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 Opracowanie sporządzono w oparciu o własne badania monitoringowe oraz wyniki 

kontroli w zakresie przestrzegania przepisów ochrony środowiska przez jednostki organi-

zacyjne. Zaprezentowano także dane Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie. 

 

Przedstawione wyniki badań wskazują, że : 

 Powiat miński wraz z całą strefą mazowiecką został zakwalifikowany w 2016 roku 

do strefy A ze względu na większość badanych zanieczyszczeń tj. strefy bez prze-

kroczeń poziomów dopuszczalnych, jedynie ze względu na PM10, PM2.5 i ben-

zo(a)piren – strefa C (problem dotyczy całego województwa). 

 Przeważają wody powierzchniowe o umiarkowanym stanie ekologicznym, co 

wskazuje na zły stan ogólny wód.  

 Znaczną uciążliwością dla mieszkańców powiatu, w szczególności miast, jest hałas 

komunikacyjny. 

 

Najpilniejsze zadania w zakresie ochrony wód to rozbudowa sieci kanalizacyjnych w celu 

dociążenia istniejących oczyszczalni.  

 

Do najpilniejszych zadań w dziedzinie ochrony powietrza należy kontynuacja ograniczania 

niskiej emisji z domów ogrzewanych indywidualnie poprzez rozbudowę centralnych sys-

temów ciepłowniczych, ograniczanie strat ciepła w budynkach, zmianę paliwa oraz sposo-

bu ogrzewania indywidualnego budynków, promocje ekologicznych nośników energii i 

eliminowanie węgla (np. pełne wdrożenie opracowanych programów ograniczenia niskiej 

emisji). 

 

W zakresie ochrony przed odpadami konieczna jest realizacja zadań postawionych w Wo-

jewódzkim Planie Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 (WPGO), w 

szczególności wyposażenie regionów gospodarki odpadami komunalnymi w wystarczającą 

liczbę instalacji koniecznych do przetwarzania odpadów komunalnych zmieszanych, zie-

lonych, biodegradowalnych oraz osadów ściekowych.  

Ważna jest kontynuacja przez samorządy działań informacyjnych i edukacyjnych w zakre-

sie prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi, w szczególności w zakresie  

selektywnego zbierania odpadów komunalnych (kampanie informacyjne ukierunkowane 

na kształtowanie „społeczeństwa recyklingu”) oraz zintensyfikowanie działań kontrolnych 

prowadzonych przez gminy wobec przedsiębiorców odbierających odpady od właścicieli 

nieruchomości, a także zwiększenie skuteczności działań związanych z likwidacją dzikich 

wysypisk. 
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I. STAN ŚRODOWISKA  

 

Państwowy Monitoring Środowiska jest źródłem informacji o środowisku będących wyni-

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

będących głównie wynikiem działalności człowieka. 

W 2015 roku WIOŚ w Warszawie opracował „Program Państwowego Monitoringu Śro-

dowiska województwa mazowieckiego na lata na lata 2016-2020” (do którego wprowa-

dzono zmiany Aneksami nr 1 i nr 2). Informacje dotyczące poszczególnych zadań realizo-

wanych przez WIOŚ zostały ujęte w trzech blokach: presje na środowisko, stan środowiska 

oraz oceny i prognozy.  

W grudniu 2016 roku został sporządzony przez WIOŚ „Raport o stanie środowiska w woj. 

mazowieckim w 2015 roku”. Przedstawione zostały w nim oceny podsumowujące wyniki 

badań i pomiarów wykonanych w latach 2013-2015 w ramach państwowego monitoringu 

środowiska w zakresie następujących komponentów: powietrza, wód powierzchniowych i 

podziemnych, hałasu i pól elektromagnetycznych. W publikacji przedstawiono także in-

formacje o gospodarce odpadami w województwie oraz oddziaływaniu różnych źródeł 

emisji na poszczególne elementy środowiska. Opracowanie jest udostępnione na stronie in-

ternetowej WIOŚ: www.wios.warszawa.pl. 

Na stronie internetowej WIOŚ w Warszawie są zamieszczane: „Roczne oceny jakości po-

wietrza w województwie  mazowieckim” (ostatnia za rok 2016 r.) i „Pięcioletnia ocena ja-

kości powietrza w województwie mazowieckim” (ostatnia za 2009-2013) raz oceny jakości 

wód powierzchniowych w województwie (ostatnia za okres 2010-2015), a także informa-

cje dotyczące pomiarów hałasu i pól elektromagnetycznych i prowadzonych przez WIOŚ 

bazach o emisjach zanieczyszczeń. 

Na stronie internetowej GIOŚ dostępne są min. opracowania: „Stan środowiska w Polsce. 

Raport 2014” oraz ”Stan środowiska w Polsce. Sygnały 2016”. 

 

Przedstawione poniżej wyniki badań i kontroli świadczą o stosunkowo niewielkim zanie-

czyszczeniu środowiska na terenie powiatu mińskiego. 

 

1.  JAKOŚĆ POWIETRZA  
 

W województwie mazowieckim monitorowanie stanu jakości powietrza prowadzone jest 

przez: WIOŚ, instytuty badawcze i zakłady przemysłowe. W 2016 roku na potrzeby moni-

toringu i ocen jakości powietrza pracowało 22 stacje pomiarowe, w tym 16 z automatycz-

nym pomiarem.  

Z  automatycznych stacji pomiarowych wyniki pozyskiwane są w trybie „on-line” jako 

średnie 1-godzinne i stanowią elementy Systemu Oceny Jakości Powietrza. W przypadku 

zaistnienia sytuacji ryzyka przekroczenia lub przekroczenia odpowiednich norm WIOŚ 

przekazuję odpowiednią informację do Wojewódzkiego Zespołu Zarządzania Kryzysowe-

go, aby ten podjął stosowne działania zależne od stopnia zagrożenia mieszkańców.  

Polska to kraj o najbardziej zanieczyszczonym powietrzu w Europie. Największym pro-

blemem jest  zanieczyszczenie pyłem zawieszonym i benzo[a]pirenem. Próbą zmiany tej 

sytuacji jest przeprowadzona we wrześniu 2015 roku nowelizacja Ustawy Prawo Ochrony 

Środowiska (Ustawa z 10 września 2015 roku o zmianie ustawy Prawo ochrony środowi-

ska – Dz. U. z 2015, poz. 1593). Dzięki zmianie artykułu 96 ustawy Prawo Ochrony Śro-

dowiska (tzw. poprawka antysmogowa) regionalne władze samorządowe będą mogły de-

cydować jakie paliwa i w jakiego rodzaju instalacjach, mogą być wykorzystywane na da-

http://www.wios.warszawa.pl/
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nym terenie. Innymi słowy, władze samorządowe będą mogły określić wymagania emisyj-

ne wobec domowych kotłów i pieców na węgiel. 

 

Zgodnie z art. 89 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 r. poz. 519) Wojewódz-

ki Inspektor Ochrony Środowiska co roku dokonuje oceny poziomów substancji w powie-

trzu w poszczególnych strefach. Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 

sierpnia 2012 r. w sprawie stref, w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz. U. 

2012 poz. 914) dla wszystkich zanieczyszczeń uwzględnionych w ocenie, strefę stanowi: 

- aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, 

- miasto nie będące aglomeracją o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, 

- pozostały obszar województwa, nie wchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 100 

tys. mieszkańców. 

Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim – raport za 2016 r. jest 

piętnastą oceną przeprowadzoną na całym obszarze województwa. Celem przeprowadze-

nia rocznej oceny jest: 

- Klasyfikacja stref w oparciu o kryteria obowiązujące na dany rok, 

- Uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń, 

- Wskazanie wartości i obszarów przekroczeń wartości kryterialnych oraz prawdopodob-

nych przyczyn przekroczeń, 

- Wskazanie potrzeb w zakresie niezbędnej modernizacji systemu monitoringu powietrza. 

 

Klasyfikację wykonano w 4 strefach: aglomeracji warszawskiej, mieście Radom, mieście 

Płock i w strefie mazowieckiej. 

 

Tabela 1. Podział województwa mazowieckiego na strefy 

Lp. 

 

 

Kod stre-

fy 

 

 

Nazwa strefy 

 

 

Typ strefy 

 

 

Klasyfikacja 

 wg kryteriów  

dot. ochrony 

zdrowia 

Klasyfikacja 

 wg kryteriów  

dot. ochrony ro-

ślin 

1 PL1401 
aglomeracja war-

szawska 
aglomeracja tak nie 

2 PL1402 miasto Płock 
miasto pow. 100 tys. 

mieszk. 
tak nie 

3 PL1403 miasto Radom 
miasto pow. 100 tys. 

mieszk. 
tak nie 

4 PL1404 strefa mazowiecka reszta województwa tak tak 

 

 

Zakres oceny rocznej wykonanej na potrzeby ustalenia dotrzymywania standardów imisyj-

nych dla poszczególnych zanieczyszczeń jest analizą wielkości stężeń za 2016 r. Ocenę 

wykonano według kryteriów dotyczących ochrony zdrowia w 4 strefach województwa dla 

12 substancji: 

 dwutlenku siarki - SO2, 

 dwutlenku azotu - NO2, 

 tlenku węgla - CO, 

 benzenu - C6H6, 

 pyłu zawieszonego PM10, 

 pyłu zawieszonego PM2,5, 

 ołowiu w pyle - Pb(PM10), 

 arsenu w pyle - As(PM10), 

 kadmu w pyle - Cd(PM10), 
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 niklu w pyle - Ni(PM10), 

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

 ozonu - O3, 

oraz kryteriów określonych w celu ochrony roślin w 1 strefie (mazowieckiej) dla 3 sub-

stancji: 

 dwutlenku siarki - SO2, 

 tlenków azotu - NOx, 

 ozonu - O3 określonego współczynnikiem AOT40. 

Podstawą klasyfikacji stref w rocznej ocenie jakości powietrza są wartości poziomów: do-

puszczalnego, docelowego i celu długoterminowego, określone w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w po-

wietrzu (Dz. U. z 2012 r.  poz. 1031).  W roku 2015 dla wszystkich wymienionych zanie-

czyszczeń wartość marginesu tolerancji osiągnęła już poziom zerowy. Obowiązujące w 

2016 r. wielkości tych poziomów przedstawia tabela 2. 

 

Wymagania dotyczące metod oceny, możliwych do wykorzystania w rocznej ocenie jako-

ści powietrza, zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 września 

2012 r. w sprawie dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, 

poz. 1032), w Dyrektywie 2004/107/WE oraz w Dyrektywie 2008/50/WE.  

Poniżej zamieszczono listę metod wykorzystanych w trakcie oceny za 2016 r., uszerego-

wanych malejąco w stosunku do ich wagi: 

- pomiary manualne (dla zanieczyszczeń: PM10, PM2,5, Pb(PM10), As(PM10), 

Cd(PM10), Ni(PM10), B(a)P(PM10)). 

