 3c.2. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gmi-

nach znajdują się w Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych [16] oraz w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska w sprawie poziomów ograniczania składowania masy odpadów ko-

munalnych ulegających biodegradacji [17].  

 Gmina Miedzna posiada Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z roku 2008. 

W latach 2017-2019 Gmina usunęła i zutylizowała prawie 230 Mg wyrobów azbestowych (229,619 Mg). 

5.9 Zasoby przyrodnicze 

5.9.1  Ocena stanu 

Flora i fauna 

 Lasy stanowią 28,8% całkowitej powierzchni Gminy Miedzna. W większości są to lasy mieszane, w 

których dominuje sosna, świerk, brzoza oraz dąb z udziałem kruszyny i jałowca w podszycie. Na gruntach 

podmokłych przeważa zaś olsza. Podrzędnie występują lasy iglaste złożone głównie z sosny, świerku oraz 

jałowca w podszycie. Zajmuję głównie najsłabsze gleby w środkowej i północnej części Gminy (Bank Da-

nych o Lasach). Na terenie Gminy znajduje się punkt sieci powierzchni obserwacyjnych I rzędu monito-

ringu lasów. Według obserwacji prowadzonych w ostatnich latach widać poprawę zdrowotności lasów 

oraz brak wyraźnego wpływu powtarzającego się zjawiska suszy na defoliację (utratę liści), nieznaczny 

wzrost trendu defoliacji wiąże się z adaptacją lasów do zmian klimatu (dane GIOŚ). 

 Spośród zwierząt, które można spotkać na terenie Gminy wymienić można rodzaje charaktery-

styczne dla innych terenów nizin środkowopolskich, mianowicie: sarna, dzik, zając, lis, łoś, bóbr, a także 

bocian, kaczka krzyżówka, łabędź oraz żuraw z awifauny. 

Formy ochrony przyrody 

 Ustanawianie i cele istnienia form ochrony przyrody opisują przepisy Ustawy o ochronie przyrody 

[9]. Tereny chronione Tereny chronione stanowią 29% ogólnej powierzchni Gminy Miedzna i zajmują 3 

377,4 ha. Stanowią je następujące formy ochrony przyrody: 

• Nadbużański Park Krajobrazowy 

 Ustanowiony został w 1993 roku. Najnowsze akty prawne odnoszące się do niego obejmują: Dz. 

Urz. Woj. Maz. Nr 66, poz. 1701; Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 136, poz. 4208 mówiące o przebiegu granic oraz: 

Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 172, poz. 6757: Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 35, poz. 698 dotyczące planu ochrony. Główne 

cele ochrony Parku obejmują rzekę Bug wraz z jej starorzeczami i skarpami oraz lasami łęgowymi, po-

nadto zachowanie swoistego charakteru zabudowy wiejskiej oraz tradycyjnej funkcji wsi, a także prze-

kształconego w niewielkim stopniu krajobrazu rolniczego. Na terenie parku stwierdzono występowanie 
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1300 gatunków roślin obejmujących również gatunki chronione i rzadkie, 37 gatunków ssaków, 207 pta-

ków lęgowych, 7 gadów, 12 płazów oraz 29 ryb (Szlaki turystyczne Mazowsza). 

• Pomniki przyrody 

 Na terenie Gminy znajduje się 11 pomników przyrody. Są to najcenniejsze okazy drzew, liczne 

mrowiska oraz głaz narzutowy. Drzewa obejmują: grupę 4 jałowców, kilka okazów sosny zwyczajnej 

oraz dębu szypułkowego, aleję złożoną z 63 lip drobnolistnych oraz jeden okaz gruszy pospolitej. 

• Użytki ekologiczne 

 Na terenie Gminy występują trzy użytki ekologiczne zajmujące powierzchnię 4,8 ha. Stanowią je 

jeziorka śródleśne położone w zachodniej części Gminy. 

 

Rysunek 4. Formy ochrony przyrody w Gminie Miedzna. 
Źródło: opracowanie własne. 
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5.10  Zagrożenia poważnymi awariami   

5.10.1  Ocena stanu 

Zgodnie z art. 271b Ustawy poś [2], Główny Inspektor Ochrony Środowiska jest organem właściwym 

do realizacji zadań Ministra Środowiska w sprawach: przeciwdziałania poważnym awariom, transgra-

nicznym skutkom awarii przemysłowych oraz awaryjnym zanieczyszczeniom wód granicznych. Zaś 

zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt. 4 oraz art. 29 pkt. 3 Ustawy o inspekcji ochrony środowiska [4] do zadań Inspek-

cji Ochrony Środowiska należy również nadzór nad usuwaniem skutków awarii. Ustawa poś (w szczegól-

ności tytuł IV tej ustawy) implementuje przepisy Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2012/18/UE z dnia 4 lipca 2012 r. w sprawie kontroli zagrożeń poważnymi awariami związanymi z sub-

stancjami niebezpiecznymi, zmieniającej, a następnie uchylającej dyrektywę Rady 96/82/WE (Dz. Urz. UE 

2012 L 197) oraz Konwencji w sprawie transgranicznych skutków awarii przemysłowych (Dz. U. 2004 nr 

129, poz. 1352). Ww. akty prawne regulują kwestie zapobiegania poważnym awariom, które mogą być 

następstwem określonych działań przemysłowych oraz ograniczania ich skutków dla zdrowia ludzi i śro-

dowiska. GIOŚ zgodnie z art. 31 ust. 2 Ustawy o inspekcji ochrony środowiska prowadzi rejestr poważnych 

awarii.  

Na podstawie danych otrzymanych z Urzędu Gminy na terenie Gminy Miedzna nie wystąpiło zdarze-

nie o znamionach poważnej awarii. Ponadto nie wyznaczono na terenie Gminy zakładów stwarzających 

zagrożenie poważnej awarii przemysłowej. 

Katastrofy naturalne 

Zmieniający się klimat wpływa na wzrost zagrożenia wystąpieniem katastrof naturalnych, które po-

dobnie jak poważne awarie przemysłowe powodują zagrożenie zdrowia i życia ludzi. Na terenie Gminy 

nie stwierdzono katastrofalnych wiatrów czy burz, ani pożarów, ale wystąpiło zjawisko suszy, Rokrocz-

nie, od 2018 roku, liczba rolników dotkniętych tym zjawiskiem rośnie (dane Gminy). 

