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1. Wprowadzenie 

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25 poz. 150 
z późn. zm.) w art. 17 obliguje organ wykonawczy gminy do sporządzenia i uchwalenia programu 

ochrony środowiska obejmującego okres czterech lat oraz uwzględniającego działania na kolejne 

cztery lata. W kontekście obowiązujących przepisów opracowany dokument ma stanowić podstawę 

planowania strategicznego w zakresie Polityki Ekologicznej Państwa oraz przenosić jej cele na 
poziom gminy przy jednoczesnym uwzględnieniu regionalnych problemów ekologicznych. 

 

Pierwszy Program ochrony środowiska dla miasta Sochaczew na lata 2004-2011 został zatwierdzony 
Uchwałą Rady Miejskiej Nr XXXVI/306/04 z dnia 21 grudnia 2004r. Dokument ten stanowił 

w minionych latach podstawowy instrument polityki ekologicznej miasta.  

 
Niniejsza Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Gminy Miasta Sochaczew (zwana dalej 

Programem) jest aktualizacją dotychczas obowiązującego dokumentu programowego. 

 
Program jest dokumentem planowania strategicznego, wyrażającym cele i kierunki polityki 

ekologicznej samorządu gminy i określającym wynikające z nich działania. Tak ujęty Program będzie 

wykorzystywany jako: główny instrument strategicznego zarządzania miastem w zakresie ochrony 
środowiska, podstawa tworzenia programów operacyjnych i zawierania kontraktów z innymi 

jednostkami administracyjnymi  i podmiotami gospodarczymi, przesłanka konstruowania budżetu 

gminy, płaszczyzna koordynacji  i układ odniesienia dla innych podmiotów polityki ekologicznej oraz 
podstawa do ubiegania się o fundusze celowe ze źródeł krajowych i Unii Europejskiej.  

 

Program ochrony środowiska... określa hierarchię niezbędnych działań zmierzających do poprawy 
stanu środowiska, umożliwia koordynację decyzji administracyjnych oraz wybór decyzji 

inwestycyjnych podejmowanych przez różne podmioty i instytucje. Sam Program nie jest 

dokumentem ingerującym w uprawnienia poszczególnych jednostek administracji rządowej 

i samorządowej oraz podmiotów użytkujących środowisko. Należy jednak oczekiwać, że 
poszczególne jego wytyczne i postanowienia będą respektowane i uwzględniane w planach 

szczegółowych i działaniach inwestycyjnych w zakresie ochrony środowiska. 

 
Zakłada się, że kształtowanie polityki ekologicznej w mieście Sochaczew będzie miało charakter 

procesu ciągłego, z jednoczesnym zastosowaniem metody programowania „kroczącego”, polegającej 

na cyklicznym weryfikowaniu perspektywicznych celów w przekrojach etapowych i wydłużaniu 

horyzontu czasowego Programu w jego kolejnych edycjach 

 

2. Podstawa prawna wykonania opracowania 

 

Podstawą wykonania niniejszej pracy jest umowa z dnia 12.01.2010 roku (podpisana 2 lutego 2010 r.) 

na wykonanie opracowania „Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta 

Sochaczew, Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Sochaczew, Prognozy 
oddziaływania na środowisko Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta 

Sochaczew” zawarta pomiędzy Gminą Miastem Sochaczew a Państwowym Instytutem Geologicznym 

– Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie realizowana przez zespół autorski w składzie – 

dr Joanna Fajfer, mgr Olga Antolak.  
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3. Metodyka opracowania programu 

 

Program ochrony środowiska.... jest opracowaniem kompleksowo przedstawiającym politykę 
ekologiczną miasta, będącym równocześnie aktualnym źródłem informacji o stanie środowiska 

i kierunkach zmian wynikających z realizacji zapisanych w Programie celów i zadań dla miasta 

Sochaczew. Jako punkt odniesienia dla niniejszego Programu ochrony środowiska... przyjęto aktualny 

stan środowiska oraz stan infrastruktury ochrony środowiska na dzień 31.12.2008 roku 
z uwzględnieniem dostępnych danych za okres 2009 roku. 

 

Sposób opracowania Programu został podporządkowany metodologii właściwej dla planowania 
strategicznego, polegającej na: 

 

1. Określeniu diagnozy stanu środowiska w mieście Sochaczew, zawierającej charakterystykę 

poszczególnych komponentów środowiska wraz z oceną ich stanu; 

2. Określeniu konstruktywnych działań zmierzających do poprawy w zakresie ochrony 

środowiska poprzez przedstawienie celów długookresowych i krótkookresowych oraz kierunków 

działań wraz z opracowaniem programów operacyjnych dla poszczególnych segmentów 
środowiska; 

3. Przedstawieniu uwarunkowań realizacyjnych Programu w zakresie rozwiązań prawno-

instytucjonalnych, źródeł finansowania, systemu zarządzania środowiskiem i Programem; 
4. Określeniu zasad monitorowania efektów wdrażania Programu. 

 

Źródłami informacji dla Programu… były materiały uzyskane z Urzędu Miejskiego w Sochaczewie,  

Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, Głównego Urzędu Statystycznego, 
Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, informacje od podmiotów gospodarczych, 

a także prace instytutów i placówek naukowo – badawczych z zakresu ochrony środowiska oraz 

gospodarki odpadami, jak również dostępna literatura fachowa. 
 

Koncepcja Programu oparta jest o zapisy następujących aktów prawnych oraz dokumentów: 

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r., 
Nr 25, poz.150 z późn. zm.). Definiuje ona ogólne wymagania w odniesieniu do programów 

ochrony środowiska opracowywanych dla potrzeb województw, powiatów i gmin.  

- Polityka ekologiczna państwa w latach 2009 - 2012 z perspektywą do 2016 roku.  

- Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2001 
z uwzględnieniem perspektywy do 2014 r. W dokumencie tym określono długoterminową politykę 

ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego, przedstawiono cele krótkoterminowe 

i sposób ich realizacji, określono sposoby zarządzania środowiskiem i aspekty finansowe realizacji 
programu. 

- Program ochrony środowiska powiatu sochaczewskiego. 

- Wytyczne do sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, 

które podają sposób i zakres uwzględniania polityki ekologicznej państwa w programach ochrony 
środowiska oraz wskazówki, co do zawartości programów. W gminnym programie powinny być 

uwzględnione: 

 zadania własne gminy (pod zadaniami własnymi należy rozumieć te przedsięwzięcia, 

które będą finansowane w całości lub częściowo ze środków będących w dyspozycji 
gminy),  

 zadania koordynowane (pod zadaniami koordynowanymi należy rozumieć pozostałe 

zadania związane z ochroną środowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów 

naturalnych, które są finansowane ze środków przedsiębiorstw oraz ze środków 
zewnętrznych, będących w dyspozycji organów i instytucji szczebla centralnego, bądź 

instytucji działających na terenie gminy, ale podległych bezpośrednio organom 

centralnym). 
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4. Podstawowe założenia dla opracowania programu wynikające 

z dokumentów strategicznych 

 

Aktualizacja „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Sochaczew” została opracowana 

zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz w oparciu o założenia wynikające z dokumentów 

strategicznych z zakresu ochrony środowiska, które zostały opracowane na szczeblu krajowym, 
wojewódzkim i powiatowym. Charakterystykę najważniejszych z nich, z racji podejmowanej 

w Programie… problematyki, z uwzględnieniem przyjętych założeń i celów, zamieszczono poniżej. 

 

4.1 Uwarunkowania zewnętrzne opracowania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Miasta Sochaczew  

 
Zasady ochrony środowiska wymuszają zachowanie kompleksowego, a zarazem sektorowego 

podejścia. Miasto nie jest układem zamkniętym, a poszczególne elementy środowiska zachowują 
ciągłość bez względu na granice terytorialne. Z tego względu, konieczne jest przyjęcie uwarunkowań 

wynikających z programów, planów i strategii zewnętrznych wyższego rzędu, umożliwiających 

szersze spojrzenie na poszczególne dziedziny ochrony środowiska.  
 