- pomiary wysokiej jakości (automatyczne ciągłe) (dla zanieczyszczeń SO2, NO2, NOx, 

CO, C6H6, O3, PM10, PM2,5), 

- obliczenia modelem matematycznym Calpuff oraz wykonane na zlecenie Głównego In-

spektoratu Ochrony Środowiska modelem CAMx (dla O3).  

Objaśnienia do tabeli 2: 
Poziom dopuszczalny – (odpowiednik w Dyrektywie 2008/50/WE: wartość dopuszczalna) oznacza poziom 

substancji w powietrzu ustalony na podstawie wiedzy naukowej, w celu unikania, zapobiegania lub ograni-

czania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie lub środowisko jako całość, który powinien być osią-

gnięty w określonym terminie i po tym terminie nie powinien być przekroczony. 

 

Poziom docelowy – (odpowiednik w ww. Dyrektywie: wartość docelowa) oznacza poziom substancji w po-

wietrzu ustalony w celu unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie 

ludzkie lub środowisko jako całość, który ma być osiągnięty tam gdzie to możliwe w określonym czasie. 

 

Poziom krytyczny – w ww. Dyrektywie oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony na podstawie wie-

dzy naukowej, po przekroczeniu którego mogą wystąpić bezpośrednie niepożądane skutki w odniesieniu do 

niektórych receptorów, takich jak drzewa, inne rośliny lub ekosystemy naturalne,  jednak nie w odniesieniu 

do człowieka. W przepisach prawa krajowego, odpowiednikiem poziomu krytycznego są: poziom dopusz-

czalny, poziom docelowy, poziom celu długoterminowego określone w odniesieniu do ochrony roślin. 

 

Poziom celu długoterminowego – (odpowiednik w Dyrektywie: cel długoterminowy) oznacza poziom sub-

stancji w powietrzu, który należy osiągnąć w dłuższej perspektywie z wyjątkiem przypadków, gdy nie jest to 

możliwe w drodze zastosowania proporcjonalnych środków – w celu zapewnienia skutecznej ochrony zdro-

wia ludzkiego i środowiska. 

 

Poziom dopuszczalny faza I – poziom dopuszczalny określony dla fazy I – jest to wartość która powinna 

być osiągnięta w 2015 roku. 

 

Poziom dopuszczalny faza II – poziom dopuszczalny określony dla fazy II – jest to orientacyjna wartość 

dopuszczalna, która zostanie zweryfikowana przez Komisję Europejską w świetle dalszych informacji, w tym 

na temat skutków zdrowia i środowiska oraz wykonywalności technicznej. 
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Tabela 2. Poziomy dopuszczalne, docelowe, celu długoterminowego do klasyfikacji stref – ochrona zdrowia i ochrona roślin 

Nazwa substancji 
Czas uśredniania 

stężeń 

 

Określone poziomy dla zanieczyszczeń 
Dopuszczalna 

częstość  

przekraczania 

dopuszczalnego 

poziomu w roku 

kalendarzowym 

Termin 

osiągnięcia 

poziomów 

dopuszczal-

nych lub 

docelowych 

w powietrzu 

Dopuszczalny 

 
Docelowy Długoterminowy 

Krytyczny 

Dwutlenek siarki 

1-h 350 µg/m3 - - 24 razy 2005 

24-h 125 µg/m3 - - 3 razy 2005 

rok 
20 µg/m3 - - - 2003 

pora zimowa 

Dwutlenek azotu 
1-h 200 µg/m3 - - 18 razy 2010 

rok 40 µg/m3 - - - 2010 

Tlenek węgla 
max dobowe ze stę-

żeń 8-h kroczących 
10000 µg/m3 

- 
- - 2005 

Benzen rok 5 µg/m3 - - - 2010 

Pył zawieszony  

PM 10 

24-h 50 µg/m3 - - 35 razy 2005 

rok 40 µg/m3 - - - 2005 

Pył zawieszony  

PM2,5 

rok 
25 µg/m3 dla 

fazy I 
    2015 

rok 
20 µg/m3 dla 

fazy II* 
 - - 2020 

Ołów rok 0,5 µg/m3 - - - 2005 

Arsen rok - 6 ng/m3 - - 2013 

Kadm rok - 5 ng/m3 - - 2013 

Nikiel rok - 20 ng/m3 - - 2013 

Benzo/a/ piren rok - 1 ng/m3 - - 2013 

Ozon 

max dobowe ze stę-

żeń 8-h kroczących 

- - 120 µg/m3  

 
- 2020 

wartość AOT40 obli-

czana ze stężeń 1-h w 

okresie  

maj-lipiec 

  

18000 µg/m3xh 6000 µg/m3xh - 2010  

Tlenki azotu rok 30 µg/m3 - - -  2003 
 ochrona zdrowia 

 ochronaroślin
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Klasyfikując strefy według kryterium ochrony zdrowia uwzględniono cały obszar woje-

wództwa (4 strefy). Klasyfikacja stref na podstawie kryteriów dotyczących ochrony roślin 

obejmuje w przypadku województwa mazowieckiego tylko strefę mazowiecką. Obszary na 

których dokonuje się oceny muszą m.in. znajdować się ponad 20 km od Warszawy oraz 

ponad 5 km od innych obszarów zabudowanych, głównych dróg i instalacji przemysło-

wych. 

Przekroczenie poziomów oceniane było na podstawie wielkości stężeń zanieczyszczeń  

z okresu roku 2016 (oprócz ozonu i AOT40 gdzie rozpatruje się odpowiednio średnią z 3 i 

5 lat). Poziom dopuszczalny, docelowy, celu długoterminowego uznawane  były za prze-

kroczone, jeżeli chociaż w jednym punkcie strefy wystąpiło niedotrzymanie ww. norm. 

 

W wyniku klasyfikacji, w zależności od analizy stężeń w danej strefie, można wydzielić 

następujące klasy stref: 

 

Dla substancji dla których określone są poziomy dopuszczalne lub docelowe: 

 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. 

 

Dla substancji, dla których określone są poziomy celu długoterminowego: 

 klasa D1 – stężenia ozonu i współczynnik AOT40 nie przekraczają poziomu celu 

długoterminowego, 

 klasa D2 – stężenia ozonu i współczynnik AOT40 przekraczają poziom celu 

długoterminowego. 

 

Dla PM2,5 dla którego określono poziom dopuszczalny dla fazy II: 

 klasa A1 – stężenia PM2,5 na terenie strefy nie przekraczają poziomu dopuszczalnego 

dla fazy II, 

 klasa C1 – stężenia PM2,5 przekraczają poziom dopuszczalny dla fazy II. 

 

Klasy stref dla zanieczyszczeń oraz wymagane działania w zależności od ich poziomów 

stężeń przedstawia tabela 3.  

 

W rocznej ocenie jakości powietrza strefy o najwyższych stężeniach (przekroczenia nor-

my) zaliczono do klasy C, dla których istnieje ustawowy obowiązek sporządzenia Progra-

mów Ochrony Powietrza (POP) lub do klas C1 i D2, dla których nie ma obowiązku wyko-

nywania POP. Zaliczenie strefy do gorszej klasy (klasa C) nie oznacza, że jakość powie-

trza na terenie całej strefy nie spełnia określonych kryteriów. Przypisanie strefie klasy C 

nie oznacza także konieczności prowadzenia intensywnych działań na rzecz poprawy jako-

ści powietrza na obszarze całej strefy. Oznacza natomiast potrzebę podjęcia odpowiednich 

działań w odniesieniu do wybranych obszarów w strefie (z reguły o ograniczonym zasięgu) 

i dla określonych zanieczyszczeń - włączając opracowanie POP, o ile program taki nie zo-

stał opracowany dla danego zanieczyszczenia i obszaru. 
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Tabela 3. Klasy stref i wymagane działania w zależności od poziomów stężeń 

zanieczyszczenia 

Poziom stężeń 
Zanieczyszcze-

nie 

Klasa 

strefy 
Wymagane działania 

określony jest poziom dopuszczalny i poziom krytyczny 

nie przekracza poziomu dopuszczal-

nego lub poziomu krytycznego 

dwutlenek siarki 

dwutlenek azotu 

tlenki azotu 

tlenek węgla 

benzen 

pył PM10 

pył PM2,5 

ołów (PM10) 

 

A 

utrzymanie stężeń zanieczyszczenia po-

niżej poziomu dopuszczalnego oraz pró-

ba utrzymania najlepszej jakości powie-

trza zgodnej ze zrównoważonym rozwo-

jem 

powyżej poziomu dopuszczalnego 

lub poziomu krytycznego 
C 

- określenie obszarów przekroczeń po-

ziomów dopuszczalnych, 

- opracowanie POP w celu osiągnięcia 

odpowiednich poziomów dopuszczal-

nych substancji w powietrzu (jeśli POP 

nie był uprzednio opracowany), 

- kontrolowanie stężeń zanieczyszczenia 

na obszarach przekroczeń i prowadzenie 

działań mających na celu obniżenie stę-

żeń przynajmniej do poziomów dopusz-

czalnych 

określony jest poziom docelowy 

nie przekracza poziomu docelowego 
Ozon 

AOT40 

arsen (PM10) 

nikiel (PM10) 

kadm (PM10) 

benzo(a)piren 

(PM10) 

 

A działania niewymagane 

powyżej poziomu docelowego 
C 

 

- dążenie do osiągnięcia poziomu doce-

lowego substancji w określonym czasie 

za pomocą ekonomicznie uzasadnionych 

działań technicznych i technologicznych 

- opracowanie lub aktualizacja POP, w 

celu osiągnięcia odpowiednich pozio-

mów docelowych w powietrzu 

określony jest poziom celu długoterminowego 

poniżej poziomu celu długotermino-

wego Ozon 

AOT40 

D1 działania niewymagane 

powyżej poziomu celu długotermi-

nowego 
D2 

- dążenie do osiągnięcia poziomu celu 

długoterminowego do 2020 r. 

określony jest poziom dopuszczalny dla fazy II 

poniżej poziomu celu długotermino-

wego 
pył PM2,5 

A1 działania niewymagane 

powyżej poziomu celu długotermi-

nowego 
C1 

- dążenie do osiągnięcia poziomu do-

puszczalnego dla fazy II do 2020 r. 

 

Stężenia ozonu sprawdzane były w dwóch kategoriach – dotrzymania poziomu docelowego 

oraz dotrzymania poziomu celu długoterminowego. Klasyfikacja stref dla ozonu wykonana 

została w oparciu o wyniki pomiarów z okresu trzech lat (2014, 2015, 2016), dla których 

obliczono średnią liczbę dni z przekroczeniem poziomu docelowego.    W wyniku analiz 

serii pomiarowych oraz statystyk, na jednym stanowisku pomiarowym stwierdzono 

przekroczenie poziomu docelowego, stąd 3 strefy województwa otrzymały klasę A (aglome-

racja warszawska, m. Radom, m. Płock), a jedna klasę C (strefa mazowiecka). Dotrzymanie 

poziomu celu długoterminowego analizowano na podstawie wyników pomiarów z 2016 r. 