6 Istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia 

realizacji dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających 

ochronie na podstawie ustawy o ochronie przyrody 

Przedstawione poniżej problemy ochrony środowiska są wynikiem wykonanej oceny stanu środowi-

ska w ramach wyznaczonych obszarów interwencji. Zdiagnozowane problemy mają charakter wyłącznie 

informacyjny, a ich celem jest ukierunkowanie działań w taki sposób, aby je zminimalizować lub wyeli-

minować. Wskazane poniżej problemy dały podstawy do wyznaczenia w POŚ dla Gminy Miedzna odpo-

wiednich celów i kierunków interwencji wraz z zadaniami, których realizacja przyczyni się do poprawy 

stanu środowiska na terenie Gminy. 

Szczególnie istotny z punktu widzenia POŚ dla Gminy Miedzna jest problem występowania zanie-

czyszczeń powietrza tj. przekroczeń dopuszczalnych stężeń benzo(a)pirenu oraz poziomu celu długoter-

minowego dla ozonu. Wpływ na jakość powietrza na terenie Gminy ma głównie tzw. „niska emisja”, której 

źródłem są przede wszystkim domowe systemy grzewcze i emisja komunikacyjna.  

Tabela 15. Problemy w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza. 
Słabe strony Zagrożenia 

→ występowanie przekroczeń dopuszczalnych pozio-
mów dla benzo(a)pirenu i ozonu, 

→ występowanie niskiej emisji, 
→ obecność zakładów emitujących zanieczyszczenia do 

atmosfery, 
→ brak gazyfikacji Gminy, 
→ przedłużające się okresy suszy. 

→ wzrost poziomów zanieczyszczeń pochodzących z 
sektora transportowego oraz zakładów przemysło-
wych, 

→ napływ zanieczyszczeń powietrza spoza Gminy, 
→ stosowanie słabej jakości paliwa do indywidualnego 

ogrzewania. 
→ pogłębiająca się zmiana klimatu. 
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 Kolejnym problemem jest zagrożenie nadmiernym hałasem związane ze stale zwiększającym się 

ruchem pojazdów oraz pogarszającym się stanem technicznym nawierzchni i samych maszyn. W zasięgu 

oddziaływania znajduje się zabudowa mieszkaniowa, a także placówki oświatowe związane ze stałym lub 

czasowym pobytem dzieci i młodzieży. Zatem narażone są tereny chronione akustycznie. Brak punktów 

pomiarowych hałasu utrudnia określenie obszarów wymagających działań ochronnych i ograniczających 

nadmierny hałas. 

Tabela 16. Problemy w zakresie zagrożenia hałasem. 
Słabe strony Zagrożenia 

→ brak punktu monitoringu poziomu hałasu, 
→ słaby stan nawierzchni niektórych dróg w Gminie. 

→ pogorszenie stanu technicznego pojazdów i instala-
cji przemysłowych oraz ciągów komunikacyjnych, 

→ wzrastający ruch komunikacyjny, 
→ pogarszający się stan dróg. 

 Innym problemem jest możliwy wzrost natężenia PEM, co jest związane z rozwojem technologii 

emitujących promieniowanie elektromagnetyczne wraz ze wzrostem ilości instalacji emitujących takie 

promieniowanie. Brak wyznaczonego punktu pomiaru pola elektromagnetycznego na terenie gminy 

Miedzna utrudnia określenie skali zagrożenia ludności polami elektromagnetycznymi. 

Tabela 17. Problemy w zakresie zagrożenia promieniowaniem elektromagnetycznym. 
Słabe strony Zagrożenia 

→ obecność na terenie Gminy nadajników telefonii ko-
mórkowej, 

→ przebiegające przez teren Gminy linie wysokich i naj-
wyższych napięć, 

→ brak punktów pomiaru pól elektromagnetycznych na 
terenie Gminy. 

→ rozwój technologii emitujących promieniowanie 
elektromagnetyczne, 

→ zwiększająca się liczba źródeł PEM. 

 Bardzo ważnym aspektem ochrony środowiska, istotnym z punktu widzenia POŚ, jest ochrona wód 

przed zanieczyszczeniami. JCWPd na obszarze Gminy nie jest zagrożona nieosiągnięciem celów środowi-

skowych, natomiast wody powierzchniowe są zagrożone i reprezentują zły stan jakościowy, zaś jeden z 

cieków należy do wód wrażliwych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzenia rolniczego. Brak 

punktów monitoringu wód powierzchniowych na terenie Gminy uniemożliwia określenie skali problemu. 

Tabela 18. Problemy w zakresie gospodarowania wodami. 

Słabe strony Zagrożenia 

→ zły stan jakościowy JCWP terenu Gminy, 
→ brak punktów monitoringu 5 z 7 JCWP, 
→ brak punktów monitoringu wód podziemnych, 
→ wody podziemne i powierzchniowe wrażliwe na za-

nieczyszczenie azotem pochodzenia rolniczego, 
→ uregulowanie większości cieków w Gminie. 

→ JCWP zagrożone nieosiągnięciem celu środowisko-
wego dla wód powierzchniowych, 

→ przedłużające się okresy suszy, 
→ zanieczyszczenie wód powierzchniowych i pierw-

szego poziomu wód podziemnych przez zanieczysz-
czenia pochodzenia komunikacyjnego i z obszarów 
rolniczych,. 

Na terenie Gminy Miedzna stan gospodarki wodami jest zadowalający, co związane jest z wysokim 

stopniem zwodociągowania gminy. Jeśli chodzi o gospodarkę ściekami, stan również można uznać za dość 

dobry, bowiem stopień skanalizowania Gminy to 47% zaś liczba przydomowych oczyszczalni ścieków 

wynosi 84 i rośnie, duża jest natomiast liczba szamb. Szamba montowane współcześnie najczęściej są 

zbiornikami szczelnymi posiadającymi odpowiedni certyfikat, jeśli ścieki dodatkowo będą przekazywane 

do oczyszczalni, szambo może być odpowiednią instalacją czasową dopóki nie powstanie kanalizacja bądź 

przydomowa oczyszczalnia ścieków. Niemniej powinno się dążyć do zmniejszania ich ilości. Największe 

zagrożenie stanowią jednakże stare szamba, które mogą być nieszczelne i stanowić zagrożenie dla śro-

dowiska. 
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Tabela 19. Problemy w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. 

Słabe strony Zagrożenia 

→ przestarzałe systemy gromadzenia ścieków sanitar-
nych na terenie gospodarstw (szamba), 

→ wysoka liczba zbiorników bezodpływowych. 
 