Główne uwarunkowania zewnętrzne dla miasta Sochaczew w zakresie ochrony środowiska wynikają 

z następujących aktów prawnych: 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz.150 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz.U. z 2004 r., 

Nr 92, poz. 880 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity: 

Dz.U. z 2004 r., Nr 121, poz.1266 z późn. zm.);  

 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach ( tekst jednolity: Dz.U z 2005 r., Nr 45, poz.435 

z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r., Nr 239, 

poz.2019 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jednolity: Dz.U. z 2005 r., 

Nr 228, poz.1947 z późn. zm.); 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 

odprowadzaniu ścieków ( tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r., Nr 123, poz. 858 z późn. zm.);  

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz.U. z 2007 r., Nr 39, 

poz.251 z późn. zm.). 

 

oraz dokumentów: 

 Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2009 - 2012 z perspektywą do 2016 roku, 

 Strategii Rozwoju Kraju 2007-2015, 

 Narodowej Strategii Spójności 2007-2013, 

 Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej oraz 

program działań na lata 2007 – 2013, 

 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020, 

 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013, 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, 

 Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2010 

z uwzględnieniem perspektywy do 2014 r., 

 Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa 

Mazowieckiego, 

 Program małej retencji dla Województwa Mazowieckiego, 
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 Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych 

wzdłuż drogi krajowej nr 2 na terenie województwa mazowieckiego, 

 Pogram zwiększania lesistości dla Województwa Mazowieckiego do 2020 roku, 

 Strategia Rozwoju Turystyki Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013, 

 Strategia rozwoju powiatu sochaczewskiego na lata 2008-2013, 

 Program ochrony środowiska powiatu sochaczewskiego, 

 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Sochaczew, 

 Strategia rozwoju społeczno- gospodarczego Miasta Sochaczew na lata 2008-2015, 

 Plan rozwoju lokalnego miast Sochaczew na lata 2004-2013, 

 Lokalny program rewitalizacji Miasta Sochaczew na lata 2005-2015, 

 strategii i polityk sektorowych (zwłaszcza w zakresie energetyki, energetyki odnawialnej,  

rozwoju regionalnego, edukacji ekologicznej, transportu), 

 
a także międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie ochrony środowiska oraz zobowiązań 

Polski przyjętych w zakresie ochrony środowiska w ramach procesu akcesji do Unii Europejskiej. 

4.1.1 Polityki i strategie krajowe 

4.1.1.1 Polityka ekologiczna Państwa 

 
W dniu 22 maja 2009 roku Sejm Rzeczpospolitej Polskiej Uchwałą (M.P. z 2009 r., Nr 34, poz. 501) 

przyjął Politykę ekologiczną Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016.  

 
Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016 stanowi aktualizację 

poprzedniego dokumentu Polityki ekologicznej Państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2007-2010 w odniesieniu do celów i niezbędnych działań wynikających 
z aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej oraz stanu środowiska.  

 

W kolejnych rozdziałach (rozdziały 2-5) przedmiotowego dokumentu scharakteryzowano 

szczegółowo kierunki działań, jakie powinny być podjęte w najbliższych latach. Ujęte one zostały 
jako: 

1. Kierunki działań systemowych (uwzględnienie zasad ochrony środowiska w strategiach 

sektorowych, aktywizacja rynku na rzecz ochrony środowiska, zarządzanie środowiskowe, 
udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska, rozwój badań i postęp 

techniczny, odpowiedzialność za szkody w środowisku, aspekt ekologiczny w planowaniu 

przestrzennym); 
2. Ochrona zasobów naturalnych (ochrona przyrody, ochrona i zrównoważony rozwój lasów, 

racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, ochrona powierzchni ziemi, gospodarowanie 

zasobami geologicznymi); 

3. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego (środowisko a zdrowie, jakość 
powietrza, ochrona wód, gospodarka odpadami, oddziaływanie hałasu i pól 

elektromagnetycznych, substancje chemiczne w środowisku). 

4. Nakłady na realizację polityki ekologicznej (szacuje się, że na wykonanie zadań określonych 
w Polityce ekologicznej państwa na lata 2009-2012... trzeba będzie przeznaczyć ponad 66 mld 

zł, a na lata 2013-2016 ponad 63 mld zł). 

 

Analiza zapisów Polityki ekologicznej Państwa w latach 2009-2012... wskazuje, że najważniejsze 
zadania objęte charakteryzowanym dokumentem będą wiązać się z: poprawą jakości środowiska, 

realizacją zasady zrównoważonego rozwoju, powstrzymaniem niekorzystnych zmian klimatu oraz 

ochroną zasobów naturalnych, w tym różnorodności biologicznej. 
 

Dużym wyzwaniem dla naszego kraju będzie również sprostanie unijnym dyrektywom w sprawie 

jakości powietrza. Dla obszarów, które nie spełniają wspólnotowych standardów w zakresie jakości 
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powietrza, zostaną opracowane i zrealizowane programy naprawcze. Konieczna będzie również 

promocja najnowszych technologii służących ochronie środowiska, w tym promocja rozwoju 

odnawialnych źródeł energii, a także szybka modernizacja przemysłu energetycznego.  
 

Zgodnie z zapisami Polityki ekologicznej Państwa w latach 2009-2012..., szeroko rozumiana 

problematyka ochrony środowiska powinna być uwzględniana w planach zagospodarowania 
przestrzennego, szczególnie chodzi tu o wdrożenie przepisów umożliwiających przeprowadzanie ocen 

oddziaływania na środowisko już na etapie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego.  

 
Polityka ekologiczna Państwa w latach 2009-2012... uwzględnia również zagadnienia związane 

z działalnością nowych organów – Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i regionalnych 

dyrektorów ochrony środowiska. Praca tych organów ma uprościć i przyspieszyć procedury 
środowiskowe, wymagane w fazie przygotowania inwestycji. Do kompetencji tych instytucji należą 

bowiem kwestie związane z ocenami oddziaływania na środowisko, zarządzaniem ochroną przyrody, 

w tym europejską siecią Natura 2000 oraz zagadnieniami odpowiedzialności za szkody w środowisku.  
 

W opisywanym dokumencie duży nacisk położono również na ochronę zasobów naturalnych – 

w 2009 r. mają zostać zakończone prace nad listą obszarów Natura 2000. Będzie to miało istotne 

znaczenie dla przyspieszenia realizacji inwestycji infrastrukturalnych, takich jak: autostrady, kolektory 
kanalizacyjne czy też linie energetyczne, itp. Ważnym zadaniem będzie kontynuacja zalesień 

i zadrzewianie tzw. korytarzy ekologicznych (łączących kompleksy leśne), które mają ogromne 

znaczenie dla zachowania i rozwoju różnorodności biologicznej fauny oraz flory.  
 

W ciągu najbliższych lat jeszcze ważniejsze stanie się racjonalne gospodarowanie zasobami 

naturalnymi, w szczególności wodą. Założono również bardziej racjonalne korzystanie z zasobów 

geologicznych i poprawę gospodarki odpadami, zwłaszcza komunalnymi.  
 

Wśród innych działań uwzględnionych w dokumencie należy wymienić m.in.: bezpieczeństwo 

ekologiczne, ochronę gleb, rekultywację terenów zdegradowanych czy też ochronę przed hałasem. 
Podkreślono także znaczenie edukacji ekologicznej. 

 

4.1.1.2 Strategia rozwoju kraju 

 

Strategia Rozwoju Kraju (SRK) na lata 2007 – 2015 została przyjęta przez Radę Ministrów 29 grudnia 
2006 roku jako nadrzędny, wieloletni dokument rozwoju społeczno – gospodarczego Polski. Jej 

zadaniem jest określenie celów i priorytetów polityki rozwoju w perspektywie najbliższych lat 

i wskazanie warunków, które miałyby sprzyjać temu rozwojowi. 
 