Na wszystkich stanowiskach pomiarowych odnotowano co najmniej jeden dzień z 

przekroczeniem wartości 120 g/m3, stąd też oceniono, że cały obszar województwa nie 

spełnia wymagań określonych dla dotrzymania poziomu celu długoterminowego, który ma 

zostać osiągnięty w 2020 r. Jako metodę wspomagającą przy klasyfikacji stref wykorzystano 

wyniki modelowania krajowego. 



Tabela 4. Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych 

pod kątem ochrony zdrowia 

Lp. Nazwa strefy Kod strefy 
Symbol klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy 

SO2 NO2 CO C6H6 PM10 PM2,51) PM2,52) Pb3) As3) Cd3) Ni3) B(a)P3) O3
3) O3

4) 

1 aglomeracja warszawska PL1401 A C A A C C C1 A A A A C  A D2 

2 miasto Radom PL1403 A A A A C C C1 A A A A C  A D2 

3 miasto Płock PL1402 A A A A C A C1 A A A A C A D2 

4 strefa mazowiecka PL1404 A A A A C C C1 A A A A C C D2 
 

1)  wg poziomu dopuszczalnego faza I, 
2)  wg poziomu dopuszczalnego faza II, 
3)  wg poziomu docelowego, 

4)  wg poziomu celu długoterminowego, 

 

 

 

Tabela 5. Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych  

w celu ochrony roślin 

Lp. Nazwa strefy Kod strefy 

Symbol klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w strefie  

SO2 NOx O3 (AOT40) 

poziom do-

celowy 
poziom celu długoterminowego 

1 strefa mazowiecka Pl1404 A A A D2 
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Tabela 6. Lista stref zaliczonych do klasy C, suma powierzchni i liczba mieszkańców obszarów przekroczeń normatywnych stężeń 

zanieczyszczeń (poziomów dopuszczalnych lub docelowych) w strefach na podstawie oceny za 2016 rok 

Lp. Nazwa strefy 
Kod 

strefy 

liczba mieszkańców 

strefy [tys.]* *Ze względu na brak nowszych 

 i wiarygodnych danych „liczba  

mieszkańców strefy” odnosi się 

 do stanu na koniec roku 2013 

Obszary przekroczeń 

(ochrona zdrowia) 

powierzchnia strefy 

[km2] 

B(a)P(rok) 

(procent  

w strefie) 

NO2(rok)  

(procent  

w strefie) 

PM10(24h) 

(procent  

w strefie) 

PM10(rok) 

(procent  

w strefie) 

PM2,5(rok) 

(procent  

w strefie) 

O3 (8h) 

(procent  

w stre-

fie) 

1 
aglomeracja war-

szawska 
PL1401 

1715,6 

liczba mieszkańców obszaru prze-

kroczeń [tys.] 

(% strefy) 

1612,2 35,7 587,2 173,8 809,6 
- 

(94) (2) (34) (10) (47) 

517 

powierzchnia obszaru przekroczeń 

[km2] 

(% strefy) 

445 3 114 18 108 
- 

(86) (1) (22) (3) (21) 

2 miasto Płock PL1402 

123,5 

liczba mieszkańców obszaru prze-

kroczeń [tys.] 

(% strefy) 

121,6 
- 

112,5 
- - - 

(98) (91) 

88 

powierzchnia obszaru przekroczeń 

[km2] 

(% strefy) 

46 
- 

18 
- - - 

(52) (20) 

3 miasto Radom PL1403 

219,6 

liczba mieszkańców obszaru prze-

kroczeń [tys.] 

(% strefy) 

219,6 
- 

205,8 
- 

207,6 
- 

(100) (94) (95) 

112 

powierzchnia obszaru przekroczeń 

[km2] 

(% strefy) 

112 
- 

57  

- 

52 
- 

(100) (51) (46) 

4 strefa mazowiecka PL1404 

3241 

liczba mieszkańców obszaru prze-

kroczeń [tys.] 

(% strefy) 

2297,706 
- 

781,3 
- 

443,8 211 

(71) (24) (14) (7) 

34841 

powierzchnia obszaru przekroczeń 

[km2] 

(% strefy) 

8220 
- 

332 
- 

194 568 

(24) (1) (1) (1) 

  

województwo mazowieckie 

5299,7 
liczba mieszkańców [tys.] 

(% województwa) 

4251,1 35,7 1686,8 173,8 1461 211 

(80) (1) (32) (3) (28) (4) 

35558 
powierzchnia [km2] 

(% województwa) 

8823 3 521 18 354 568 

(25) (0) (1) (0) (1) (2) 
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Tabela 7. Lista stref zaliczonych do klasy C1 lub D2, suma powierzchni i liczba mieszkańców obszarów przekroczeń normatywnych stężeń 

zanieczyszczeń (poziomów dopuszczalnych faza II lub celu długoterminowego) w strefach na podstawie oceny za 2016 rok 

Lp. Nazwa strefy Kod strefy 

liczba mieszkańców strefy [tys.]* *Ze względu na brak nowszych 

 i wiarygodnych danych „liczba  

mieszkańców strefy” odnosi się 

 do stanu na koniec roku 2013 

Obszary przekroczeń  

(ochrona zdrowia) 

Obszary przekro-

czeń (ochrona roślin) 

powierzchnia strefy 

[km2] 
PM2,5(rok) O3(8h) AOT40 

1 aglomeracja warszawska PL1401 

1715,6 

liczba mieszkańców obszaru prze-

kroczeń [tys.] 

(% strefy) 

1643,4 1715,6 
nie dotyczy 

(96) (100) 

517 

powierzchnia obszaru przekroczeń 

[km2] 

(% strefy) 

330 517 
nie dotyczy 

(64) (100) 

2 miasto Płock PL1402 

123,5 
liczba mieszkańców obszaru prze-

kroczeń [tys.] 

114,5 123,5 
nie dotyczy 

(93) (100) 

88 

powierzchnia obszaru przekroczeń 

[km2] 

(% strefy) 

22 88 
nie dotyczy 

(25) (100) 

3 miasto Radom PL1403 

219,6 

liczba mieszkańców obszaru prze-

kroczeń [tys.] 

(% strefy) 

214,6 219,6 

nie dotyczy 
(98) (100) 

112 

powierzchnia obszaru przekroczeń 

[km2] 

(% strefy) 

77 112 
nie dotyczy 

(69) (100) 

4 strefa mazowiecka PL1404 

3241 

liczba mieszkańców obszaru prze-

kroczeń [tys.] 

(% strefy) 

1179,9 3241 
nie dotyczy 

(36) (100) 

34841 

powierzchnia obszaru przekroczeń 

[km2] 

(% strefy) 

661 34841 34841 

(2) (100) (100) 

 

województwo mazowieckie 

5299,7 

liczba mieszkańców obszaru prze-

kroczeń [tys.] 

(% województwa) 

3152,4 5299,7 

nie dotyczy 
(59) (100) 

35558 

powierzchnia obszaru przekroczeń 

[km2] 

(% województwa) 

1090 35558 35558 

(3) (100) (100) 

   *  -  w poprzednich Rocznych Ocenach Jakości Powietrza używany był wskaźnik średniej gęstości zaludnienia w gminie. W raporcie za 2014 rok oraz aktualnym zostały wykorzystane dane, w 

których liczba ludności przypisana jest do zabudowy mieszkaniowej
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PODSUMOWANIE WYNIKÓW OCENY ZA 2016 ROK 

 

W ocenie za  2016 roku uwzględniono pomiary zanieczyszczeń powietrza prowadzone na 

22 stacjach pomiarowych, w tym 19 należących do WIOŚ. 

 

Strefy, w których doszło do przekroczenia standardów imisyjnych to:  

 dla zanieczyszczeń mających określone poziomy dopuszczalne, dla których istnieje 

obowiązek wykonania POP (kryterium ochrona zdrowia): 

- aglomeracja warszawska – pył PM10 (24-h, rok), pył PM2,5 (rok), dwutlenek azotu NO2 

(rok); 

- miasto Płock – pył PM10 (24-h); 

- miasto Radom – pył PM10 (24-h), pył PM2,5 (rok); 

- strefa mazowiecka – pył PM10 (24-h), pył PM2,5 (rok); 

 dla zanieczyszczeń mających określone poziomy dopuszczalne dla fazy II, dla których 

nie istnieje obowiązek wykonania POP (kryterium ochrona zdrowia): 

- aglomeracja warszawska – pył PM2,5 (rok); 

- miasto Płock – pył PM2,5 (rok); 

- miasto Radom – pył PM2,5 (rok); 

- strefa mazowiecka – pył PM2,5 (rok); 

 dla zanieczyszczeń mających określone poziomy docelowe, dla których istnieje obo-

wiązek wykonania POP (kryterium ochrona zdrowia): 

- aglomeracja warszawska – benzo(a)piren B(a)P (rok); 

- miasto Płock – benzo(a)piren B(a)P (rok); 

- miasto Radom – benzo(a)piren B(a)P (rok); 

- strefa mazowiecka - benzo(a)piren B(a)P (rok), ozon O3 (8-h średnia z 3 lat); 

 dla zanieczyszczeń mających określone poziomy celu długoterminowego, dla których 

nie ma obowiązku  wykonania POP (kryterium ochrona zdrowia): 

- aglomeracja warszawska – ozon O3 (max 8-h); 

- miasto Płock – ozon O3 (max 8-h); 

- miasto Radom – ozon O3 (max 8-h); 

- strefa mazowiecka - ozon O3 (max 8-h); 

 dla zanieczyszczeń mających określone poziomy celu długoterminowego, dla których 

nie ma obowiązku  wykonania POP (kryterium ochrona roślin): 

- strefa mazowiecka – ozon O3- AOT40. 

 

Dla ozonu-O3, monitorowanego na 13 stanowiskach pomiarowych, zostały przekroczone 

normy (poziom docelowy- 8-h średnia z 3 lat)  w jednej strefie – mazowieckiej (pozostałe:  

aglomeracja warszawska, m. Radom i m. Płock – bez przekroczeń).  Dla pozostałych za-

nieczyszczeń: dwutlenek siarki SO2, tlenek węgla CO, benzen C6H6, ołów-Pb, arsen-As, 

kadm-Cd, nikiel-Ni, standardy imisyjne na terenie wszystkich stref (cały obszar wojewódz-

twa) były dotrzymane. 

W przypadku stref, dla których POP zostały określone, a standardy jakości powietrza są 

nadal przekraczane, zarząd województwa obowiązany będzie do aktualizacji programu po 

okresie 3 lat od wejścia w życie uchwały sejmiku województwa w sprawie programu 

ochrony powietrza uwzględniając działania ochronne dla wrażliwych grup ludności. 
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Wnioski: 
 

Na 11 z 19 stanowisk pomiarowych monitorujących poziomy stężeń pyłu PM10 norma 

dobowa nie została przekroczona, natomiast na jednym stanowisku została przekroczona 

norma roczna. Stężenia pyłu zawieszonego PM10 na wszystkich stacjach były niższe niż w 

2015 roku. Wyniki analiz i oszacowań WIOŚ w Warszawie wskazują, że 32% 

mieszkańców Mazowsza jest narażonych na zbyt dużą liczbę dni z przekroczeniem normy 

pyłu PM10, a 3% na zbyt wysokie stężenie średnioroczne. Niezbędne jest  zaplanowanie i 

wdrożenie działań, mających na celu obniżenie stężeń tego zanieczyszczenia.  