→ długotrwałe susze powodujące ograniczenie w do-
stępności do wody pitnej, 

→ awarie i nieszczelność przestarzałych bezodpływo-
wych zbiorników na ścieki, 

→ brak świadomości niektórych właścicieli nieru- 
chomości skutkujący niewłaściwym zagospodaro- 
waniem powstałych nieczystości ciekłych, 

→ zanieczyszczenie wód powierzchniowych i podziem-
nych ściekami przedostającymi się z nieszczelnych 
szamb lub zrzucanymi bezpośrednio do wód, 

→ niewłaściwe zagospodarowanie nieczystości ciekłych 
pochodzących ze zbiorników bezodpływowych. 

Na obszarze gminy Miedzna znajdują się udokumentowane zasoby złóż co umożliwia czerpanie ko-

rzyści materialnych związanych z eksploatacją złóż, jednakże stwarza również niebezpieczeństwo nie-

kontrolowanego ich wydobycia. Problem może stanowić dość duża liczba miejsc niekoncesjonowanego 

wydobycia oraz wyrobiska poeksploatacyjne, gdyż mogą stać się nielegalnymi wysypiskami śmieci, bądź 

wymagać działań rekultywacyjnych. 

Tabela 20. Problemy w zakresie zasoby geologiczne. 

Słabe strony Zagrożenia 

→ niekoncesjonowana eksploatacja surowców, 
→ niewielka ilość złóż pozytywnie zweryfikowanych, 
→ kolizja udokumentowanych złóż kopalin i ich 

wydobycia z ochroną środowiska. 
→ dość duża ilość niewielkich rozproszonych wyrobisk 

niekoncesjonowanej eksploatacji. 

→ zagrożenia występujące ze strony eksploatacji złóż 
(przekształcenia rzeźby trenu, zmiana stosunków 
wodnych, degradacja gleb), 

→ nielegalna eksploatacja bądź składowanie odpadów 

na wyrobiskach poeksploatacyjnych. 

W zakresie ochrony gleb stwierdzono zagrożenie ze strony postępujących zmian klimatu mogących 

wpłynąć na podatność gleb na suszę, ich urodzajność oraz powodować nowe zagrożenia dla rolnictwa. Ze 

strony ruchu transportowego oraz budownictwa mieszkaniowego istnieje zagrożenie zanieczyszczeniem 

powierzchni ziemi. Z kwestii gospodarczych i ekonomicznych należących do słabych stron można wy-

mienić przynależność części gruntów do gleb słabych oraz konieczność wapnowania większości gleb, 

które należą do gleb kwaśnych o wzrastającym zakwaszeniu. Obecność punktu monitoringu gleb na tere-

nie Gminy umożliwia reagowanie na pojawienie się ewentualnych zanieczyszczeń. 

Tabela 21. Problemy w zakresie gleby. 
Słabe strony Zagrożenia 

→ dość duża powierzchnia gleb słabych, 
→ bardzo duży udział gleb wymagających wapnowania, 
→ wzrastające zakwaszenie gleb, 
→ występowanie gleb podatnych na suszę. 

→ rosnące zagrożenie wystąpienia zjawiska suszy i 
innych zjawisk ekstremalnych, 

→ nieregularność opadów atmosferycznych, 
→ zmiany klimatu mogące skutkować pojawieniem się 

nowych chorób i szkodników, 
→ stosowanie nieodpowiednich metod uprawy skutku-

jące wzrostem jej przesuszenia i zanieczyszczenia 
chemicznego oraz spadkiem urodzajności, 

→ zagrożenie zanieczyszczeniem gleb związane z ru-
chem i infrastrukturą transportową oraz zabudową 
mieszkaniową. 

W obszarze gospodarki odpadami na terenie Gminy, pomimo sukcesywnego wzrostu świadomości 

mieszkańców Gminy o prawidłowym gospodarowaniu odpadami, w dalszym ciągu występują pewne pro-

blemy. Niewątpliwie jednym z nich jest duży udział zmieszanych odpadów komunalnych w łącznej ilości 

odebranych śmieci oraz wzrost ilości powstających odpadów, mimo istniejących programów zapobiega-
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nia powstawania odpadów. Ponadto Gmina powinna zwiększyć poziom recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia odpadów komunalnych przynajmniej do wymaganych od 2020 roku 50%.  

Tabela 22. Problemy w zakresie gospodarki odpadami na terenie Gminy. 
Słabe strony Zagrożenia 

→ duży udział zmieszanych odpadów komunalnych w 
łącznej ilości odebranych odpadów, 

→ wysokie koszty funkcjonowania systemu gospodaro-
wania odpadami. 

→ wzrost opłat dla mieszkańców za system gospoda-
rowania odpadami na terenie Gminy, 

→ trudności we wprowadzaniu dalszych zmian w 
przepisach gospodarowania odpadami komunalny-
mi często prowadzące do nieprawidłowości w funk-
cjonowaniu nowego systemu, 

→ powstawanie nielegalnych składowisk odpadów. 

W zakresie zasobów przyrodniczych oraz obszarów chronionych nie zdiagnozowano problemów 

istotnych z punktu środowiskowego, wskazano jedynie  obszary stanowiące potencjalne źródło zagrożeń 

(rolnictwo, transport oraz zmiany klimatu). W większości słabe strony i zagrożenia dotyczą głównie kwe-

stii zagospodarowania przestrzennego i ładu krajobrazowego, w tym braku wyznaczonych szlaków tury-

stycznych i przekształcania krajobrazu, a także szczegółowej inwentaryzacji walorów przyrodniczych 

Gminy Miedzna, co mogłoby owocować objęciem ochroną kolejnych cennych przyrodniczo obszarów. 

Tabela 23. Problemy w zakresie zasobów przyrodniczych na terenie Gminy. 
Słabe strony Zagrożenia 

→ szlaki komunikacyjne przebiegające przez Gminę, 
utrudniające migracje zwierząt, 

→ przekształcenie naturalnego krajobrazu ze względu 
na działalność gospodarczą (np.: regulacja rzek), 

→ niskie wykorzystanie walorów krajobrazowych do 
celów rekreacyjnych, 

→ brak wyznaczonych szlaków turystycznych i dydak-
tycznych na obszarach cennych przyrodniczo. 

→ postępujące przekształcanie naturalnego krajobra-
zu, 

→ zanieczyszczenie środowiska pochodzące z sektora 
transportowego i rolniczego, 

→ występowanie ekstremalnych zjawisk pogodowych 
(np.: trąb powietrznych) mogących mieć dewasta-
cyjny wpływ na przyrodę Gminy, 

→ postępujące zmiany klimatu, 
→ zagrożenie suszą i pożarami. 