Nadrzędnym celem charakteryzowanego dokumentu jest szeroko rozumiane podniesienie poziomu 

i jakości życia mieszkańców Polski – zarówno poszczególnych obywateli jak i rodzin, którego 
warunkiem ma być szybki oraz trwały rozwój gospodarczy. Co więcej, powyższy cel może zostać 

osiągnięty tylko w warunkach realizacji zasad zrównoważonego rozwoju oraz pielęgnowania 

i zachowania dziedzictwa kulturowego kraju. 

 
W celu realizacji przedstawionego powyżej celu głównego oraz w oparciu o zdiagnozowane problemy 

społeczno – gospodarcze wytypowane zostały następujące priorytety: 

- Wzrost konkurencyjności i innowacyjności gospodarki; 
- Poprawa stanu infrastruktury technicznej i społecznej; 

- Wzrost zatrudnienia i podniesienie jego jakości; 

- Budowa zintegrowanej wspólnoty społecznej i jej bezpieczeństwa; 
- Rozwój obszarów wiejskich; 

- Rozwój regionalny i podniesienie spójności terytorialnej. 
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Ich realizacja, zgodnie z założeniami SRK, będzie odbywać się poprzez działania regulacyjne, 

decyzyjne i wdrożeniowe władz państwowych i administracji publicznej, jak i innych podmiotów 
życia społeczno – gospodarczego. Dodatkowo przewiduje się utworzenie systemu oceny postępu 

realizacji poszczególnych zadań. 

4.1.1.3 Narodowa Strategia Spójności 

Narodowa Strategia Spójności 2007-2013 (Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia) określa 

priorytety i obszary wykorzystania oraz system wdrażania funduszy unijnych: Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) oraz 

Funduszu Spójności (FS) na lata 2007-2013. 

 

Celem nadrzędnym przedmiotowego dokumentu jest utworzenie warunków sprzyjających wzrostowi 
konkurencyjności polskiej gospodarki oraz stojących przed nią szans. Jego realizacja natomiast ma się 

odbywać za pośrednictwem Programów Operacyjnych (PO) zarządzanych przez Ministerstwo 

Rozwoju Regionalnego oraz 16 Regionalnych Programów Operacyjnych (RPO) zarządzanych przez 
zarządy poszczególnych województw, w tym Regionalny Program Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego 2007-2013. 

Jednym z programów operacyjnych (PO) jest Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 
2007-2013 (zatwierdzony decyzją komisji Europejskiej z dnia 7 grudnia 2007 r.) – jego głównym 

celem jest podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej Polski i jej regionów poprzez rozwój 

infrastruktury technicznej, przy czym powinno odbywać się to przy równoczesnej ochronie i poprawie 

stanu środowiska, zdrowia społeczeństwa oraz zachowaniu tożsamości kulturowej i rozwijaniu 
spójności terytorialnej. W Programie Infrastruktura i Środowisko sformułowanych zostało 15 niżej 

wymienionych priorytetów: 

1. Gospodarka wodno-ściekowa;  
2. Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi;  

3. Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska;  

4. Przedsięwzięcia dostosowujące przedsiębiorstwa do wymogów ochrony środowiska;  
5. Ochrona przyrody i kształtowanie postaw ekologicznych;  

6. Drogowa i lotnicza sieć TEN-T;  

7. Transport przyjazny środowisku;  

8. Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe;  
9. Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku i efektywność energetyczna;  

10. Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii;  

11. Kultura i dziedzictwo kulturowe;  
12. Bezpieczeństwo zdrowotne i poprawa efektywności systemu ochrony zdrowia;  

13. Infrastruktura szkolnictwa wyższego;  

14. Pomoc techniczna - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego;  

15. Pomoc techniczna - Fundusz Spójności. 
 

4.1.1.4 Krajowa strategia ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej 

oraz program działań na lata 2007 – 2013 

 

Włączenie ustaleń krajowej strategii ochrony różnorodności biologicznej do programów ochrony 
środowiska wynika z zapisów Programu Wykonawczego do II Polityki Ekologicznej Państwa na lata 

2002 – 2010 (Rozdział 2. Przedsięwzięcia ukierunkowane na poprawę jakości środowiska; 

2.6. Ochrona przyrody. Różnorodność biologiczna i krajobrazowa). 
 

Dokument został przyjęty uchwałą Rady Ministrów nr 270/2007 z dnia 26 października 2007 r. (Dz.U. 

z 2002 r., Nr 184, poz. 1532). Definiuje on pojęcie różnorodności biologicznej w świetle Konwencji 
o różnorodności biologicznej ogłoszonej i przyjętej podczas międzynarodowej konferencji w Rio de 

Janeiro w 1992 r. - Środowisko i Rozwój. Rozszerzone pojęcie „ochrona przyrody” obejmuje ochronę 
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wszystkich elementów przyrody i ekosystemów ekologicznych, także tych podległych użytkowaniu, 

ekosystemów bogatych i zróżnicowanych oraz ubogich, znajdujących się w różnych stadiach 

sukcesyjnych, a także ochronę elementów dotychczas niedocenianych czy nawet z premedytacją 
niszczonych. 

 

Nadrzędny cel Strategii sformułowano następująco: „Zachowanie bogactwa różnorodności 

biologicznej skali lokalnej, krajowej i globalnej oraz zapewnienie trwałości i możliwości rozwoju 

wszystkich poziomów jej organizacji (wewnątrzgatunkowego, międzygatunkowego 

i ponadgatunkowego), z uwzględnieniem potrzeb rozwoju społeczno-gospodarczego Polski oraz 

konieczności zapewnienia odpowiednich warunków życia i rozwoju społeczeństwa”. W dokumencie 
określono również cele strategiczne oraz operacyjne, których realizacja ma zapewnić realizację 

nadrzędnych założeń Strategii. 

4.1.2 Polityka i strategia województwa  

4.1.2.1 Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020 

„Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2020” została przyjęta Uchwałą nr 78/06 
Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 29 maja 2006 roku. Jest dokumentem planistycznym, 

określającym na podstawie trzech scenariuszy (optymistyczny, realistyczny i pesymistyczny), rozwój 

regionalny Mazowsza w wyniku określenia wizji, misji i celu nadrzędnego oraz ich realizacji poprzez 

cele strategiczne, pośrednie i kierunki działań.  
 

Wizja regionu to: Mazowsze konkurencyjnym regionem w układzie europejskim i globalnym. 

Realizacji tego zadania sprzyja wyznaczona w dokumencie Misja strategiczna: Mazowsze jako 

najbardziej rozwinięty gospodarczo region w Polsce podejmuje uczestnictwo w rywalizacji z innymi 

rozwiniętymi regionami, poprzez eliminowanie dysproporcji rozwojowych, rozwój nowoczesnej 

gospodarki opartej na wiedzy oraz zapewnienie mieszkańcom Mazowsza optymalnych warunków do 

rozwoju jednostki, rodziny jak i całej społeczności, przy jednoczesnym zachowaniu spójnego 

i zrównoważonego rozwoju. 

 

Osiągnięcie tak zapisanych zadań możliwe jest poprzez cel nadrzędny rozwoju Mazowsza tj. Wzrost 
konkurencyjności gospodarki i równoważenie rozwoju społeczno-gospodarczego w regionie jako 

podstawę poprawy jakości życia mieszkańców oraz trzy cele strategiczne: 

1. Budowa społeczeństwa informacyjnego i poprawa życia mieszkańców województwa 
2. Zwiększenie konkurencyjności województwa w układzie międzynarodowym 

3. poprawa spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej regionu  w warunkach 

zrównoważonego rozwoju. 