 

Najniższy poziom stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu w roku 2016 w pomiarach 

odnotowano na stacji tła regionalnego w Gutach Dużych (pow. makowski), gdzie nie od-

notowano przekroczenia normy, stąd wynik ten należy traktować jako najniższe stężenia w 

woj. mazowieckim. Norma nie została również przekroczona w centrum Warszawy (stacja 

komunikacyjna w Al. Niepodległości) co oznacza, że samochody nie są tak dużym źró-

dłem benzo(a)pirenu jak niska emisja. Najwyższy poziom stężenia średniorocznego miał 

miejsce w Otwocku i Legionowie – stwierdzono prawie 3-krotne przekroczenie normy, co 

oznacza spadek w stosunku do 2015 roku, kiedy przekroczenie było prawie 5-krotne. Na 

wszystkich pozostałych stanowiskach pomiarowych norma również została przekroczona 

kilkakrotnie. Modelowanie matematyczne pokazuje, że problem ten dotyczy głównie 

ośrodków miejskich, obszary mniej zurbanizowane są mniej narażone na przekroczenia. W 

porównaniu do 2015 roku można zauważyć poprawę, którą należy wiązać z wyższymi 

temperaturami w 2016 roku, a co za tym idzie mniejszym spalaniem paliw stałych przez 

mieszkańców w celu ogrzewania domów i mieszkań. Wyniki analiz i oszacowań WIOŚ 

w Warszawie wskazują, że 80% mieszkańców województwa jest narażonych na zbyt 

wysokie stężenie B(a)P. Niezbędne jest zatem zaplanowanie i wdrożenie działań, mających 

na celu trwałe obniżenie stężeń tego zanieczyszczenia. 

 

Na 2 stacjach komunikacyjnych w Warszawie, w 2016 r. w stosunku do 2015 r. poziom 

stężenia średniorocznego dwutlenku azotu zmalał, ale ciągle na jednej norma jest 

przekraczana. Zarówno pomiary jak i modelowanie potwierdzają, że problem dotyczy 

głównych warszawskich ulic. Wyniki analiz i oszacowań WIOŚ w Warszawie wskazują, 

że 1% mieszkańców Warszawy zamieszkuje obszary z przekroczeniem normy dla NO2. 

Ponieważ normy te są przekraczane na drogach w centrum miasta, po których porusza się 

wielu pieszych oraz kierowców, liczba ta może być większa. Niezbędne jest zatem 

zaplanowanie i wdrożenie działań, mających na celu obniżenie stężeń tego 

zanieczyszczenia. Duża emisja dwutlenku azotu sprzyja również powstawaniu nadmier-

nych ilości ozonu w powietrzu. 

 

Jako, że 2016 rok na świecie był ekstremalnie ciepły (podobnie jak lata 2014 i 2015), stę-

żenia ozonu były bardzo wysokie. W związku z tym doszło także do przekroczenia pozio-

mu docelowego w strefie mazowieckiej. Oprócz sprzyjających warunków meteorologicz-

nych (m.in. wysokie nasłonecznienie, niska prędkość wiatru) w powietrzu muszą być 

obecne jego prekursory (głównie tlenki azotu). W przypadku obszaru przekroczeń na połu-

dniu województwa ich źródłem był najprawdopodobniej napływ zanieczyszczeń z zachodu 

(zarówno zachodniej części Polski jak i innych krajów). Drugi obszar powstał ze względu 

na duże emisje z komunikacji samochodowej w Warszawie i okolicach. Wyniki analiz i 

oszacowań WIOŚ w Warszawie wskazują, że 4% mieszkańców województwa jest narażo-

nych na zbyt wysokie stężenie ozonu. 
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Poziomy celu długoterminowego dla ozonu (analiza za lata 2014-2016) według kryterium 

ochrony zdrowia oraz według kryterium ochrony roślin (AOT40 – analiza za lata 2012 - 

2016) były przekroczone, stąd należy dążyć, aby osiągnąć do 2020 roku wartości 

kryterialne dla ozonu, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 września 

2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Wyniki analiz i 

oszacowań WIOŚ w Warszawie wskazują, że zagrożonych jest 100% mieszkańców 

Mazowsza.  

 

Poziom dopuszczalny dla pyłu PM2,5 został przekroczony w trzech strefach (aglomeracja 

warszawska, miasto Radom i strefa mazowiecka). Poziom docelowy dla pyłu PM2,5 

został przekroczony we wszystkich strefach. Pomiary, jak i modelowanie matematyczne 

wskazują, że w miastach stężenia tego zanieczyszczenia są na poziomie 20÷35 µg/m3, co 

w połączeniu z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi może skutkować 

przekroczeniem norm również w kolejnych latach.  Ze względu na to oraz biorąc pod 

uwagę termin osiągnięcia wymaganego poziomu dopuszczalnego dla pyłu PM2,5 faza II 

(20 µg/m3 do 1 stycznia 2020 r.), należy w najbliższych latach zaplanować i wdrożyć 

działania, mające na celu obniżenie stężeń tego zanieczyszczenia. Wyniki analiz i 

oszacowań WIOŚ w Warszawie wskazują, że ok. 28% osób w województwie jest 

narażonych na przekroczenia poziomu dopuszczalnego faza I, a 59% na przekroczenia 

poziomu dopuszczalnego faza II.  

Analiza otrzymanych poziomów stężeń zanieczyszczeń monitorowanych w 2016 r. 

wskazuje na ścisłą zależność zmierzonych stężeń od warunków pogodowych. Zima 

spowodowała wysoką emisję zanieczyszczeń, pochodzących ze spalania paliw na cele 

grzewcze, co bezpośrednio przełożyło się na wysoki poziom imisji tych zanieczyszczeń, 

szczególnie w obszarach, gdzie dominująca jest powierzchniowa emisja indywidualna. 

Pomimo, że rok 2016 był cieplejszy od 2015 r. i należałoby się spodziewać niższych emisji 

i co za tym idzie stężeń zanieczyszczeń, nie wszystkie spadły w istotny sposób.  

 

Chwilowe podwyższone stężenia benzenu rzędu 20-50 μg/m³ zdarzały się w 2016 roku w 

województwie mazowieckim w Płocku (spowodowane prawdopodobnie działalnością 

przemysłu), ale również w Radomiu i Otwocku gdzie z dużym prawdopodobieństwem 

przyczyną nie był przemysł, a niska emisja. Wysokie chwilowe stężenia SO2 powyżej 100 

μg/m³ oprócz Płocka występowały też w Otwocku i Warszawie (Targówek). Okresy pod-

wyższonych stężeń SO2 i benzenu w Płocku zwykle wiążą się z  występowaniem uciążli-

wości zapachowych.  

 

Prowadzone pomiary stężeń substancji na stacjach monitoringowych nie wykazują 

wyraźnej tendencji zmniejszania się poziomów stężeń tych substancji, dla których zostały 

sporządzone POP. Odnotowane zmiany stężeń należy łączyć raczej z panującymi 

warunkami meteorologicznymi, w tym z występowaniem cisz atmosferycznych oraz 

zwiększoną emisją z ogrzewania indywidualnego. Pokazuje to również I kwartał 2017 ro-

ku, który na niektórych stacjach był gorszy niż cały 2016 rok. W związku z tym w 

najbliższych latach działania związane z wdrażaniem rozwiązań, przewidzianych w POP, 

powinny zostać zintensyfikowane. Równocześnie w nowych lub aktualizowanych 

programach należy przewidzieć rozwiązania wpływające na zdecydowanie większe 

ograniczenia dotyczące emisji niskiej powierzchniowej. Rozwiązania takie powinny także 

dotyczyć bardziej skutecznego ograniczenia emisji komunikacyjnej, szczególnie w 

Warszawie. 

 

Wyniki analiz i oszacowań WIOŚ w Warszawie wskazują, że w województwie 

mazowieckim podstawową przyczyną przekroczeń pyłów PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu 
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jest emisja powierzchniowa (emisja związana z ogrzewaniem mieszkań w sektorze 

komunalno-bytowym). Duży jest napływ zanieczyszczeń spoza województwa (w którym 

przeważa emisja związana z ogrzewaniem mieszkań w sektorze komunalno-bytowym). 

Znaczący udział ma także emisja liniowa (emisja związana z ruchem pojazdów i spalaniem 

paliw) – zwłaszcza w Warszawie. Wpływ emisji punktowej pochodzącej np. z 

elektrociepłowni to zaledwie kilka procent udziału w ogólnym bilansie zanieczyszczeń. 

 

W celu zwiększenia efektywności obniżania stężeń dwutlenku azotu, który jest 

przekroczony m.in. w m.st. Warszawie, postulowane jest zobligowanie Okręgowych Stacji 

Kontroli Pojazdów do obowiązkowego kontrolowania emisji spalin z samochodów 

wyposażonych w silnik diesla oraz niedopuszczania do ruchu pojazdów przekraczających 

ustalone normy. Wskazane byłoby również upoważnienie samorządów lokalnych do 

wyznaczania stref, w których obowiązywałyby ograniczenia lub zakazy poruszania się 

samochodów niespełniających określone normy emisji.  

 

Ze względu na brak norm jakości dla paliw stałych oraz standardów emisji dla instalacji 

spalania paliw stałych poniżej 0,5 MW wskazane byłoby: 

- wydanie przepisów w formie rozporządzenia dotyczących norm jakości paliw stałych 

oraz zakaz dystrybucji mułów, flotów węglowych i miałów niekwalifikowanych na rynku 

paliw sektora komunalno-bytowego, 

- wprowadzenie obligatoryjnych standardów emisji dla instalacji spalania paliw stałych o 

mocy poniżej 0,5 MW tak, aby sprzedawane piece na paliwa stałe nie emitowały 

znacznych ilości zanieczyszczeń, a jednocześnie możliwe byłoby dalsze wykorzystywanie 

paliw stałych (węgiel, drewno). 

 

W najbliższych latach przeprowadzona zostanie reorganizacja sieci pomiarowej w woje-

wództwie mazowieckim, która zostanie poprzedzona odpowiednimi analizami związanymi 

z dopasowaniem lokalizacji stacji pomiarowych. W szczególności planowane jest: 

- zlokalizowanie stacji badającej obszary niskiej emisji w Warszawie, 

- wytypowanie nowej lokalizacji dla co najmniej jednej stacji badającej wpływ komunika-

cji samochodowej w Warszawie,  

- zbadania stężeń pyłów zawieszonych w wybranych miastach strefy mazowieckiej nara-

żonych na oddziaływanie niskiej emisji. 