Zgodnie z danymi GIOŚ na terenie Gminy w ostatnich latach nie odnotowano zdarzeń o znamionach 

poważnej awarii. Na terenie Gminy brak również zakładów stwarzających ryzyko poważnej awarii. Wy-

kazano jednakże katastrofy naturalne i awarie/wypadki transportowe, jako możliwe obszary, w których 

zdarzenia o podobnych, jak poważne awarie, skutkach dla zdrowia i życia ludzi mogłyby zaistnieć. Przy 

czym za katastrofy naturalne uznaje się również anomalie pogodowe, pożary i susze, których częstotli-

wość występowania i zasięg oraz siła mają tendencje rosnącą wraz z postępującą zmianą klimatu. 

Tabela 24. Problemy i zagrożenia w zakresie poważnych awarii. 
Słabe strony Zagrożenia 

→ niskie parametry techniczne dróg gminnych, 
→ występowania na terenie Gminy w latach poprzednich 

zjawiska suszy, 
→ lasy zagrożone pożarami w okresie letnim. 

→ anomalie pogodowe stwarzające zagrożenie kata-
strofą naturalną, 

→ możliwość zanieczyszczenia środowiska poprzez 
wyciek substancji niebezpiecznych, w ciągu szlaków 
komunikacyjnych lub podczas zdarzeń drogowych, 
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7 Przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania 

bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, 

średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i 

negatywne lub brak oddziaływania, na cele i przedmioty ochrony obszaru 

natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko 

Wyznaczone w POŚ dla gminy Miedzna cele, kierunki i zadania są działaniami o charakterze inwe-

stycyjnym i nie inwestycyjnym (organizacyjno-funkcjonalnym), które ujmują ogół potrzeb wynikających z 

rozwoju społeczno-gospodarczego oraz rozwoju infrastruktury komunikacyjnej i technicznej, społecznej, 

sportowo-rekreacyjnej, turystycznej itp.  

Niektóre zadania wyznaczone w POŚ dla Gminy mogą kwalifikować się jako przedsięwzięcia mogą-

ce zawsze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem w 

sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [11], dla których konieczne może 

być przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania na środowisko na zasadach określonych w Ustawie 

ooś [1]. W ramach omawianej procedury prowadzona będzie wówczas szczegółowa ocena oddziaływania 

zadań pod kątem środowiskowym przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.  

Ocena oddziaływania na środowisko na etapie sporządzenia niniejszej Prognozy oddziaływania na 

środowisko jest utrudniona. Program zawiera zadania zgłoszone przez samorząd gminy, których realiza-

cja przewidziana jest w perspektywie lat 2020-2023 oraz inne o nieokreślonej perspektywie czasowej. 

Większość zadań inwestycyjnych nie ma określonego zakresu, sposobu i charakteru prowadzenia prac, w 

związku z czym podanie konkretnych oddziaływań jest problematyczne.  

Zgodnie z powyższym w niniejszej Prognozie przedstawiono potencjalne oddziaływania, zidenty-

fikowane na podstawie oceny oddziaływania dla innych przedsięwzięć o zbliżonym zakresie. Zatem w 

ramach oceny skutków realizacji POŚ dla Gminy Miedzna na etapie opracowania Prognozy oddziaływania 

na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko przedstawiono potencjalne 

oddziaływanie bezpośrednie (B) pośrednie (P), wtórne (W), skumulowane (Sk), stałe/długoterminowe (S), 

chwilowe/krótkoterminowe (Ch), pozytywne, negatywne i neutralne na powierzchnię ziemi i krajobraz, 

wody, różnorodność biologiczną, rośliny, zwierzęta, formy ochrony przyrody, zasoby naturalne, powie-

trze atmosferyczne i klimat, klimat akustyczny, krajobraz kulturowy i zabytki, ludzi i dobra materialne 

wykorzystując metodę macierzy interakcji. 

POŚ dla Gminy Miedzna jest dokumentem ogólnym i nie opisuje szczegółowo zakresu ani szczegó-

łów technicznych poszczególnych inwestycji. Program wskazuje jedynie konieczność ich realizacji w celu 

poprawy jakości środowiska przyrodniczego gminy oraz wypełnienia zaleceń dokumentów wyższego 

szczebla. Należy pamiętać o uwzględnianiu zasad ochrony środowiska podczas projektowania 

i planowania poszczególnych inwestycji. 

Poniżej w tabeli dokonano oceny i analizy oddziaływania realizacji wyznaczonych w POŚ zadań na 

poszczególne komponenty środowiska.  

 

OZNACZENIA: 

 Potencjalne pozytywne oddziaływanie S Stałe 

 Potencjalne neutralne oddziaływanie Ch Chwilowe 

 Potencjalne negatywne oddziaływanie W Wtórne 

B Bezpośrednie Sk Skumulowane 

P Pośrednie   
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Tabela 25. Potencjalne oddziaływania zadań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Miedzna na poszczególne komponenty środowiska. 

Lp. Zadanie 

Potencjalne oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, 
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne 

i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska: 

P
o

w
ie

rz
ch

n
ię

 
zi

e
m

i 
i 

k
ra

jo
b

ra
z 

W
o

d
y

 

R
ó

żn
o

ro
d

n
o

ść
 

b
io

lo
g

ic
zn

ą
 

R
o

śl
in

y
 

Z
w

ie
rz

ę
ta

 

F
o

rm
y

 o
ch

ro
n

y
 

p
rz

y
ro

d
y

 (
p

o
za

 
N

a
tu

rą
 2

0
0

0
) 

Z
a

so
b

y
 

n
a

tu
ra

ln
e

 

P
o

w
ie

tr
ze

 
a

tm
o

sf
e

ry
cz

n
e

 
i 

k
li

m
a

t 

K
li

m
a

t 
a

k
u

st
y

cz
n

y
 

K
ra

jo
b

ra
z 

k
u

lt
u

-
ro

w
y

 i
 z

a
b

y
tk

i 

L
u

d
zi

 i
 d

o
b

ra
 

m
a

te
ri

a
ln

e
 

  Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakości powietrza 

1.  
Termomodernizacja budynków gminnych wraz z budową 

indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii 
      B, S B, S   B, S, W 

2.  