Realizacja celów strategicznych odbywać się będzie poprze pięć celów pośrednich, które wyznaczają 
jednocześnie kierunki działań w poszczególnych obszarach: 

1. Rozwój kapitału społecznego. 

2. Wzrost innowacyjności i gospodarki regionu. 
3. Stymulowanie rozwoju funkcji metropolitalnych  Warszawy. 

4. Aktywizacja i modernizacja obszarów pozametropolitalnych. 

5. Rozwój społeczeństwa obywatelskiego oraz kształtowanie wizerunku regionu. 
 

Ochrona i kształtowanie środowiska i przestrzeni Województwa Mazowieckiego będzie realizowane 

poprzez kierunki działań tj.:  

 Kierunek 1.7 – Poprawa bezpieczeństwa publicznego. 

 Kierunek 3.3 – Przeciwdziałanie degradacji krajobrazu i środowiska przyrodniczego OMW 

 Kierunek 4.5 – Ochrona i rewaloryzacja środowiska przyrodniczego dla zapewnienia 

trwałego i zrównoważonego rozwoju. 

 Kierunek 5.3 – Promocja i zwiększenie atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej regionu 

w oparciu o walory środowiska przyrodniczego i dziedzictwa kulturowego. 

 Kierunek 5.5 – Współpraca międzyregionalna i międzynarodowa.  
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4.1.2.2 Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 (RPO WM) jest jednym 

z 16 programów regionalnych realizujących Strategię Rozwoju Kraju na lata 2007-2015 oraz 

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia 2007-2013. RPO WM odzwierciedla politykę rozwoju 
realizowaną przez Samorząd Województwa Mazowieckiego, której podstawę stanowi Strategia 

Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020. Program operacyjny realizuje cele Strategii, 

których współfinansowanie jest możliwe z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.  
 

Głównym celem RPO WM jest:„Poprawa konkurencyjności regionu i zwiększenie spójności 

społecznej, gospodarczej i przestrzennej województwa.” 
 

Szczegółowy Opis Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa 

Mazowieckiego na lata 2007-2013 został zatwierdzony Uchwałą Nr 446/217/09 Zarządu 

Województwa Mazowieckiego z dnia 3 marca 2009r. w sprawie przyjęcia Szczegółowego Opisu 
Priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 – 2013 

(Uszczegółowienie RPO WM) i zmieniony uchwałą Nr 742/340/10 Zarządu Województwa 

Mazowieckiego z dnia 19 kwietnia 2010 r.  
 

Dla realizacji niniejszego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasta Sochaczew 

najistotniejsze znaczenie mają następujące priorytety oraz cele szczegółowe, które określono 
w ramach poszczególnych Priorytetów 

 

Priorytet I. Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na 

Mazowszu: 

 

Działanie 1.8. Wsparcie dla przedsiębiorstw w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik 

(BAT). 
Cel: Zapobieganie powstawaniu i redukcja zanieczyszczeń różnych komponentów środowiska 

poprzez dostosowywanie się przedsiębiorstw do wymogów BAT, a w szczególności wdrażania 

nowoczesnych, energooszczędnych, mało lub bezodpadowych technologii. 

 
Priorytet III. Regionalny system transportowy: 

 

Działanie 3.1. Infrastruktura drogowa. 
Cel: Poprawa parametrów technicznych i standardu regionalnej sieci drogowej a także poprawa 

bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz zwiększenie atrakcyjności i dostępności terenów 

inwestycyjnych. 
 

Priorytet IV. Środowisko, zapobieganie zagrożeniom i energetyka. 

 

Działanie 4.1. Gospodarka wodno-ściekowa. 
Cel: Poprawa jakości wód i ich ochrona przed zanieczyszczeniami. 

Działanie 4.2. Ochrona powierzchni ziemi. 

Cel: Zmniejszenie ilości składowanych odpadów i ograniczenie ich negatywnego wpływu na 
środowisko, jak również rekultywacja zdegradowanych terenów. 

Działanie 4.3. Ochrona powietrza, energetyka. 

Cel: Poprawa jakości powietrza, zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego, zwiększenie 
wykorzystania odnawialnych źródeł energii. 

Działanie 4.4. Ochrona przyrody, zagrożenia, systemy monitoringu. 

Cel: Doskonalenie systemów zarządzania i monitoringu środowiska, ochrona dziedzictwa 

przyrodniczego, zapobieganie zagrożeniom i ograniczenie ich skutków. 
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Priorytet V. Wzmacnianie roli miast w rozwoju regionu. 

 

Działanie 5.1. Transport miejski. 
Cel: Poprawa stanu systemów komunikacji publicznej w miastach. 

Działanie 5.2. Rewitalizacja miast. 

Cel: Odnowa zdegradowanych obszarów miast. 
 

Priorytet VI. Wykorzystanie walorów naturalnych i kulturowych dla rozwoju turystyki i rekreacji. 

 

Działanie 6.2. Turystyka 
Cel: Zwiększenie atrakcyjności turystycznej regionu. 

4.1.2.3 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego  

 

Jest to jeden z podstawowych dokumentów wyznaczających cele i kierunki rozwoju. Uchwalony przez 

Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 7 czerwca 2004 r. (Uchwała Nr 65/2004). 
W dokumencie przedstawiono kształtowanie polityki przestrzennej jako wyzwanie związane 

z realizacją zasady zrównoważonego rozwoju. Zapewnienie zrównoważonego i harmonijnego rozwoju 

województwa ma następować poprzez zachowanie właściwych relacji pomiędzy poszczególnymi 
systemami i elementami zagospodarowania przestrzennego. Realizacja tego celu ma się opierać 

między innymi na: ochronie i racjonalnym gospodarowaniu zasobami naturalnymi, ochronie 

krajobrazu i wzroście bezpieczeństwa ekologicznego. Wykorzystanie walorów przyrodniczych dla 
celów turystyczno-rekreacyjnych ma przyczynić się do wzrostu konkurencyjności regionu i poprawy 

warunków życia. Priorytetowym kierunkiem wojewódzkiej polityki przestrzennej jest poprawa 

warunków funkcjonowania środowiska przyrodniczego. W zakresie ochrony walorów przyrodniczych 

dąży się do realizacji spójnego systemu obszarów chronionych miedzy innymi poprzez zapewnienie 
ciągłości powiązań przyrodniczych. W zakresie poprawy standardów środowiska za priorytetowe cele 

przyjęto: zachowanie korzystnych warunków sanitarnych, racjonalizację gospodarki wodnej, ochronę 

gleb oraz porządkowanie gospodarki odpadami. 
 

W ramach poprawy funkcjonalności struktur przestrzennych w aglomeracji warszawskiej promowana 

jest koncepcja restrukturyzacji funkcjonalnej polegającej na kształtowaniu stref funkcjonalno-

przestrzennych: 

 centralna: wielofunkcyjny rozwój administracyjny, usługowy i mieszkaniowy, 

 zaplecze mieszkaniowe Warszawy, 

 zaplecze przyrodnicze, klimatyczne i rekreacyjne Warszawy, 

 rozwój przemysłowo-gospodarczy. 

 

4.1.2.4 Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2010 

z uwzględnieniem perspektywy do 2014 r. 

 

„Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2007 – 2010 z uwzględnieniem 
perspektywy do 2014 r.”, będący aktualizacją pierwszej edycji dokumentu, został przyjęty przez 

Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 19/07 z dnia 19 lutego 2007 roku. Dokument jest 

realizacją polityki ekologicznej na szczeblu wojewódzkim. Priorytetowym zadaniem dla Samorządu 
jest dbałość o zrównoważony rozwój, równoprawne traktowanie aspektów ekonomicznych, 

ekologicznych i społecznych życia zbiorowego oraz indywidualnego. 

 
W dokumencie zdefiniowano politykę długofalową na lata 2007 – 2014 poprzez sformułowanie celów 

i kierunków ochrony środowiska oraz przedstawiono plan operacyjny na lata 2007 – 2010 obejmujący 

cele szczegółowe krótkoterminowe i proponowane działania, których realizację uznano za szczególnie 

ważną dla poprawy środowiska naturalnego województwa mazowieckiego. 
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Celem nadrzędnym dokumentu jest: „Ochrona walorów przyrodniczych i poprawa standardów 

środowiska”. W Programie przyjęto następujące priorytety: 

 Ochrona zasobów wodnych, ochrona przed powodzią i suszą, gospodarka wodno-ściekowa; 

 Racjonalna gospodarka odpadami; 

 Ochrona powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami; 

 Ochrona i zwiększanie zasobów przyrody, w szczególności różnorodności biologicznej. 