 

Podsumowując, podobnie jak w latach wcześniejszych, powiat miński wraz z całą strefą 

mazowiecką został zakwalifikowany w 2016 roku do strefy A ze względu na większość 

badanych zanieczyszczeń (strefa A- bez przekroczeń poziomów dopuszczalnych), nato-

miast ze względu na: PM10, PM2.5 i benzo(a)piren – strefa C obligująca do POP (problem 

dotyczy całego województwa). W rejonie powiatu wyznaczone zostały obszary przekro-

czeń ze względu na: 

- PM10 (24h) w gminie miejskiej Mińsk Mazowiecki 

- PM2,5 (rok-I faza) w gminie wiejskiej Mińsk Mazowiecki 

- BaP(rok) w gminach: Mińsk Mazowiecki (miejskiej i wiejskiej), Cegłów, Dobre, Dębe 

Wielkie, Halinów, Kałuszyn, Latowicz, Mrozy, Siennica, Stanisławów, Sulejówek. 

 

W grudniu 2017 roku planowane jest uruchomienie stacji pomiarów jakości powietrza w 

Mińsku Mazowieckim. 
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2. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 

 

W ramach monitoringu są wykonywane okresowe badania kontrolne poziomów pól elek-

tromagnetycznych w środowisku, na podstawie których WIOŚ prowadzi rejestr zawierają-

cy informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych pozio-

mów pól elektromagnetycznych w środowisku.  

 

W 2016 roku wykonano pomiary na terenie powiatu mińskiego w miejscowości Wielgolas 

gmina Latowicz. Pomiary nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elek-

tromagnetycznych, których wartości są podane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 

dnia 30 października 2003 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycz-

nych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 

2003 r. nr192, poz.1883).  

 

3. JAKOŚĆ WÓD POWIERZCHNIOWYCH 

 

Podstawowym celem Ramowej Dyrektywy Wodnej jest osiągnięcie dobrego stanu wód. 

Obecnie trwa procedura legislacyjna aktualizacji planów gospodarowania wodami na ob-

szarach dorzeczy (aPGW) i planów zarządzania ryzykiem powodziowym. 

 

W ostatnich latach wdrażano nowe zasady monitoringu, uruchomiono szereg oznaczeń w 

szczególności biologicznych oraz substancji priorytetowych w dziedzinie polityki wodnej. 

Konieczność określenia stanu ekologicznego rzek wymusza bowiem wykonywanie przede 

wszystkim badań biologicznych (bezkręgowców bentosowych, makrofitów, fitoplanktonu, 

fitobentosu, ichtiofauny). W znacznie szerszym zakresie badany jest także stan chemiczny 

rzek w wybranych przekrojach pomiarowych. Badania i ocena wykonywane są dla po-

szczególnych jednolitych części wód powierzchniowych (JCWP). 

 

Zgodnie z programem PMŚ opracowanym na lata 2016-2020, przeprowadzono m.in. ba-

dania dla rzek: Czarna, Długa, Mienia, Sienniczka, Świder i Osownica (większość przekro-

jów pomiarowych zlokalizowanych jest poza terenem powiatu mińskiego). Przy opraco-

waniu programu monitoringu uwzględniono znaczenie poszczególnych rzek z punktu wi-

dzenia ochrony środowiska oraz dla gospodarki województwa. 

Badania wód powierzchniowych dla rzek: Czarna, Długa, Mienia, Sienniczka, Świder i 

Osownica  wykonywano w następujących przekrojach pomiarowo-kontrolnych: 

w 2016 roku: 

- Czarna (p.p.k, Czarna – Stanisławów) – dot. JCWP Czarna, w ramach monitoringu opera-

cyjnego. 

- Długa (p.p.k. Zielonka, ul. Piłsudskiego) – dot. JCWP Długa od źródeł do Kanału Magen-

ta, w ramach monitoringu operacyjnego. 

- Sienniczka (p.p.k. Sienniczka – Głupianka) – dot. JCWP Sienniczka, w ramach monitorin-

gu operacyjnego. 

- Świder  (p.p.k. Dębinka) –dot. JCWP Świder od Świdra Wschodniego do ujścia w ramach 

monitoringu operacyjnego. 

- Mienia (p.p.k. Wiązowna) - dot. JCWP Mienia w ramach monitoringu operacyjnego. 

- Osownica (p.p.k. Osownica – Borzymy) – dot. JCWP Osownica, w ramach monitoringu 

diagnostycznego i operacyjnego. 

Ocena stanu jednolitych części wód za 2016 rok nie została jeszcze wykonana. 
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4.  JAKOŚĆ WÓD PODZIEMNYCH 
 

Ujęcia wód podziemnych, będące źródłem zaopatrzenia ludności w wodę pitną, znajdują 

się pod stałą  kontrolą Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

Jakość wód podziemnych jest badana także w ramach: 

- monitoringu krajowego (badania prowadzone przez Państwowy Instytut Geologiczny); 

- monitoringu lokalnego wokół składowisk odpadów (obowiązek nałożony na eksploatato-

rów składowisk). 

 

Ocena stanu wód podziemnych jest wykonywana w oparciu o klasyfikację jakości 5 - kla-

sową na podstawie obowiązującego w 2016 r. rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 

21 grudnia 2015 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu jednolitych części wód pod-

ziemnych (Dz. U. z 2016 r., poz. 85). 

Wyróżnia się klasy jakości: klasa I – wody bardzo dobrej jakości, klasa II – wody dobrej 

jakości, klasa III – wody zadawalającej jakości,  klasa IV – wody niezadawalającej jakości, 

klasa V - wody złej jakości oraz dwa stany chemiczne wód: stan dobry (klasy I, II, III) oraz 

stan słaby (klasy IV i V).  

 

Ostatnie badania na terenie powiatu mińskiego zostały przeprowadzone w 2016 roku. Ba-

dania wykonano dla jednego płytkiego otworu o głębokości stropu warstwy wodonośnej 

2,80 m i swobodnym zwierciadle wody, zlokalizowanego w miejscowości Okuniew gm. 

Halinów. Stwierdzono klasę V tj. wody złej jakości. O klasyfikacji zadecydował wskaźni-

ki: stężenia potasu (35,3 mgK/l). Badania dotyczyły jednolitej części wód (JCWPd) nr 54.  
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5.  BADANIA GLEB 

 

Standardy jakości gleby i ziemi zostały określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z 

dnia 09.09.2002 r. (Dz. U. 165, poz. 1359 z 2002 r.). Badania chemizmu gleb gruntów or-

nych (na poziomie krajowym) prowadzi w 216 punktach Instytut Upraw, Nawożenia i 

Gleboznawstwa w Puławach. Wykonywane są one w pięcioletnich przedziałach czaso-

wych od 1995 roku. Celem programu jest ocena stanu zanieczyszczenia i zmian właściwo-

ści gleb w wymiarze czasowym i przestrzennym.  

 

Na terenie powiatu mińskiego próbki glebowe są pobierane w dwóch profilach zlokalizo-

wanych w miejscowościach Kałuszyn oraz Długa Szlachecka gmina Halinów. Szczegóło-

we wyniki dostępne są  na stronie internetowej GIOŚ: www.gios.gov.pl/chemizm_gleb.  

Badania gleb dla potrzeb doradztwa rolniczego prowadzone są przez Okręgową Stację 

Chemiczno-Rolniczą w Warszawie -Wesołej.  

 

6.  ZAGROŻENIE HAŁASEM  

 

W zależności od źródeł i miejsca występowania, wyróżnia się hałas: komunikacyjny (dro-

gowy, kolejowy, lotniczy) oraz przemysłowy. Na terenie powiatu występują wszystkie 

ww. rodzaje hałasu.  

Bardzo ważne jest podejmowanie działań w kierunku ograniczenia hałasu komunikacyjne-

go (np. przebudowa dróg w celu zapewnienia płynności ruchu, naprawa nawierzchni dróg, 

stosowanie „cichych nawierzchni”, wprowadzanie pasów zieleni, stosowanie  elewacji i 

okien o dużej izolacyjności itp.). 

Lokalną uciążliwością dla mieszkańców miast jest hałas przemysłowy emitowany z różne-

go typu zakładów usługowych zlokalizowanych w otoczeniu zabudowy mieszkaniowej.  

W 2016 r. WIOŚ  przeprowadził kontrolne pomiary hałasu  emitowanego do środowiska w 

następujących zakładach: 

- PGE DYSTRYBUCJA S.A.-Stacja elektroenergetyczna 110/15kV przy ul. Grzeszaka w 

Mińsku Mazowieckim w porze dnia i nocy. Przeprowadzone pomiary nie wykazały prze-

kroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu podanych w rozporządzeniu Ministra Środowi-

ska z dnia 14 czerwca 2007 roku (Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826); 

- CZOSNEX IMPORT-EXPORT Renata Malka w Latowiczu– pomiary w porze dnia; 

- LUCCHINI POLAND Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim – pomiary w porze dnia i nocy.  

Wyniki pomiarów przeprowadzonych w ostatnich dwóch zakładach wykazały przekrocze-

nia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku podanych w rozporządzeniu Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku (Dz. U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826), co skutko-

wało wydaniem przez Starostę Powiatu Mińskiego decyzji określających dopuszczalne po-

ziomy hałasu emitowanego do środowiska. 

 

II. ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ ŚRODOWISKA 

 

1.  ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ WÓD POWIERZCHNIOWYCH 

 

Spośród 13 jednostek administracyjnych 12 posiada większe komunalne oczyszczalnie 

ścieków (tabela 9). Są to biologiczne oczyszczalnie o łącznej maksymalnej przepustowości  

23 331 m3 na dobę. Jedynie gmina wiejska Mińsk Mazowiecki nie posiada oczyszczalni 

gminnej, natomiast funkcjonuje na jej  terenie kilka mniejszych oczyszczalni oczyszczają-

cych ścieki  bytowe. Ścieki z gminy kierowane są także do Miejskiej Oczyszczalni w Miń-

sku Mazowieckim. 

http://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb
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Tabela 8.  Oczyszczalnie komunalne w powiecie mińskim (źródło: WIOŚ) 
Gmina 

(eksploatator) 

Przepustowość 

oczyszczalni  m3/d 

maksymalna 

(śr. dobowa) 

Odbiornik 

ścieków 

Uwagi 

 

m. Mińsk Maz, 

(PWiK Sp. z o.o.) 
13 570 

(11 500) 

 

rz. Srebrna 

 

 

Sulejówek 

(MZWiK ) 
3 600 

(2 950) 

rz. Długa Rozbudowa i mo-

drenizacja oczysz-

czalni zakończona 

w 2015r. 

Halinów 

Oczyszczalnia w m. Długa Kościelna 

(Zakład Komunalny) 

1 578 

(1 214) 

rz. Długa  

Mrozy 

(ZGK Mrozy) 
756 

(600) 

rz. Witówka II  

Mrozy 

m. Jeruzal 

(ZGK Mrozy) 

110 

(b.d.) 

Rów-Ciek Wodynie 

- Świder 

Nowa oczyszczal-

nia uruchomiona 

15.05.2015r. 