Termomodernizacja budynków mieszkalnych wraz z budową 

indywidualnych instalacji odnawialnych źródeł energii 

(pompy ciepła, panele i kolektory fotowoltaiczne) 

      B, S B, S   B, S, W 

3.  
Wymiana nieekologicznych pieców na ogrzewane paliwami 

niskoemisyjnymi (gaz lub ekogroszek) 
  P, W    B, S B, S   B, S, W 

4.  Wdrażanie zapisów Programu ograniczania niskiej emisji   P, W    P, S P, S, W   P, S, W 

5.  Montaż instalacji solarnych i fotowoltaicznych w budynkach Gminy       P, S P, S   B, S 

6.  
Zwiększenie wykorzystania OZE do produkcji energii 

elektrycznej i ciepła w budynkach prywatnych 
      P, S B, S   B, S 

7.  
Edukacja ekologiczna w zakresie poprawy jakości powietrza 

i ograniczania niskiej emisji. 
  P, W    P, W P, W   B, S 

Obszar interwencji: Zagrożenia hałasem 

8.  

Rozwój i poprawa stanu gminnej infrastruktury drogowej oraz 

współpraca z innymi zarządcami dróg w celu poprawy stanu 

infrastruktury dróg powiatowych na terenie Gminy 

B, Ch      B, Ch P, W B, S B, S B, S, W 

Obszar interwencji: Gospodarka wodno-ściekowa 

9.  
Czyszczenie rowów melioracyjnych, modernizacja systemów poboru, 

przesyłu i uzdatniania wody 
B, Ch B, S         B, S 

10.  Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków B, Ch B, S, W P, W        B, S 

11.  Rozbudowa sieci kanalizacji ściekowej B, Ch B, S, W P, W        B, S 
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Lp. Zadanie 

Potencjalne oddziaływania (w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, 
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne 

i negatywne) na następujące zagadnienia i aspekty środowiska: 
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Obszar interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

12.  Likwidacja nielegalnych miejsc składowania odpadów B, S B, S P, W P P P, S    B, S P 

13.  
Objęcie zorganizowanym systemem odbierania oraz selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych wszystkich mieszkańców 
P, S P, S     P, S, W P, S  B, S B, S 

14.  Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy (PUA) P, S       B, S  P B, S 

15.  
Sporządzanie rocznych sprawozdań z realizacji zadań z zakresu 

gospodarowania odpadami komunalnymi 
          P, S 

16.  
Przeprowadzanie przetargów w gminach na odbieranie odpadów 

komunalnych od właścicieli nieruchomości 
          P, S 

17.  
Zawieranie umów z przedsiębiorcami świadczącymi usługi w zakresie 

odbierania odpadów komunalnych od mieszkańców 
      P, S, W    P, S 

18.  Edukacja mieszkańców w zakresie zapobiegania powstawaniu odpadów. P, S, W P, S     P, S, W    B, S, W 

 Obszar interwencji: Zasoby przyrodnicze 

19.  
Budowa infrastruktury turystycznej (pola biwakowe, szlaki turystyczne, 

również rowerowe, drogi dojazdowe) 
B, Ch   P, S, W P, S, W P, S     B, S 

20.  Budowa ścieżek dydaktyczno-ekologicznych   P, S, W P, S, W P, S, W P, S, W P, S    B, S, W 

21.  Poprawa estetyki i rewaloryzacja miejscowości B, Ch         B, S P, S 

22.  Pielęgnacja i konserwacja pomników przyrody   P, S, W P, S, W P, S, W P, S, W P, S   P, S P, S 

23.  
Edukacja ekologiczna w zakresie przeciwdziałania powstawaniu dzikich 

wysypisk śmieci i osuszaniu bagien 
P, S P, S, W P, S, W P, S P, S P, S P, S, W   P,S P, S, W 

 Obszar interwencji: Zagrożenie poważnymi awariami 

24.  
Wsparcie OSP na doposażenie w specjalistyczne sprzęty ratowniczo-

gaśnicze oraz przeciwpowodziowe 
P, Sk P  P P, W P  P, Sk   B, S 
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 W POŚ dla gminy Miedzna wyznaczono cele, kierunki i zadania administracyjne oraz inwestycyjne. 

Większość zadań zapisanych w POŚ dla Gminy będzie miała charakter neutralny lub potencjalnie pozy-

tywny na środowisko. Realizacja niektórych zadań może spowodować wystąpienie potencjalnych oddzia-

ływań bezpośrednich i chwilowych oraz pośrednich, stałych i wtórnych. Oceniono, że wyznaczone w POŚ 

dla Gminy Miedzna zadania nie będą mieć znaczącego negatywnego wpływu na powierzchnię ziemi i 

krajobraz, jedynie neutralny bądź pozytywny. 

Oceniono, że wyznaczone w POŚ dla Gminy zadania nie będą mieć znaczącego negatywnego 

wpływu na jakość i ilość wód powierzchniowych i podziemnych. Oddziaływania pozytywne zidentyfi-

kowano w zadaniach o charakterze organizacyjnym oraz edukacyjnym. Podobnie pozytywnie wpłyną 

zadania związane z remontem, modernizacją i budową instalacji wodno-ściekowych, które bezpośrednio i 

stale oddziałują na stan i jakość wód oraz mogą przyczynić się do poprawy ich stanu. 

Zadania inwestycyjne (budowa dróg, kanalizacji) według prawa (Dział VII Ustawy poś [2]) należy 

prowadzić w sposób minimalizujący ich negatywny wpływ na środowisko. Wobec powyższego wyzna-

czone w POŚ dla Gminy Miedzna zadania nie będą mieć znaczącego negatywnego wpływu na zasoby 

przyrodnicze Gminy. Stwierdzono możliwość wystąpienia pozytywnych oddziaływań związanych z 

większą dbałością o jakość powietrza atmosferycznego, gospodarkę ściekami oraz odpadami, co może 

przyczynić się do wzrostu bioróżnorodności (pojawienie się porostów tolerujących jedynie dobrej jakości 

powietrze oraz nowych gatunków wodnych wraz z poprawą jakości wód). Stwierdzono ponadto, że 

wsparcie OSP w sprzęt gaśniczy może pośrednio przyczynić się do ochrony zasobów przyrodniczych (ga-

szenie pożarów lasów). Wszystkie działania przewidziane w Programie z zakresu ochrony zasobów przy-

rodniczych mają na celu poprawę stanu przyrody poprzez zachowanie bioróżnorodności, ochronę sie-

dlisk, walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz powstrzymanie systematycznie postępującej frag-

mentacji ekosystemów, dzięki czemu przewiduje się ich pozytywny wpływ na bioróżnorodność, rośliny, 

zwierzęta oraz obszary chronione (w tym Nadbużański Park Krajobrazowy, użytki ekologiczne oraz po-

mniki przyrody). 