 

4.1.2.5 Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa 

Mazowieckiego 

 

„Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii dla Województwa Mazowieckiego” 

został przyjęty przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą Nr 208/06 z dnia 9 października 
2006 r. Idea dokumentu wpisuje się w realizację przez Województwo Mazowieckie polityki rozwoju 

zgodnej z zasadą zrównoważonego rozwoju. Program stanowi rozwinięcie kierunków rozwoju 

województwa w odniesieniu do ochrony środowiska, w tym racjonalnego użytkowania zasobów 
naturalnych, a przede wszystkim zmniejszenia energochłonności gospodarki i wzrostu wykorzystania 

energii ze źródeł odnawialnych. 

 

Kierując się potrzebą racjonalnego korzystania z zasobów przyrody, oszacowano zasoby i wskazano 
obszary preferowane dla rozwoju odnawialnych źródeł energii w Województwie Mazowieckim. 

 

Opracowanie miało na celu: 

 identyfikację zasobów energii odnawialnej na terenie województwa, 

 identyfikację zakresu wykorzystania zasobów energii odnawialnej w chwili obecnej, 

 wskazanie obszarów szczególnie predestynowanych dla wykorzystania zasobów energii 

odnawialnej oraz obszarów wykluczenia dla inwestycji, 

 opracowanie zagadnień formalno-prawnych związanych z budową źródeł energii 

wykorzystujących energię odnawialną, 

 omówienie dostępnych źródeł finansowania projektów, 

 ocenę kosztów pozyskania energii z poszczególnych źródeł. 

 
Na podstawie analizy powyższych zagadnień, opracowanych w stosunku do biomasy, energetyki 

wodnej, wiatrowej, solarnej i geotermalnej, określono szacunkowo poziom wykorzystania oraz 

potencjał zasobów energii odnawialnej na terenie Mazowsza. W opracowaniu uznano, że technicznie 

dostępny, niewykorzystany potencjał energetyki stanowią zasoby biomasy oraz mała energetyka 
wodna. 

 

Dla obszaru Sochaczewa potencjalne znaczenie mają: energia słoneczna i wody geotermalne. 
 

Możliwości pozyskania energii solarnej opierają się na zastosowaniu kolektorów słonecznych. 

Wykorzystywane są one przede wszystkim w sezonie letnim do podgrzewania wody użytkowej 
(budownictwo mieszkaniowe, szpitale, ośrodki wypoczynkowe itp.), w suszarnictwie oraz do 

podgrzewania wody w basenach kąpielowych. Według opracowania, w przyszłości ilość 

wykorzystywanych kolektorów słonecznych ulegnie znacznemu zwiększeniu. Większość znajdzie 

zastosowanie w systemach przygotowania ciepłej wody. Opracowanie zakłada również stopniowy 
wzrost wykorzystania ogniw fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej. Jednocześnie 

zwrócono uwagę, że duże aglomeracje miejskie, jak Warszawa, charakteryzują się nieznacznie 

gorszymi warunkami wykorzystania energii solarnej ze względu na zwiększony poziom 
zanieczyszczenia powietrza. Natomiast w dużych miastach stopień wykorzystania energii z urządzeń 

słonecznych jest większy ze względu na większe zapotrzebowanie na moc i energię cieplną. 

 

Warunki wykorzystania wód geotermalnych w Sochaczewie określa się jako dobre. Budowa 
systemów geotermalnych jest warunkowana gęstością zabudowy i wysoko rozwiniętym systemem 
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ciepłowniczym. Barierą rozwoju głębokiej geotermii są wysokie koszty oraz zmiany w prawie 

geologicznym, powodujące znaczny koszt pozyskania wód geotermalnych. Znacznie większy zasięg 

wdrożeń na terenie województwa i Sochaczewa może uzyskać tzw. „płytka” geotermia polegająca na 
wykorzystaniu pomp ciepła. Wielkość potencjału jest trudna do oszacowania. Systemy z pompami 

ciepła przy odpowiedniej ich budowie, konfiguracji mogą być z powodzeniem stosowane, począwszy 

od niewielkich budynków jednorodzinnych, do dużych obiektów mieszkaniowych, budynków 
użyteczności publicznej włączając szkoły, szpitale, biura, obiekty sportowo-rekreacyjne. 

O ostatecznym wyborze sposobu wykonania systemu decydują zwykle czynniki ekonomiczne, w tym 

przede wszystkim wysokość nakładów inwestycyjnych. 

 
Przeprowadzona ocena przewidywanego, znaczącego oddziaływania na środowisko w odniesieniu 

do poszczególnych kierunków rozwoju energetyki wskazuje, że z wykorzystaniem energii solarnej 

i geotermalnej związanych będzie najwięcej korzystnych oddziaływań. 
 

Do najważniejszych korzyści ekologicznych związanych z wykorzystaniem odnawialnych źródeł 

energii zaliczyć można: 

 zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego (dwutlenek siarki, pyły, tlenek 

węgla), 

 ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 

 zmniejszenie zużycia nieodnawialnych paliw kopalnych, 

 zmniejszenie ilości deponowanych odpadów komunalnych i osadów ściekowych oraz odpadów 

z rolnictwa, leśnictwa i przemysłu drzewnego. 

 

4.1.2.6 Program małej retencji dla Województwa Mazowieckiego 

 
„Program małej retencji dla Województwa Mazowieckiego” (przyjęta przez Sejmik Województwa 

Mazowieckiego Uchwałą Nr 75/08 z dnia 21 kwietnia 2008 r.) obejmuje analizę przyrodniczych 

uwarunkowań oraz możliwości retencjonowania wód w obszarze województwa, koncepcję lokalizacji 

obiektów i urządzeń małej retencji oraz ocenę oddziaływania programu na środowisko. Dokonano 
waloryzacji obszarów scalonych części wód, tereny w okolicy Sochaczewa zakwalifikowano do grupy 

o wysokim priorytecie – zwiększanie retencji jest bardzo pożądane.  

 
Zwiększaniu retencyjności sprzyja budowa małych zbiorników zwiększanie ilości wody 

przetrzymywanej w korytach cieków i rowów melioracyjnych za pomocą urządzeń piętrzących, 

budowa lub odbudowa, a następnie właściwa eksploatacja systemów melioracyjnych. Znaczenie mają 

również zabiegi nietechniczne, takie jak: zwiększanie powierzchni zalesionych, wprowadzanie 
zadrzewień i zakrzaczeń śródpolnych, oczek wodnych, renaturyzacja koryt cieków i ich dolin oraz 

rewitalizacja lub renaturyzacja i ochrona terenów mokradłowych.  

 
Program ma charakter studialny, nie zawiera więc szczegółowych rozwiązań. Znalazły się w nim 

zapisy mobilizujące samorządy do promowania i wspierania działań sprzyjających zwiększaniu 

retencji, w tym pomoc dla osób indywidualnych i organizacji pozarządowych w zakresie informacji 
administracyjno- prawnych, wspierania proceduralnego i pozyskiwania środków na inwestycje.  