Siennica 

(Urząd Gminy w Siennicy) 
620 

(527) 

rz. Sienniczanka  

Cegłów 

(ZGK) 
600 

(500) 

rz. Mienia  

Kałuszyn 

(ZGK) 
600 

(500) 

rz. Witkówka  

Dobre 

Oczyszczalnia w m. Zdrojówki 

(Urząd Gminy w  Dobrem) 

232 

(175) 

rów melioracyjny- 

rz. Boruczanka 

 

Latowicz 

(Urząd Gminy w Latowiczu) 
300 

(200) 

rz. Świder  

Dębe Wielkie 

(Zakład Komunalny) 
650 

 

rów melioracyjny – 

rz. Mienia 

 

Rozbudowa i mo-

drenizacja oczysz-

czalni zakończona 

w 2015r. 

Stanisławów 

Oczyszczalnia w m. Retków 

(Urząd Gminy w Stanisławowie) 

500 

 

Ciek „Górznik”  

– rz. Czarna 

 

Jakubów 

Oczyszczalnia w m. Jędrzejów Nowy 

(Urząd Gminy w Jakubowie) 

65 

(50) 

Mienia  

Jakubów 

Oczyszczalnia w m. Leontyna 

(Urząd Gminy w Jakubowie) 

b.d. 

(150) 

rów melioracyjny – 

rz. Czarna 

Nowa oczyszczal-

nia uruchomiona w 

2015r. 

Ogółem 23 331 

 

  

 

Poza wymienionymi w powyższej tabeli, na terenie powiatu działa kilka mniejszych biolo-

gicznych oczyszczalni ścieków, które pracują dla potrzeb: osiedli mieszkaniowych (Osie-

dle w Janowie 50 m3/d), szkół: Stara Niedziałka (13,91 m3/d, oczyszczalnia wyłączona z 

eksploatacji z dniem 16.12.2015 r.), Marianka (10 m3/d), Pustelnik (14,8 m3/d, Brzóze – 

6,7 m3/d), Ignaców (20 m3/d), domów pomocy społecznej w Mieni (dwie oczyszczalnie 25 

m3/d, 96 m3/d) oraz w Kątach (7,8 m3/d), Domu Seniora w  Drożdżówce (23 m3/d), Domu 

Dziecka w Falbogach (6 m3/d), Domu Plenerowego w Dłużewie Akademii Sztuk Pięknych 

w Warszawie (11 m3/d), TIREST BEATA KNAAK w Grębiszewie (22,92 m3/d), EKWOS 

Piotr Parasiewicz w Grębiszewie (19 m3/d). 
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Większe ilości ścieków bytowych odprowadzane są do rzeki Mieni z oczyszczalni (o prze-

pustowości 305 m3/d) dla koszar w Barczącej. 

Ścieki przemysłowe odprowadzają do wód powierzchniowych zakłady wymienione w po-

niższej tabeli: 
 

Tabela 9. Oczyszczalnie przemysłowe w powiecie mińskim (źródło danych: WIOŚ) 
 

Zakład 

Przepustowość 

oczyszczalni* 

[m3/d] 

 

Odbiornik 

 

Uwagi 

 

Zakłady Mięsne „Stanisławów” 

Sp. z o.o. w Stanisławowie 

430 

(344) 

rów melioracyjny – rz. Rządza  

GRUPA INCO  S.A. Warszawa  

Zakład w Dębem Wielkim 

37,79 

(34,35) 

rów melioracyjny - rz. Mienia  

WIENERBERGER Ceramika 

Budowlana Sp. z o.o. Warszawa 

Zakład Dobre w Rudzienku 

7,92 

(4,6) 

rów melioracyjny - rz. Rządza  

Stołeczny Zarząd Infrastruktury  

(Oczyszczalnia w kompleksie  

Barcząca- lotnisko) 

250 

(b.d) 

rz. Srebrna  Oczyszczalnia czasowo  

wyłączona z eksploata-

cji.  

Gospodarstwo Rolno-Ogrodnicze 

Wiesław Kryński 

w Dębem Wielkim 

b.d. 

(300) 

rów melioracyjny- rz. Mienia Nowa oczyszczalnia, 

pracująca sezonowo,  

na jesieni 2016r. pro-

wadzono rozruch tech-

nologiczny. 

Uwagi: * - Projektowana max(śr. dobowa)  przepustowość wg pozwolenia wodno-prawnego na zrzut ścieków. 

 

W 2015 roku zakończono rozbudowę i modernizację miejskiej oczyszczalni w Sulejówku 

wraz z rozbudową sieci kanalizacyjnej w gminie Sulejówek i w miejscowości Okuniew. 

Przepustowość Qśrd oczyszczalni wzrosła z 1800 m3/dobę do 2950 m3/dobę. Oczyszczal-

nia zapewnia podwyższoną redukcję biogenów w odprowadzanych ściekach. Przeprowa-

dzona w 2016r. kontrola nie wykazała nieprawidłowości w eksploatacji oczyszczalni ście-

ków w Sulejówku, przedstawione z okresu po rozbudowie i modernizacji pomiary ścieków 

nie wykazały naruszenia warunków pozwolenia wodnoprawnego. 

 

Największą w powiecie jest Miejska Oczyszczalnia Ścieków w Mińsku Mazowieckim. Jest 

to oczyszczalnia biologiczna z podwyższonym usuwaniem związków azotu i fosforu speł-

niającą standardy odprowadzanych ścieków dla aglomeracji ≥15 000 < 100 000 - typu 

PUB2. W dniu 15.12.2014 r. zakończono inwestycję, w ramach której przebudowano i 

zmodernizowano ciąg biologicznego oczyszczania ścieków (nastąpiła zmianie funkcji ist-

niejących obiektów).  

Przeprowadzona w 2016r. kontrola nie wykazała nieprawidłowości w eksploatacji oczysz-

czalni ścieków w Mińsku Mazowieckim, przedstawione z okresu po rozbudowie i moder-

nizacji pomiary ścieków nie wykazały naruszenia warunków pozwolenia wodnoprawnego. 

 

W 2015 roku stacja odwadniania i higienizacji osadów obiekt nr 18 i 19 została dostoso-

wana do wytwarzania środka poprawiającego właściwości gleby Agrovit. Poszczególne 

elementy ciągu osadowego przystosowano do wymagań technologicznych wytwarzanego 

środka nawozowego. Od stycznia 2016 r. zaprzestano stosowania w rolnictwie ustabilizo-

wanych komunalnych osadów ściekowych.  Zgodnie z decyzją Ministra Rolnictwa i Roz-

woju Wsi z dnia 21.01.2016r. wytwarzany jest środek poprawiający właściwości gleby pn.: 

AGROVIT.  
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Ważną inwestycją w zakresie gospodarki wodnej zrealizowaną przez PWiK Sp. z o.o. w 

Mińsku Mazowieckim była budowa nowej Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Mireckiego 

wraz z zapleczem techniczno-administracyjnym, którą oddano do eksploatacji 15.04.2016r.  

 

Modernizacji i rozbudowy wymaga Oczyszczalnia Ścieków w Długiej Kościelnej w gmi-

nie Halinów. Inwestycja jest realizowana w trzech etapach, przy czym pierwszy zrealizo-

wany został w roku 2013 (obejmował wykonanie projektu wraz z kosztorysem, uzyskanie 

pozwolenia na budowę), etap drugi planowany jest na lata 2016 -2017 (roboty budowlane), 

ostatni etap III, zamykający proces modernizacji w/w Oczyszczalni  prowadzony będzie w 

roku 2020. W/w terminy zostały określone w Wieloletnim Planie Rozwoju i Modernizacji 

Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych dla Miasta i Gminy Halinów na 

lata 2013 – 2020 uchwalonego Uchwała Nr XLII.389.2013 Rady Miejskiej w Halinowie z 

dnia 20.12.2013 r. Wg kontroli przeprowadzonej w 2017r. dotychczas nie rozpoczęto robót 

budowlanych. 

 

Istotnym źródłem zanieczyszczeń wód są także zanieczyszczone wody opadowe oraz nie-

właściwie składowane odpady. 

 

W 2016 roku na terenie powiatu mińskiego w skontrolowanych przez WIOŚ zakładach 

stwierdzono nieprawidłowości w zakresie gospodarki wodno-ściekowej w zakresie: 

- nieuregulowanego stanu formalno-prawnego w zakresie szczególnego korzystania z wód; 

- nieprowadzenia pomiarów ilości pobieranej wody podziemnej oraz ilości i jakości ście-

ków bądź nie przekazywanie do WIOŚ wyników okresowych pomiarów ilości i jakości 

ścieków prowadzonych w związku z eksploatacją instalacji oczyszczalni ścieków i po-

miarów ilości pobieranej wody; 

- zakłócenia w procesach technologicznych i operacjach technicznych oczyszczania ście-

ków. 

 

2.  ŹRÓDŁA ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA 

 

Wpływ na stan czystości powietrza w powiecie mińskim mają zanieczyszczenia z proce-

sów spalania paliw, tzw. zanieczyszczenia energetyczne. Zaliczamy do nich: dwutlenek 

siarki, tlenki azotu, pyły, tlenki węgla i sadzę. Źródłem wielu zanieczyszczeń (tlenków 

azotu, tlenku węgla, węglowodorów, a także związków ołowiu) jest również transport sa-

mochodowy. Z zakładów przemysłowych emitowane są do atmosfery zanieczyszczenia 

tzw. technologiczne, charakterystyczne dla danego rodzaju produkcji. 

Według danych statystycznych GUS (BDL) z zakładów szczególnie uciążliwych zlokali-

zowanych w powiecie (objętych sprawozdawczością w 2016 r.) wyemitowanych zostało 

do powietrza ogółem: 

 - 84 156 Mg zanieczyszczeń gazowych,  

w tym: 83 441 Mg dwutlenku węgla, 427 Mg tlenku węgla, 174 Mg dwutlenku siarki, 92 

Mg tlenków azotu, emisja niezorganizowana – 6 Mg; 

- 57 Mg zanieczyszczeń pyłowych,  

w tym 49 Mg ze spalania paliw (865 Mg pyłów zostało zatrzymanych w urządzeniach do 

redukcji zanieczyszczeń).  

Dużą uciążliwością dla mieszkańców pozostaje tzw. niska emisja z palenisk domowych 

oraz z małych zakładów wyposażonych w piece węglowe (tzw. emisja powierzchniowa). 

Lokalnie na stan czystości powietrza oddziałują niżej wymienione zakłady: 

- PEC Sp. z o.o. w Mińsku Mazowieckim Kotłownia La’Monte’a, 

- „CHEMA”  Sp. z o.o. w Olesinie, 

- Zakłady Mięsne Stanisławów Sp. z o.o. w Stanisławowie, 
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- COLGATE-PALMOLIVE POLAND Sp. z o.o. w Halinowie, 

- PPHU POLUTIL Wytwórnia Pasz Rządza E. Matusik, P. Matusik, E. Budek Sp. J. , 

- Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego „Mińsk Mazowiecki” S.A., 

- Jednostka Wojskowa w Mińsku Mazowieckim, 

- PBDiM Wytwórnia Mas Bitumicznych w Stanisławowie, 

- WIENERBERGER Ceramika Budowlana Sp. z o.o. Zakład Dobre w Rudzienku. 