Na etapie realizacji zadań typowo inwestycyjnych wyznaczonych w POŚ dla Gminy Miedzna będą 

wykorzystywane zasoby naturalne tj. woda, gleba, zasoby kopalin, drewno. Największe zużycie surowców 

naturalnych będą generowały inwestycje związane z budową nowej infrastruktury drogowej, dlatego 

działania te mogą wiązać się z krótkotrwałym, bezpośrednim oddziaływaniem na ten komponent środo-

wiska. Wielkość zapotrzebowania będzie wynikała z rodzaju inwestycji i zastosowanej technologii, jed-

nakże ze względu na lokalny charakter zaplanowanych działań nie przewiduje się znaczącego nega-

tywnego oddziaływania. Co więcej realizacja zadań z zakresu ochrony powietrza, gospodarki odpadami 

oraz ochrony zasobów przyrodniczych będzie mieć pozytywne oddziaływanie na środowisko poprzez 

zmniejszenie zapotrzebowania na nieodnawialne zasoby naturalne oraz związanej z wydobyciem presji 

środowiskowej. 

Zadania wyznaczone w POŚ dla Gminy Miedzna nie będą mieć negatywnego wpływu na jakość 

powietrza atmosferycznego i klimat. Przewidziane do realizacji zadania z zakresu ochrony klimatu i jako-

ści powietrza, modernizacji dróg oraz gospodarki odpadami będą pozytywnie oddziaływać na ten kom-

ponent środowiska, poprzez przewidywane zmniejszenie emisji substancji szkodliwych i zapobieganie 

spalaniu śmieci w paleniskach domowych. 

Oceniono, że wyznaczone w POŚ dla Gminy Miedzna nie będą mieć znaczącego wpływu na klimat 

akustyczny. Brak oddziaływania zidentyfikowano w projektach o charakterze nie inwestycyjnym. Pro-
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jekty inwestycyjne związane z modernizacją infrastruktury drogowej mogą mieć pozytywny wpływ na 

zmniejszenie hałasu drogowego. 

Wyznaczone w POŚ dla Gminy Miedzna zadania nie będą mieć znaczącego wpływu na krajobraz 

kulturowy i zabytki. Wszelkie działania, które mogą być powiązane z tym komponentem, szczególnie z 

zabytkami (np.: usuwanie azbestu z dachów zabytkowych budynków, instalacje OZE) powinny być reali-

zowane we współpracy z konserwatorem zabytków. Pozostałe zadania przewidziane do realizacji w POŚ 

dla Gminy Miedzna będą mieć neutralne lub pozytywne oddziaływanie na krajobraz kulturowy i za-

bytki poprzez ochronę przyrody, rewitalizację miejscowości wraz z likwidacją miejsc nielegalnego skła-

dowania śmieci oraz edukację mieszkańców. 

Dodatkowo oceniono, że wyznaczone w POŚ dla Gminy Miedzna zadania będą mieć pozytywny 

długoterminowy wpływ na zdrowie i warunki życia ludzi oraz dobra materialne. Przewidziane do reali-

zacji projekty nieinwestycyjne i inwestycyjne spowodują: ograniczenie emisji gazów i pyłów do powie-

trza, ograniczenie zagrożenia hałasem, poprawę jakości wód wraz z rozwojem gospodarki ściekowej, 

ograniczenie problemu nielegalnego składowania odpadów oraz spalania ich w piecach indywidualnych 

dzięki spójnej gospodarce odpadami, a także ochronę gleb i innych elementów środowiska przed degra-

dacją dzięki pielęgnacji zasobów przyrodniczych gminy. Doposażenie OSP w odpowiedni sprzęt spowo-

duje potencjalne zmniejszenie negatywnego oddziaływania na ludzi i środowisko katastrof naturalnych i 

awarii. 

W związku z realizacją projektów inwestycyjnych mogą pojawić się uciążliwości związane z emisją 

hałasu oraz emisją gazów i pyłów do powietrza na etapie realizacji. Przewiduje się, że oddziaływanie za-

kończy się z chwilą ustania robót oraz będzie to oddziaływanie w granicach terenu, do którego inwestor 

ma tytuł prawny. Ponadto nie przewiduje się, aby działania te mogły zagrażać życiu i zdrowiu ludzi i po-

garszać warunki życia. Ocenia się, że inwestycje pozytywnie długoterminowo wpłyną na podniesienie 

standardu życia i zdrowia mieszkańców Gminy oraz środowisko. 

8 Informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko 

 Program ochrony środowiska dla Gminy Miedzna do roku 2023 nie przewiduje realizacji zadań, 

które miałyby oddziaływanie transgraniczne. 

9 Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację 

przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, wynikających z 

realizacji dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony 

obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru. 

9.1 Ochrona powierzchni ziemi i krajobrazu 

Przepisy regulujące kwestie ochrony omówionych powyżej aspektów środowiska określa Ustawa 

poś [2], Ustawa Prawo wodne [5] w odniesieniu do wód, Ustawa o ochronie przyrody [9] oraz Ustawa o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami [10]. 

Podczas prowadzenia robót ziemnych i prac budowlanych wskazuje się na właściwe zagospodaro-

wanie mas ziemnych, w tym gromadzenie oddzielnie gruntu i warstwy próchniczej (humusu) oraz po-

nowne ich wykorzystanie w miejscu inwestycji lub w razie potrzeby w innej lokalizacji (np. w celu rekul-

tywacji terenów). 
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Przeznaczenie terenów pod inwestycje należy prowadzić w sposób racjonalny, wykorzystując 

w pierwszej kolejności tereny przekształcone, zabudowane. Wskazuje się również na właściwe zachowa-

nie proporcji pomiędzy powierzchnią zabudowana i powierzchnią biologicznie czynną.  