 

4.1.2.7 Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami 

położonych wzdłuż drogi krajowej nr 2 na terenie województwa mazowieckiego 

 
Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami położonych wzdłuż 

drogi krajowej nr 2 na terenie województwa mazowieckiego został przyjęty uchwałą Nr 142/09 

Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 7 września 2009 r. Program dotyczy m.in. obwodnicy 

Sochaczewa, będącej odcinkiem drogi krajowej nr 2, oraz odcinka Sochaczew – Błonie.  
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Działania przedstawione w Programie zaplanowano w horyzoncie krótkookresowym do końca 2013 

roku, oraz w horyzoncie długookresowym do końca roku 2025. Obszar miasta Sochaczew nie znalazł 

się wśród proponowanych w Programie tzw. „obszarów działań”, czyli terenów zagrożonych hałasem 
dla których przedsięwzięcia ochronne powinny być realizowane w pierwszej kolejności. W zakresie 

działań długookresowych dla odcinka obwodnicy obejmującego skrzyżowanie z ulicą Żyrardowską 

zalecono uwzględnienie ochrony przed hałasem przy aktualizacji bądź tworzeniu miejscowych 
planów zagospodarowania przestrzennego. 

 

4.1.2.8 Pogram zwiększania lesistości dla Województwa Mazowieckiego do 2020 roku 

 

„Pogram zwiększania lesistości dla Województwa Mazowieckiego do 2020 roku” został przyjęty 
uchwałą Nr 18/07 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 19 lutego 2007 r.”. W dokumencie 

zaprezentowano przesłanki zwiększania lesistości województwa mazowieckiego oraz cele programu. 

Na podstawie analizy 17 powodów do zwiększania lesistości wskazano rejony rekomendowane 

do zwiększenia powierzchni zalesionych oraz określono zasady zalesień. 
 

Jako przesłanki zwiększania lesistości uznano m.in.: poprawa retencji gruntowej i wodnej, ochrona 

zasobów wód podziemnych, ograniczenie dyspersji zanieczyszczeń i hałasu wzdłuż dróg i linii 
kolejowych. Zdefiniowano również tereny wyłączone z możliwości zalesień z uwagi m.in. na: ochronę 

przeciwpowodziową, ochronę gruntów wysokiej jakości produkcyjnej. Program przytacza założenia 

Krajowego Programu zwiększania Lesistości. Dla powiatu sochaczewskiego przyjęto w latach 2001-
2020 do zalesienia 1 592 ha gruntów w sektorze niepaństwowym.  

 

Wojewódzki program zwiększania lesistości zawiera szczegółowe wytyczne dla sporządzania planów 

gminnych. 

4.1.2.9 Strategia Rozwoju Turystyki Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013 

 
„Strategia Rozwoju Turystyki Województwa Mazowieckiego na lata 2007-2013” została przyjęta 

Uchwałą Nr 52/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego w dniu 31 marca 2008 r.  

Celem nadrzędnym strategii jest: „Zwiększanie znaczenia gospodarczego turystyki w województwie 

mazowieckim”. 

Dla realizacji tego celu zdefiniowano obszary priorytetowe wraz z właściwymi im celami 

strategicznymi oraz działaniami, które pokazują szczegółowe zadania, jakie muszą zostać wykonane, 
by osiągnąć cele. W obszarze ochrony środowiska mieszczą się następujące działania zaplanowane 

w Strategii: 

 dokonanie inwentaryzacji walorów, atrakcji i produktów oraz infrastruktury turystycznej 

i paraturystycznej; 

 rozsądne wsparcie budowy infrastruktury na obszarach chronionych, w ich otulinach i obszarach 

cennych przyrodniczo; 

 rewitalizacja i zabezpieczenie obiektów i układów urbanistycznych o dużej wartości kulturowej, 

a także cennych układów przyrodniczych; 

 poprawa ładu i walorów estetycznych krajobrazu naturalnego i kulturowego; 

 wspieranie podnoszenia jakości środowiska naturalnego, a przede wszystkim: 

 rozwój infrastruktury technicznej, ograniczającej zanieczyszczenie środowiska 

naturalnego, m.in. przydomowe oczyszczalnie ścieków, doprowadzenie kanalizacji do 

miejsc atrakcyjnych turystycznie, promowanie i wprowadzanie segregacji odpadów, 
promowanie wykorzystywania źródeł odnawialnej energii, 

 utrzymywanie czystości miejsc o dużym natężeniu ruchu turystycznego np. szlaków 

turystycznych, plaż, brzegów jezior oraz sztucznych zbiorników wodnych 

przeznaczonych na cele rekreacyjne również poprzez ich wyposażenie w kosze na 
śmieci, rozwój sieci publicznych toalet, 
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 ograniczanie emisji hałasu dzięki rozwojowi alternatywnych form transportu lub jego 

wyciszanie (uniemożliwienie rozprzestrzeniania się hałasu w otoczeniu poprzez 

obudowy dźwiękochłonno-izolacyjnych źródeł hałasu przemysłowego, ekrany 

akustyczne oraz ekrany naturalne; 

 zagospodarowanie rzek i zbiorników wodnych dla celów turystycznych; do kluczowych zadań 

w tym zakresie zaliczono zagospodarowanie rzeki Pisi, umożliwiające wykorzystanie dla celów 

turystycznych. 

4.1.3 Polityka i strategia powiatu sochaczewskiego 

4.1.3.1 Strategia rozwoju powiatu sochaczewskiego na lata 2008-2013 

 
Dokument został przyjęta uchwałą Rady Powiatu z dnia 25 stycznia 2008 roku w sprawie przyjęcia 

planu rozwoju lokalnego powiatu sochaczewskiego (Nr.XIX/78/2008). Strategia wraz z Wieloletnim 

Planem Inwestycyjnym stanowiła załącznik do niniejszej uchwały.  
 

W dokumencie przedstawiono bilans strategiczny w następujących obszarach uznanych za dające 

największy efekt rozwojowy dla powiatu: 

1) obszar rozwoju społeczności lokalnej, 
2) obszar stanu środowiska, 

3) obszar rozwoju gospodarczego. 

 
Za największe atuty powiatu w poszczególnych obszarach uznano: 

 promocja i ochrona zdrowia oraz stan rynku pracy, 

 dobre klasy bonitacyjne gleb sprzyjające rozwojowi rolnictwa oraz zalesienia możliwe do 

wykorzystania dla rozwoju turystyki i rekreacji, 

 bardzo dobre drogowe połączenia zewnętrzne oraz duży potencjał gospodarki w zakresie 

rolnictwa i przetwórstwa. 
 

W Strategii... podkreślono możliwość oparcia rozwoju powiatu o wykorzystanie lasów i terenów 

zieleni oraz rozwój infrastruktury turystycznej, promowanie form „aktywnego wypoczynku”. 

Działania w tym zakresie mogą polegać na: wytyczaniu nowych szlaków turystycznych i ścieżek 
rowerowych, powstawaniu gospodarstw agroturystycznych, rozwoju elementów infrastruktury 

turystyczno-rekreacyjnej. 

 
Wizję rozwoju powiatu sochaczewskiego sformułowano następująco: „Nowoczesny i bezpieczny 

Powiat, w którym mieszkańcy zaspokajają swoje potrzeby oraz mogą rozwijać aspiracje zawodowe 

i intelektualne, uzdolnienia, a także dbać o swoje zdrowie i rozwój fizyczny”. 
 

Jako cele strategiczne dla powiatu sochaczewskiego wybrano: 

 Budowa i modernizacja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej. 

 Modernizacja infrastruktury społecznej i administracyjnej. 

 Budowa i modernizacja infrastruktury komunikacyjnej. 

 Promocja powiatu: poszukiwanie partnerów i inwestorów. 