 

Większość z ww. zakładów jest źródłem emisji zanieczyszczeń energetycznych i technolo-

gicznych. Zakłady na ogół wyposażone są w urządzenia do redukcji zanieczyszczeń tech-

nologicznych. W kotłowniach spalane są paliwa: węgiel, gaz ziemny lub olej. Brak jest 

urządzeń do redukcji zanieczyszczeń gazowych. 

Podmiotem emitującym największe ilości zanieczyszczeń do powietrza  na terenie powiatu 

mińskiego jest Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o. o. w Mińsku Mazowieckim. 

W roku 2016 emisja poszczególnych substancji wprowadzonych do środowiska wyniosła: 

- dwutlenek węgla – 30 222,9 Mg: 

- dwutlenek siarki – 128,4 Mg; 

- tlenki azotu – 58,2 Mg. 

Eksploatuje ono następujące ciepłownie i kotłownie: 
- Ciepłownia przy ul. Armii Ludowej 10 przystosowana do spalania miału węglowego  -  

moc zainstalowana 16,9 MW; 

- Ciepłownia przy ul. Nadrzecznej 18 przystosowana do spalania gazu ziemnego i oleju 

opałowego  -  moc zainstalowana 5,1 MW; 

- Ciepłownia przy ul. 1 Pułku Lotnictwa Myśliwskiego "Warszawa" 1 przystosowana do 

spalania gazu ziemnego  -   moc zainstalowana - 8,3 MW; 

- Ciepłownia przy ul. Dąbrówki 43 (źródło rezerwowe) przystosowana do spalania miału 

węglowego  -  moc zainstalowana - 1,8 MW. Kotłownia obecnie nie jest eksploatowana. 

- Kotłownia wbudowana przy ul. Klonowej 27 przystosowana do spalania gazu ziemnego   

moc zainstalowana - 0,20 MW; 

- Kotłownia wbudowana przy ul. Siennickiej 57A przystosowana do spalania gazu ziem-

nego moc zainstalowana - 0,40 MW. 

Wytwarzane w ciepłowniach i kotłowniach ciepło, którego nośnikiem jest gorąca woda, 

przesyłane jest poprzez sieci ciepłownicze i dystrybuowane do odbiorców ciepła. Odbiorcy 

korzystają z ciepła sieciowego z połączonego miejskiego wspólnego systemu ciepłowni-

czego na terenie Mińska Mazowieckiego. Miejski system ciepłowniczy zasilany jest głów-

nie z ww. źródła ciepła nr 1 jako podstawowego (ciepłownia węglowa) i źródła wspomaga-

jącego nr 3 (ciepłownia gazowa). Łączna długość sieci ciepłowniczych w 2016 roku wy-

nosiła 24,7 km, w tym 93,21 % długości to nowoczesne sieci ciepłownicze wykonane w 

technologii preizolowanej. 
 W grudniu 2016 roku Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. uruchomiło nowo-

czesną instalację odpylającą podłączoną do kotłów nr 1, nr 3 i nr 4 w ciepłowni węglowej 

położonej przy ul. Armii Ludowej 10 w Mińsku Mazowieckim.  

Zrealizowana modernizacja będzie miała korzystny wpływ na środowisko naturalne, po-

nieważ znacznie poprawi stopień redukcji pyłów emitowanych do środowiska przez tę cie-

płownię.  

W trakcie modernizacji wymieniono urządzenia odpylające tzn. cyklony oraz zastosowano 

bardzo skuteczne filtry.  

Przed modernizacją redukcja pyłów podczas pracy ww. kotłów w ciepłowni wynosiła 

94%, natomiast po modernizacji redukcja pyłów wynosi 99%, co oznacza, że tylko 1% py-

łów wytwarzanych podczas pracy ciepłowni przedostaje się przez komin tej ciepłowni do 

środowiska.  
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W 2017 roku Spółka planuje budowę nowego osiedlowego systemu ciepłowniczego zasila-

jącego w ciepło planowane budynki komunalne - na byłych terenach wojskowych przy ul. 

Warszawskiej w Mińsku Mazowieckim (dawny poligon wojskowy). W ramach planowanej 

inwestycji przewiduje się budowę ciepłowni wodnej o mocy zainstalowanej ok. 230 kW 

wraz z osiedlową siecią ciepłowniczą. Ciepłownia jest przewidziana jako kontenerowe 

źródło ciepła na cele ogrzewcze nowo powstającego osiedla mieszkaniowego w postaci 32 

budynków mieszkalnych (centralne ogrzewanie i podgrzanie wody użytkowej), którego 

inwestorem jest Miasto Mińsk Mazowiecki. 

Kontrole prowadzone przez WIOŚ na terenie powiatu mińskiego wykazały następujące za-

niedbania w zakresie ochrony powietrza: 

- nienaliczanie opłat za korzystanie ze środowiska w zakresie wprowadzania zanieczysz-

czeń do powietrza (lub błędy w naliczaniu opłat); 

- brak wymaganego oznakowania na odmierzaczu paliw płynnych informującego konsu-

mentów o wyposażeniu stacji paliw w urządzenie służące do odzyskiwania par produk-

tów naftowych I klasy ulatniających się podczas ich wydawania do zbiorników pojaz-

dów; 

- brak uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie przesyłu, przeładunku lub maga-

zynowania paliw płynnych; 

- brak uregulowania stanu formalno-prawnego w zakresie w zakresie emisji gazów i pyłów 

do powietrza z procesów technologicznych; 

- brak zgłoszenia użytkowania lakierni; 

- niesporządzenie i niewprowadzenie do krajowej bazy raportu za 2015 rok wskazany w 

art. 7 ust 1 ustawy z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie zarządzania emisjami gazów cieplar-

nianych i innych substancji; 

- nieprzedłożenie do WIOŚ Delegatury w Mińsku Mazowieckim dokumentów potwierdza-

jących sprawność zainstalowanych na stacji paliw urządzeń technologicznych, służących 

ochronie środowiska tj.: - urządzenia zabezpieczającego przed emisją par produktów naf-

towych I klasy do powietrza atmosferycznego w procesach zasilania zbiornika magazyno-

wego stacji paliw płynnych, - urządzeń służących do odzyskiwania par produktów nafto-

wych I klasy ulatniających się podczas ich wydawania do zbiornika pojazdu i przekazujące 

te pary do zbiornika magazynowego. 

 

3.  ZAGROŻENIE ODPADAMI 

 

Według WPGO (uchwalonego w 2012 r.) powiat miński należy do regionu (RGOK) ostro-

łęcko-siedleckiego, największego pod względem terytorialnym, w skład którego wchodzą 

92 gminy. Jedynie 4 gminy z powiatu mińskiego: Dębe Wielkie, Halinów, Sulejówek i 

Siennica przynależą do regionu warszawskiego. 

 

Odpady komunalne zmieszane, odpady zielone i bioodpady oraz pozostałości po procesie 

mechaniczno-biologicznego przetwarzania przeznaczone do składowania mogą być zago-

spodarowywane wyłącznie w ramach danego regionu i muszą być kierowane, w pierwszej 

kolejności, do instalacji posiadających status RIPOK. Dla każdego regionu zostały wska-

zane regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK) oraz instala-

cje zastępcze tj. przewidziane do zastępczej obsługi regionu do czasu uruchomienia regio-

nalnych instalacji lub w przypadku ich awarii bądź innych przyczyn. Składowiska odpa-

dów wskazane jako zastępcze tj. niewskazane do rozbudowy, powinny zostać zamknięte w 

terminie do 31 grudnia 2014 roku. 

Konieczne jest dostosowanie gospodarki odpadami w gminach i regionach do wymagań 

określonych w ustawie o utrzymaniu porządku i czystości w gminach oraz ustawie o odpa-

dach i ustawie Prawo ochrony środowiska.  
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Gminy są właścicielem odpadów komunalnych. Ustawa nałożyła na nie obowiązek przy-

gotowania oraz wdrożenia systemu, który zapewni selektywne zbieranie odpadów, dopro-

wadzi do ograniczenia składowania i umożliwi jak najlepsze ich zagospodarowanie. We-

dług regulacji prawnych, wójtowie, burmistrzowie lub prezydenci miast mają możliwość 

stosowania sankcji wobec przedsiębiorców, którzy nie realizują swoich zadań. Gminy zo-

bowiązane są do sporządzania rocznego sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospo-

darowania odpadami, prowadzenia działalności informacyjnej i edukacyjnej. 

 

Gminy jako właściciel odpadów komunalnych są obowiązane: 

 zorganizować selektywną zbiórkę odpadów: papieru, metalu, plastiku i szkła, utwo-

rzyć w gminie co najmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych (PSZOK); 

 osiągnąć do 31.12.2020 r. : 

- poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji od-

padów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła – w wysokości co 

najmniej 50% wagowo (w 2016 roku – wymagane było 18%); 

- poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metoda-

mi innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co 

najmniej 70% wagowo (w 2016 roku – wymagane było 42%). 

 

Konieczne jest: 

 ograniczenie masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazanych do 

składowania (w 2016 roku nie więcej niż 45%, zaś do 16.07.2020 r. nie więcej niż 

35% w stosunku do  masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r.), 

 usuwanie azbestu i wyrobów zawierających azbest (cel zakładany do 2032r., w latach 

2007-2012 usunięcie 35% ogółu odpadów zawierających azbest, w latach 2013-2022 - 

40%, a w latach 2023-2032 pozostałe 25%), 

 dotrzymanie wymaganych poziomów: odzysku olejów odpadowych 50%, a recyklingu 

35%, odzysku opon  75 %, a recyklingu 15%; 

 osiągniecie w 2016 r. poziomu zbierania 45% zużytych baterii i akumulatorów prze-

nośnych (realizacja celu uzyskania poziomu selektywnego zbierania zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego pochodzącego z gospodarstw domowych w ilości 4 kg 

na mieszkańca w ciągu roku); 

 osiągnięcie docelowego poziomu 61% odzysku oraz 56% recyklingu odpadów opa-

kowaniowych. 
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Odpady komunalne 

 

Z posiadanych przez WIOŚ danych (przesłanych z urzędów gminnych do 31 marca br.) 

wynika, że w 2016 r. na terenie powiatu mińskiego zebranych zostało łącznie 17 797,605 

ton odpadów zmieszanych (o kodzie 20 03 01). Dane te są orientacyjne, mogą jednak ulec 

zmianie, gdyż urzędy gminne często sporządzają korekty do sprawozdań. 

 

Selektywnie odebranych zostało: 

- 1 854,873 ton odpadów komunalnych ulegających biodegradacji (w tym 634,862 ton tj. 

34% stanowił papier), 

- 876,869    ton odpadów tworzyw sztucznych, 

- 1 678,157  ton odpadów szkła, 

- 62,553  ton odpadów metali, 

- 2 988,611  ton zmieszanych odpadów opakowaniowych, 

- 998,68   ton odpadów budowlanych. 

 

W poszczególnych gminach osiągnięty został poziom ograniczenia masy odpadów komu-

nalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania. Osiągnięty też został 

poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła (wymagany powyżej 18%). We 

wszystkich gminach działały PSZOK.  