Zamierzenia inwestycyjne należy prowadzić w sposób zapobiegający zanieczyszczeniu środowiska 

glebowego substancjami chemicznymi. Każde prowadzenie robót budowlanych i robót ziemnych 

z użyciem sprzętu mechanicznego wymaga właściwego zabezpieczenia terenu wokół inwestycji (ochrona 

drzew i krzewów) oraz właściwe zagospodarowanie i oczyszczanie generowanych ścieków przed wpro-

wadzeniem do gruntu oraz właściwe zagospodarowanie odpadów w trakcie realizacji inwestycji oraz na 

etapie eksploatacji. Podczas eksploatacji wskazuje się na właściwe zagospodarowanie ścieków socjalno – 

bytowych, gospodarczych oraz wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych poprzez zasto-

sowanie systemów kanalizacji sanitarnej i systemów kanalizacji deszczowej lub gromadzenie w szczel-

nych zbiornikach bezodpływowych. W zakresie gospodarki odpadami (odpady budowlane, przemysłowe, 

komunalne) inwestor/właściciel zobligowany jest uregulować sposób gromadzenia i odbioru wytworzo-

nych odpadów. Zatem odpady będą przekazywane specjalistycznym firmom prowadzącym działalność w 

zakresie gospodarowania odpadami, posiadającym wymagane prawem zezwolenia. 

W przypadku realizacji inwestycji, które kwalifikować się będą jako przedsięwzięcia mogące zaw-

sze znacząco lub potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko zgodnie z Rozporządzeniem 

w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [11] konieczna jest właściwa 

ocena oddziaływania na powierzchnię ziemi i krajobraz obszaru. 

9.2 Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 

W związku z ograniczeniem wpływu ewentualnych nowych inwestycji na wody powierzchniowe 

i podziemne wskazuje się na właściwe zagospodarowanie i oczyszczanie generowanych ścieków przed 

wprowadzeniem do gruntu, w trakcie realizacji inwestycji oraz na etapie eksploatacji. Właściwa gospo-

darka wodno-ściekowa powinna opierać się o system kanalizacyjny zapewniający zbieranie całości gene-

rowanych ścieków i ich oczyszczanie. Stosowanie zbiorników bezodpływowych traktuje się jako rozwią-

zanie tymczasowe np. na etapie realizacji inwestycji lub w sytuacji braku technicznych i ekonomicznych 

możliwości na budowę sieci kanalizacyjnych lub przydomowych oczyszczalni ścieków. Wskazuje się rów-

nież na właściwe zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych z terenów utwardzonych w oparciu 

o system kanalizacji deszczowej i oczyszczanie ścieków przed wprowadzeniem do wód i gruntu.  

9.3 Ochrona różnorodności biologicznej, roślin i zwierząt oraz obszarów 

podlegających ochronie na podstawie Ustawy o ochronie przyrody 

W zakresie Ochrony różnorodności biologicznej, roślin i zwierząt oraz obszarów podlegających 

ochronie na podstawie Ustawy o ochronie przyrody, w tym obszarów Natura 2000 wskazuje się na lokaliza-

cję w miarę możliwości inwestycji poza obszarami chronionymi. 

W przypadku stwierdzenia występowania gatunków zwierząt w obiektach przeznaczonych do re-

montu, adaptacji, termomodernizacji, usuwania pokryć azbestowych itp. należy stwierdzić, czy gatunki 

podlegają ochronie prawnej. W sytuacji występowania siedlisk gatunków chronionych wskazuje się na 

potrzebę uzyskania zezwolenia na odstępstwo od zakazu niszczenia takich siedlisk, które wydaje Regio-

nalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie. Ww. zezwolenie określa termin wykonania prac (poza 

okresem lęgowym), jak również wskazuje warunki przeniesienia gniazd w stosowne miejsce. 

W przypadku stwierdzenia w obiekcie gatunków chronionych ptaków prace należy prowadzić poza okre-

sem lęgowym, a w przypadku nietoperzy poza okresem lęgu i odchowania. Po przeprowadzeniu prac 

należy w miarę możliwości zachować możliwość gniazdowania i schronienia obecnych w obiekcie gatun-
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ków zwierząt. W przypadku braku takiej możliwości należy zapewnić zwierzętom schronienie zastępcze 

w miejscu bytowania (budki, boksy itp.). 

Każde prowadzenie robót budowlanych i robót ziemnych z użyciem sprzętu mechanicznego wyma-

ga właściwego zabezpieczenia terenu wokół inwestycji (ochrona drzew i krzewów) oraz właściwe zago-

spodarowanie i oczyszczanie generowanych ścieków przed wprowadzeniem do gruntu oraz właściwe 

zagospodarowanie odpadów w trakcie realizacji inwestycji oraz na etapie eksploatacji.  

9.4 Ochrona zasobów naturalnych 

Wskazuje się na ochronę zasobów naturalnych poprzez racjonalne ich wykorzystywanie. Istotne 

jest również właściwe oszacowanie wielkości zapotrzebowania na zasoby naturalne. Działalność gospo-

darcza winna być prowadzona z zastosowaniem najlepszych dostępnych technik (BAT- best available 

technology). Istotnym jest prowadzenie technologii innowacyjnych ograniczających w znacznym stopniu 

wodochłonność i materiałochłonność gospodarki.  

9.5 Ochrona powietrza atmosferycznego i zapobieganie zmianom klimatu 

W zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniami w ramach realizacji inwestycji wskazuje 

się na stosowanie najlepszych dostępnych technik (BAT), prowadzenie działalności wewnątrz obiektów 

budowlanych, wychwytywanie zanieczyszczeń pyłowych i gazowych, a następnie ich oczyszczanie na 

filtrach/separatorach itp. przed wprowadzeniem do powietrza atmosferycznego, prowadzenie przerw 

w pracy pojazdów mechanicznych, eliminowanie pracy maszyn i urządzeń na biegu jałowym.  

9.6 Ochrona klimatu akustycznego 

W zakresie ograniczenia wpływu na klimat akustyczny wskazuje się na stosowanie najlepszych do-

stępnych technik (BAT), utrzymanie odpowiedniego stanu technicznego urządzeń emitujących hałas, 

utrzymanie dróg w dobrym stanie technicznym, eliminowanie pracy maszyn i urządzeń na biegu jało-

wym, prowadzenie działalności wyłącznie w porze dziennej, prowadzenie działalności wewnątrz obiek-

tów budowlanych.  

9.7 Ochrona krajobrazu kulturowego i zabytków 

 W przypadku realizacji inwestycji przy obiektach zabytkowych lub w ich sąsiedztwie, na terenach 

ochrony zgodnie z Ustawą o ochronie zabytków [10] wskazuje się na potrzebę analizy wpływu inwestycji 

na obszary i obiekty cenne kulturowo. Ponadto na podstawie cytowanej wyżej ustawy konieczne będzie 

uzgodnienie z właściwym organem ochrony konserwatorskiej zakresu i realizacji prac. Jednocześnie 

wskazuje się właściwy dobór technik konserwacyjnych przy prowadzeniu inwestycji (prac remontowo-

budowlanych, adaptacyjnych, rewitalizacyjnych) przy zabytkach lub w ich sąsiedztwie. 