 

4.1.3.1 Program ochrony środowiska powiatu sochaczewskiego 

 
Program ochrony środowiska powiatu sochaczewskiego został przyjęty uchwałą Nr 28/126/2004 Rady 

Powiatu w Sochaczewie z dnia 19 listopada 2004 roku. W dokumencie zdefiniowano cele 

ekologiczne, których uszczegółowienie stanowią kierunki działań, instrumenty wykonawcze 

i stymulatory przemian. Wśród zapisów programu powiatowego warunkujących kształt polityki 
miasta wymienia się: 

 zmniejszanie zapotrzebowania na wodę w przemyśle i rolnictwie, 



 22 

 likwidacja zanieczyszczeń, uciążliwości i zagrożeń u źródła, 

 zwiększenie recyklingu i odzysku materiałowego, 

 modernizacja procesów wytwórczych we wszystkich sektorach, 

 podniesienie sprawności procesów wytwarzania energii, racjonalizacja zużycia i oszczędzania 

energii przez społeczeństwo, minimalizacja strat energii w systemach przesyłowych oraz 

obiektach mieszkalnych, usługowych i przemysłowych, 

 włączenie rozwoju energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii w przygotowane na 

wszystkich szczeblach samorządowych programy zrównoważonego rozwoju, programy ochrony 
środowiska, plany zagospodarowania przestrzennego i plany energetyczne, 

 kształtowanie struktury gatunkowej i wiekowej drzewostanów zgodnie z naturalnymi 

predyspozycjami lokalnych biotopów, 

 ograniczanie roli indywidualnych palenisk węglowych w strukturze systemu grzewczego, 

 poprawa jakości wody pitnej poprzez rozwój i modernizację systemów wodociągowych, 

 intensyfikacja działań na rzecz retencji wody i likwidacja deficytów wody przy równoczesnej 

minimalizacji zagrożeń powodziowych, 

 rozwój i kształtowanie nowych obszarów zieleni (parki, zieleń osiedlowa i przy trasach 

komunikacyjnych), 

 zintensyfikowanie zróżnicowanych działań minimalizujących uciążliwości komunikacji 

(ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza i hałasu), 

 przestrzeganie zasad lokalizacji źródeł promieniowania niejonizującego, 

 wielokierunkowe działania minimalizujące ryzyko występowania awarii transportowych 

z udziałem substancji niebezpiecznych, 

 rozwój systemów inwentaryzacji i monitoringu bioróżnorodności, 

 wspieranie rolnictwa ekologicznego. 

 

4.2 Uwarunkowania wewnętrzne wynikające z istniejących dokumentów i opracowań dla miasta 

Sochaczew 

4.2.1 Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta 

Sochaczew 

 

Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego jest dokumentem 

określającym kierunki polityki przestrzennej miasta. Studium nie jest aktem prawa miejscowego, nie 

może być podstawą do wydania decyzji administracyjnej. Jest jednak zobowiązaniem władzy lokalnej 
do działań zgodnie z wyznaczonymi kierunkami. Zapisy Studium przyjęte są jako podstawa do 

opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. 

 
Studium dla miasta Sochaczew przyjęła Rada Miejska w Sochaczewie w dniu 30 grudnia 2002 r. 

uchwałą nr IV/25/02. Dokument wytycza kierunki rozwoju w następujących obszarach: 

 Rozwój osadnictwa. 

 Rozwój rolnictwa i leśnictwa. 

 Rozwój sfery pracy pozarolniczej. 

 Ochrona wartości zasobów środowiska przyrodniczego. 

 Rozwój turystyki i rekreacji. 

 Ochrona dóbr kultury. 

 Rozwój komunikacji. 

 Rozwój infrastruktury technicznej: wodociągi, kanalizacja sanitarna i deszczowa, usuwanie 

odpadów stałych, gazownictwo, elektroenergetyka, telekomunikacja, zaopatrzenie w energię 
cieplną. 

 

Podstawę planowania przestrzennego w mieście stanowią miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego. Według danych GUS w 2008 roku obowiązywało 7 miejscowych planów 
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zagospodarowania przestrzennego sporządzonych na podstawie ustawy z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003 r. Nr 80, poz. 717), obejmujących 

183 ha powierzchni miasta. W fazie projektów było 10 planów obejmujących 220 ha powierzchni 
miasta.  

 

4.2.2 Strategia rozwoju społeczno- gospodarczego Miasta Sochaczew na lata 2008-2015 

 

W Strategii sformułowano wizję, czyli idealny obraz miasta: „Sochaczew – miasto nowoczesne 

i otwarte na świat. Wspólnota ludzi światłych i przedsiębiorczych, umiejętnie korzystających z „renty 

położenia” miasta na mapie Polski i Europy”. 

 
Dla realizacji wizji rozwoju miasta wyznaczono następujące priorytety i cele strategiczne: 

 

Priorytet I: Poprawa warunków życia i gospodarowania, poprzez rozbudowę infrastruktury 

komunalnej oraz zwiększenie atrakcyjności inwestycyjnej Miasta. 
 

Cele strategiczne: 

 Poprawa stanu technicznego dróg i podniesienie poziomu bezpieczeństwa komunikacyjnego. 

 Modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz sieci wodociągowej. 

 Zachowanie czystego i nieskażonego środowiska naturalnego. 

 Rewitalizacja historycznego centrum Sochaczewa. 

 Poprawa stanu infrastruktury mieszkaniowej. 

 
Priorytet II: Rozwój gospodarczy oparty o wykorzystanie walorów komunikacyjnych, 

przyrodniczych i kulturowych Sochaczewa i jego najbliższych okolic. 

 
Cele strategiczne: 

 Wzrost atrakcyjności inwestycyjnej Miasta Sochaczew. 

 Wykorzystanie walorów turystycznych Miast Sochaczew i najbliższych okolic. 

 Uporządkowanie przestrzeni urbanizacyjnej miasta. 

 

Priorytet III: Podniesienie jakości zasobów ludzkich. 

 
Cele strategiczne: 

 Rozbudowa infrastruktury społecznej, głównie z zakres oświaty, kultury i sportu. 

 Zapewnienie optymalnych warunków edukacji i wychowania dzieci i młodzieży oraz kształcenia 

dorosłych. 

 Budowa społeczeństwa obywatelskiego i informacyjnego. 

 Poprawa stanu bezpieczeństwa publicznego, w tym socjalnego i społecznego. 

 
Założenia te uszczegółowiono podając listę najważniejszych zadań oraz programów i projektów 

inwestycyjnych. Zadania te zostały uwzględnione również w niniejszym Programie ochrony 

środowiska. 

4.2.3 Plan rozwoju lokalnego miasta Sochaczew na lata 2004-2013 

 
Plan rozwoju lokalnego miast Sochaczew na lata 2004-2013 uchwaliła Rada Miejska w Sochaczewie 

w dniu 31 sierpnia 2004 r. (uchwała Nr XXXII/258/04). Do Planu wprowadzono zmiany w formie 

aneksu. Zaktualizowany tekst Planu, Rada Miasta przyjęła w grudniu 2004 r.  
 

Głównym celem dokumentu sformułowanym dla miasta jest: „Zapewnienie harmonijnego rozwoju 

gospodarczego miasta oraz podniesienie jakości życia jego mieszkańców” 
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Cel ten będzie realizowany poprzez następujące cele strategiczne: 

 Wspieranie przedsiębiorczości lokalnej. 

 Poprawa warunków życia mieszkańców. 

 Ochrona środowiska przyrodniczego i kształtowanie ładu przestrzennego. 

 Rozwój sportu i rekreacji. 

 Poprawa oferty edukacyjnej miasta. 

 

Tak określonym celom przypisane zostały zadania priorytetowe, które mają być rozwiązywane 
poprzez realizację konkretnych projektów inwestycyjnych. W okresie krótkookresowym planowanie 

dotyczyło lat 2004-2006. Realizację projektów długoterminowych przewidziano do 2013 roku. 

Przedsięwzięcia uszeregowano według ich ważności. Poniżej przedstawiono te zadania, które są nadal 
aktualne: 

 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej. 

 Rozbudowa kanalizacji deszczowej. 

 Rekultywacja wysypiska śmieci. 

 Modernizacja ulic. 

 Wykup gruntów. 

 Budowa lodowiska miejskiego. 

 Rozbudowa systemu oświetlenia ulic. 

 Termomodernizacja obiektów oświatowych. 

 Nowa baza schroniska dla zwierząt. 

 Zakup autobusów MZK. 

 Prace rewitalizacyjne. 

 

4.2.4 Lokalny program rewitalizacji Miasta Sochaczew na lata 2005-2015 

(aktualizacja 2008 r.) 