W dalszym ciągu słabym punktem nowego systemu jest sprawozdawczość. Dane przesyła-

ne w sprawozdaniach wymagają często weryfikacji i uzupełnienia. 

 

Według WPGO trzy składowiska (Woźbin, Moczydła, Latowicz-Rozstanki) działały jako 

instalacje zastępcze (do czasu uruchomienia RIPOK) dla regionu ostrołęcko-sieleckiego, 

natomiast składowisko w Siennicy funkcjonowało jako instalacja zastępcza dla regionu 

warszawskiego.  

W 2016 roku na terenie powiatu mińskiego funkcjonowały, jako czynne, dwa składowiska 

odpadów komunalnych: w Siennicy i Moczydłach, ale nie przyjmowano na nie odpadów 

do unieszkodliwiania oraz 8 składowisk zrekultywowanych (Kałuszyn, Sokolnik, Siennica, 

Stanisławów, Mińsk Mazowiecki, Makówiec Duży, Woźbin, Latowicz-Rozstanki).  

 

Decyzją z dnia 17.04.2015 r. Marszałek Województwa Mazowieckiego zatwierdził nową 

instrukcję prowadzenia składowiska w Moczydłach dotyczącą fazy eksploatacyjnej i po-

eksploatacyjnej. Obecnie trwa postępowanie w celu uzyskania zgody na zamknięcie for-

malno-prawne składowiska. 

 

W 2016 roku badania monitoringowe prowadzono na 8 składowiskach tj. 2 czynnych 

(Siennica, Moczydła) i 6 nieczynnych (w Mińsku Maz., Makówcu Dużym, Siennicy, Sta-

nisławowie, Woźbin, Latowicz-Rozstanki). Zakres badań był bardzo zróżnicowany (zale-

żał od fazy eksploatacji składowiska) i obejmował przede wszystkim badania wód pod-

ziemnych.  

 

Według  WPGOK w regionie ostrołęcko-siedleckim wskazane zostały dwa zakłady jako 

instalacje regionalne do przetwarzania odpadów: MPK Sp. z o.o. w Ostrołęce  (instalacja 

MBP) oraz Zakład Utylizacji Odpadów Sp. z o.o. w Siedlcach (instalacja MBP i składowi-

sko).  
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Ważną instalacją działającą na terenie powiatu, wymienioną w WPGO jako instalacja za-

stępcza dla regionu ostrołęcko-siedleckiego, jest Zakład Sortowni i Przetwórstwa Odpa-

dów w Jakubowie prowadzony przez „EKO-SAM BIS” Sp. z o.o. odpadów w Jakubowie  

(moc przerobowa sortowni odpadów selektywnie zebranych wynosi 44 000 ton/rok, poda-

na przez Zakład za 2014 rok). 

 

Odpady przemysłowe 

 

Według danych GUS (BDL) w 2016 roku w powiecie mińskim wytworzonych zostało 

12,9 tys. ton odpadów (z wyłączeniem odpadów komunalnych). Około 5,4 tys. ton zostało 

podanych odzyskowi.  

 

Kontrole przeprowadzone przez WIOŚ wykazały w dalszym ciągu w wielu zakładach nie-

prawidłowości w zakresie gospodarki odpadami. Zarządzenia wydane przez WIOŚ naka-

zywały: 

- uzupełnić i prowadzić na bieżąco ewidencję ilości i rodzajów dla wszystkich odpadów 

wytwarzanych w wyniku działalności zakładów stosując obowiązujące w tym zakresie 

wzory dokumentów, 

- prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami gospodarkę odpadami wytwarzanymi w 

wyniku oczyszczania ścieków komunalnych, 

- sporządzić i przekazać do Marszałka Województwa Mazowieckiego zbiorcze zestawienie 

danych o rodzajach i ilości wytwarzanych odpadów o sposobie gospodarowania nimi 

oraz instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwieniu tych odpadów 

(lub dokonać korekty), 

- przekazywać odpady odbiorcom na podstawie kart przekazania odpadu, 

- uregulować stronę formalno-prawną w zakresie przetwarzania odpadu o kodzie 02 02 04 

(osad z zakładowej oczyszczalni ścieków), 

- wyposażyć bazę magazynowo-transportową w legalizowaną wagę najazdową; 

- wyposażyć pojazdy służące do odbierania odpadów komunalnych w czujniki zapisujące 

dane o miejscach wyładunku odpadów, 

- zapewnić właściwą klasyfikację wytwarzanego podczas demontażu pojazdów odpadu 

płynów zapobiegających zamarzaniu, 

- przeprowadzać kontrole podmiotów odbierających odpady komunalne z terenu gminy od 

właścicieli nieruchomości, 

- oznakować kodem oraz nazwą odpady magazynowane na terenie zakładu, 

- oznakować miejsca magazynowania odpadów, 

- wyposażyć pojazdy służące do odbierania odpadów w system monitoringu bazującego na 

systemie pozycjonowania satelitarnego, umożliwiający trwałe zapisywanie, przechowy-

wanie i odczytywanie danych o położeniu pojazdu i miejscach postojów, 

- wzmóc nadzór nad przestrzeganiem warunków umowy na najem placu oraz świadczenie 

usługi przeładunku odpadów, w części dotyczącej miejsca magazynowania zmieszanych 

odpadów komunalnych, 

- złożyć wniosek o wpis do rejestru prowadzonego przez Marszałka Województwa Mazo-

wieckiego w zakresie działalności polegającej na wprowadzaniu do obrotu produktów w 

opakowaniach, 

- założyć i prowadzić na bieżąco ewidencję obejmującej masę i ilość wprowadzonych na 

rynek opakowań w wyniku działalności firmy, 

- przekazać do Marszałka Województwa Mazowieckiego sprawozdanie OŚ-OP1 o wyso-

kości należnej opłaty produktowej za nieosiągnięcie wymaganego poziomu odzysku i re-

cyklingu, odpadów takiego samego rodzaju jak odpady powstałe z produktów wprowa-

dzonych na terytorium kraju (opony), 
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- - przedłożyć Głównemu Inspektorowi Ochrony Środowiska sprawozdania o masie zebra-

nego i przekazanego do prowadzącego zakład przetwarzania zużytego sprzętu, 

- zaprzestać przetwarzania (odzysku) odpadów rozpuszczalników i mieszanin rozpuszczal-

ników o kodzie 14 06 03 bez wymaganego zezwolenia. 

 

W 2016 roku Marszałek Województwa Mazowieckiego Decyzją Nr 25/PZ.O z dnia 

08.03.2016 r. znak: PZ-ZD-I.7244.7.2016.PS zezwolił Przedsiębiorstwu Wielobranżowe-

mu „JAN-POL” w Mińsku Mazowieckim na przetwarzanie odpadów innych niż niebez-

pieczne poza instalacjami i urządzeniami, polegające na wypełnianiu terenu niekorzystnie 

przekształconego – wyrobiska po eksploatacji kruszywa naturalnego w granicach złoża 

„OLSZEWICE-W” zlokalizowanego na terenie działki nr ew. 395/1, obręb 0016, położo-

nej w miejscowości Olszewice, gm. Kałuszyn. Termin obowiązywania decyzji do dnia 31 

grudnia 2017 r. 

W 2016 roku WIOŚ przeprowadził cztery kontrole (2 – interwencyjne, 2- na wniosek) w 

Przedsiębiorstwie Wielobranżowym „JAN-POL” w Mińsku Mazowieckim w zakresie re-

kultywacji (z wykorzystaniem odpadów) wyrobiska kruszywa naturalnego w m. Olszewi-

ce, gm. Kałuszyn.  

III. DZIAŁALNOŚĆ KONTROLNA WIOŚ 

 

W ewidencji WIOŚ znajdują się 493 jednostki organizacyjne (według stanu na 31.12.2016 

r.) zlokalizowane na terenie powiatu mińskiego, które są objęte kontrolą w zakresie prze-

strzegania przepisów ochrony środowiska.  

 

Niżej wymienione  instalacje posiadają pozwolenia zintegrowane (lub zobowiązane są do 

ich posiadania): 

- WIENERBERGER Ceramika Budowlana Sp. z o.o. Warszawa Zakład w Dobrem, 

- PPHU POLUTIL Wytwórnia Pasz Rządza E. Matusik, P. Matusik Sp. J. w Stanisławo-

wie, 

- Ferma Drobiu Izabella Kowalczyk, Mariusz Kowalczyk w m. Posiadały gm. Cegłów,  

- Ferma Drobiu Gospodarstwo Specjalistyczne Ferma Drobiu Jacek Kowalczyk w m. Dą-

browa, gm. Mrozy (decyzja z 23.03.2015r.). 

 

W ciągu roku przeprowadzono ogółem 57 kontroli, w tym: 

- 24 planowe, 

- 33 pozaplanowe (23 interwencyjne, 10 – na wniosek). 

W stosunku do 2015 roku odnotowano znaczny wzrost interwencji (w 2015 roku przepro-

wadzono tylko 7 kontroli interwencyjnych). 

Skontrolowano ogółem 43 zakłady. 

 

Większość kontroli (61%) wykazała naruszenie przepisów ochrony środowiska. 

 

Ze względu na stwierdzone nieprawidłowości: 

- udzielono 23 pouczeń oraz wydano, 

- skierowano 16 wystąpień do innych organów, 

- wydano 34 zarządzenia pokontrolne.  

Zdecydowana większość wydanych zarządzeń pokontrolnych dotyczyła gospodarki odpa-

dami. W dalszym ciągu nie wszystkie zakłady ponoszą opłaty za gospodarcze korzystanie 

ze środowiska (lub stwierdzono nieprawidłowości w naliczaniu opłat). 

 

Wydano: 



 

28 

 

- 18 decyzji administracyjnych dotyczących gospodarki odpadami (na podstawie ustawy o 

odpadach oraz ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie),  

- 5 decyzji dotyczących gospodarki wodno-ściekowej. 

 

Nałożono 8 mandatów karnych. 

 

IV. INTERWENCJE I ZDARZENIA O ZNAMIONACH POWAŻNYCH 

AWARII 
 

Na terenie powiatu mińskiego nie działają zakłady o dużym lub zwiększonym ryzyku wy-

stąpienia poważnej awarii przemysłowej.  

 

W 2016 roku na terenie powiatu nie wystąpiły zdarzenia o charakterze poważnych awarii, 

które mogłyby w sposób istotny wpłynąć na stan środowiska. 

 

W 2016 roku do Delegatury WIOŚ wpłynęło ogółem 67 zgłoszeń interwencyjnych doty-

czących lokalnych uciążliwości z zakresu:  

- gospodarki odpadami (21), 

- gospodarki wodno-ściekowej (11), 

- emisji hałasu do środowiska (8), 

- zanieczyszczenia powietrza (6), 

- ochrony przyrody (3), 

- ochrony przed promieniowaniem elektromagnetycznym (1), 

- innych spraw (5).  

12 zgłoszeń zostało przekazanych odpowiednim organom zgodnie z kompetencjami. 
 