9.8 Ochrona zdrowia i warunków życia ludzi i dóbr materialnych 

 W zakresie ochrony zdrowia i życia ludzi wskazuje się na rozwiązania ochrony przed hałasem 

i ochrony powietrza atmosferycznego i klimatu. Wybór właściwej lokalizacji w kwestii prowadzenia dzia-

łalności gospodarczej pozwoli w znacznym stopniu zminimalizować zagrożenie na zdrowie i życie ludzi. 

Ponadto zastosowanie najnowszych dostępnych technologii (BAT) przy prowadzeniu inwestycji, stoso-

wanie się do zasad bhp, ogrodzenie obszaru przed wtargnięciem osób trzecich pozwoli na wyeliminowa-

nie zagrożenia bezpieczeństwa dla ludzi. Wskazuje się również na właściwe zabezpieczenie każdej inwe-

stycji pod względem ochrony dóbr materialnych osób trzecich.  
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10  Metody analizy skutków realizacji postanowień dokumentu oraz 

częstotliwość jej przeprowadzenia 

System wdrażania Programu Ochrony Środowiska powinien polegać na regularnej ocenie poprzez 

odpowiednio zaplanowane działania monitorujące. Sprawne monitorowanie Programu Ochrony Środo-

wiska wymaga okresowej wymiany informacji pomiędzy jednostkami organizacyjnymi w zakresie stop-

nia zaawansowania realizacji poszczególnych zadań. Celem monitoringu jest zatem zbieranie, analizowa-

nie i udostępnianie danych o środowisku i zachodzących w nim zmian, w sposób zapewniający zwiększe-

nie efektywności zaplanowanej polityki środowiskowej. Monitoring jest narzędziem wspomagającym 

prawne, finansowe i społeczne instrumenty zarządzania środowiskiem. Dostarcza on informacji o efek-

tach wszystkich działań na rzecz ochrony środowiska.  

Monitorowanie wdrażania postanowień Programu Ochrony Środowiska polegać będzie głównie na 

działaniach organizacyjno-kontrolnych, do których należą: 

1) ocena stopnia wykonania zadań (ocena efektywności wykonania zadań) 

2) ocena zidentyfikowanych problemów oraz podjętych działań w celu ich rozwiązania lub mi-

nimalizacji 

3) ocena rozbieżności pomiędzy założonymi celami, kierunkami i zadaniami, a ich wykonaniem 

(ocena przyczynowo-skutkowa) 

W celu prawidłowego nadzoru nad realizacją opracowanego Programu wyznaczono wskaźniki mo-

nitorowania, które będą pomocne w przedstawianiu stopnia realizacji założonych zadań. Dla każdego z 

wyznaczonych wskaźników określono wartość bazową i docelową, które będą podstawą do opracowania 

Raportów oraz przyszłych aktualizacji POŚ. Przy ustalaniu wskaźników monitorowania wzięto pod uwa-

gę istniejące uwarunkowania środowiskowe, wyznaczone cele i kierunki interwencji oraz dostępność 

danych ilościowych i jakościowych. 

 Jako główne narzędzie służące analizie skutków realizacji zadań POŚ dla Gminy należy wskazać 

system Państwowego Monitoringu Środowiska. Zgodnie z art. 23 ust. 2 Ustawy o Inspekcji Ochrony Środo-

wiska [4] stanowi on system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz gromadzenia, przetwarza-

nia i rozpowszechniania informacji o stanie środowiska. Monitoring, powinien być prowadzony w sposób 

cykliczny. Uzyskane w ten sposób informacje zgodnie z art. 9 ust. 1 Ustawy ooś [1] podlegają udostępnia-

niu. Ponadto informacje te są uwzględniane w raportach o stanie środowiska w Polsce opracowywanych 

przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska nie rzadziej niż raz na 4 lata. Raporty te zgodnie art. 25 

ust. 1 pkt 3b Ustawy ooś udostępniane są w Biuletynie Informacji Publicznej. System oceny skutków śro-

dowiskowych realizacji POŚ dla Gminy Miedzna powinien być oparty na odpowiednio dobranych wskaź-

nikach presji, stanu i reakcji. Oprócz monitoringu państwowego jako narzędzie służące monitorowaniu 

skutków funkcjonowania obiektów i urządzeń w środowisku należy wskazać analizę (monitoring) porea-

lizacyjny - instrument mający na celu praktyczną weryfikację ustaleń/zaleceń zawartych w decyzji 

o środowiskowych uwarunkowaniach.  

11  Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w dokumencie 

 Z uwagi na fakt, że dla realizacji zadań ujętych w Programie nie przewiduje się negatywnego od-

działywania na środowisko, nieuzasadnione jest proponowanie działań alternatywnych. Alternatywą dla 

rozwiązań zawartych w dokumencie może być tzw. wariant zerowy, czyli brak realizacji zaplanowanych 

zadań. Należy jednak zaznaczyć, że w przypadku wyboru tego wariantu, stan środowiska może ulec po-

gorszeniu. 
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12  Wykaz aktów prawnych 

[1] Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. 2020 

poz. 283)  

[2] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2019 poz. 1396 ze zmianami) 

[3] Ustawa z dnia 6 grudnia 2006r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. 2019 poz. 1295 ze 

zmianami) 

[4] Ustawa z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz. U. 2019, poz. 1355 ze zmianami) 

[5] Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U. 2017 poz. 1566 ze zmianami) 

[6] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 

ścieków (Dz. U. 2019 poz. 1437) 

[7] Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2019 poz. 

2010 ze zmianami) 

[8] Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2019 poz. 701 ze zmianami) 

[9] Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2018, poz. 1614 ze zmianami) 

[10] Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2018 poz. 2067 ze 

zmianami) 

[11] Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących zna-

cząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839) 

[12] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych 

substancji w powietrzu (Dz.U. 2012, poz. 1031 ze zmianami) 

[13] Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozio-

mów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112) 

[14] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 grudnia 2019 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 

pól elektromagnetycznych w środowisku (Dz.U. 2019 poz. 2448) 

[15] Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi (Dz. U. 2017 poz. 2294) 

[16] Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. w sprawie poziomów recyklingu, 

przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komu-

nalnych (Dz.U. 2016 poz. 2167) 

[17] Rozporządzenie ministra środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów ograniczenia 

składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (Dz.U. 2017, poz. 2412)  
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