 
Lokalny program rewitalizacji Miasta Sochaczew na lata 2005-2015 został zaktualizowany w 2008 

roku. Jest to dokument strategiczny, spełniający formalne wymogi dla występowania wsparcie Unii 

Europejskiej w ramach działań rewitalizacyjnych w miastach. Misją procesu rewitalizacji mają być: 

„Przeciwdziałanie bierności i marazmowi społecznemu miasta oraz degradacji jego walorów; 

Pobudzanie aktywności w sferze społeczno- gospodarczej miasta; Poprawa jakości życia 

mieszkańców poprzez kompleksową odnowę zdegradowanych i zmarginalizowanych obszarów 

Sochaczewa, modernizacja infrastruktury i dbałość o środowisko naturalne.” 
 

Do rewitalizacji wytypowano obszar miejski w Centrum (pomiędzy Bzurą na zachodzie a linią 

kolejową i linią kolejki wąskotorowej na wschodzie) oraz obszar poprzemysłowy w Chodakowie 
(zabudowania byłego zakładu „Chemitex”, osiedla pozakładowe wraz z przyległą infrastrukturą 

sportowo-rekreacyjną.) 

 
Misję dokumentu uszczegółowiono poprzez zdefiniowanie celu strategicznego, celów szczegółowych 

i kierunków działań. Realizację celów mają zapewnić zaprojektowanie zadania inwestycyjne. Na lata 

2008-2011 przewidziano przeprowadzenie m.in. następujących działań: 

 Zagospodarowanie terenów nad Bzurą w celu utworzenia miejsca rekreacji weekendowej 

i organizacji miejskich imprez plenerowych. 

 Modernizacja ulic miejskich. 

 Renowacja parku przy ul. Warszawskiej /róg Traugutta. 

 Budowa wielopoziomowego parkingu dla samochodów. 

 Termomodernizacje budynków, wymiana ocieplenia ścian. 

 

W późniejszym okresie, do 2015 roku przewidziano m.in.: 

 Rewitalizację przestrzeni publicznej na osiedlach mieszkaniowych. 
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 Termomodernizację i remonty budynków zasobu komunalnego, wspólnot mieszkaniowych. 

 Renowację zabytkowego Parku Garbolewskiego jako miejsca rekreacji i wydarzeń kulturalno- 

muzycznych. 

 Konserwację elementów starego Cmentarza Żydowskiego. 

 Renowację cmentarz wojskowego przy Al. 600-Lecia. 

 Termomodernizację budynków użyteczności publicznej. 

 Rozbudowę systemu oświetlenia ulic na terenie Chodakowa. 

 Rewitalizację terenów byłego zakładu Chemitex. 

 Renowację zabytkowej Alei Lipowej (z częściowym uzupełnieniem drzewostanu) wzdłuż drogi do 

Żelazowej Woli oraz budowa ścieżki rowerowej do Puszczy Kampinoskiej. 

 Renowację parku przy ul. Chopina. 

 Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych przy rzece Utracie. 

 Działania mające na celu rozszerzenie oferty turystycznej związanej z kolejką wąskotorową do 

Kampinoskiego Parku Narodowego. 

 Działania mające na celu rozszerzenie oferty turystycznej związanej ze szlakiem turystycznym do 

Żelazowej Woli. 

 

5. Ogólna charakterystyka miasta 

5.1 Informacje ogólne 

Gmina miejska Sochaczew położona jest w zachodniej części województwa mazowieckiego, 

w powiecie sochaczewskim. Zajmuje powierzchnię 2 613 ha (co stanowi 3,6% powierzchni powiatu 

sochaczewskiego). Tradycyjnie wyróżnia się następujące dzielnice: 

 Centrum– część handlowo-usługowa położona na prawym, wysokim brzegu Bzury; 

 Chodaków – północna część miasta, włączona do Sochaczewa w 1977 roku; 

 Trojanów – jedno z najstarszych osiedli ludzkich na terenie Sochaczewa, w średniowieczu 

istniał tu gród, obecnie jest to dzielnica mieszkalna; 

 Boryszew – południowa część miasta, przeważa tu zabudowa jednorodzinna, jest to 

jednocześnie dzielnica fabryczna; 

 Karwowo – lewobrzeżna, północno-zachodnia część miasta; 

 Rozlazłów – lewobrzeżna, zachodnia część miasta, znajduje się tu szpital powiatowy. 

Miasto Sochaczew jest stolicą powiatu sochaczewskiego oraz siedzibą władz gminy wiejskiej 

Sochaczew, stanowiąc jednocześnie funkcję administracyjne, usługowe, oświatowe i kulturalne. 

W mieście zlokalizowane są jednostki pełniące funkcje ponadgminną: Starostwo Powiatowe, 
Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna, Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej, 

Powiatowy Inspektor Weterynarii, Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, Powiatowy Urząd 

Pracy oraz placówki szkolnictwa z których korzystają również mieszkańcy sąsiednich gmin. Na 

terenie miasta funkcjonują także liczne firmy świadczące usługi, sklepy oraz placówki kulturalne (np. 
Biblioteka Publiczna). 

 

W bliskim sąsiedztwie Sochaczewa zlokalizowane jest lotnisko wojskowe. Obecnie lotnisko jest 
wyłączone z użytkowania. Trwają starania władz samorządowych Mazowsza i Sochaczewa oraz 

sąsiednich gmin o przekształcenie portu wojskowego w cywilny port lotniczy dla aglomeracji 

Warszawy i Łodzi. Władze administracyjne upatrują w lotnisku szansę przyspieszenia rozwoju 

gospodarczego, stworzenia nowych miejsc pracy, powiązania regionu z Polską i światem. 
 

Miasto położone jest w odległości 50 km od Warszawy, 80 km od Łodzi i 60 km od Płocka. Krzyżują 

się tu trasy międzynarodowego ruchu kołowego: droga krajowa nr 2 relacji Świecko – Terespol, droga 
krajowa nr 50 relacji Ciechanów – Płońsk – Sochaczew- Grójec – Ostrów Mazowiecka, droga 

wojewódzka nr 705 relacji Wyszogród – Śladów – Sochaczew – Skierniewice, droga wojewódzka nr 
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580 Sochaczew – Żelazowa Wola – Warszawa. Przez Sochaczew przebiega międzynarodowa linia 

kolejowa E-20 relacji Warszawa – Poznań. 

 

5.2 Położenie administracyjne i geograficzne  

Administracyjnie Miasto położone jest w województwie mazowieckim, w powiecie sochaczewskim.  
Sochaczew graniczy bezpośrednio z gminą Sochaczew i Brochów od północy oraz Nowa Sucha od 

południowego zachodu. W dalszej odległości od miasta położone są kolejne gminy powiatu: od 

północnego zachodu Młodzieszyn, od zachodu Rybno, od południowego wschodu Teresin, od 
wschodu gmina Kampinos, należąca do powiatu warszawskiego zachodniego.  

 

Sochaczew położony jest na zachodnim skraju Równiny Łowicko-Błońskiej. Współrzędne 

geograficzne miasta to 52
o
13’ szerokości geograficznej północnej i 20

o
15’ długości geograficznej 

wschodniej. Miasto ma układ południkowy. Z południa na północ przepływa rzeka Bzura, do której 

uchodzą płynące prze miasto równoleżnikowo Pisia na południu i Utrata na północy. 

5.3 Historia 

Sochaczew jest jednym z najstarszych mazowieckich miast. Powstanie Sochaczewa datuje się na okres 

wczesnego średniowiecza. Rozwojowi rzemiosła, handlu i rolnictwa sprzyjało położenie w bliskości 
ważnych szlaków handlowych. O zamożności miasta świadczy fakt wybudowania dwóch kościołów: 

parafialnego na „Poświętnym” (dzisiejsze okolice ul. Farnej) i Zakonu Dominikanów pod wezwaniem 

Św. Mikołaja (obecnie na tym miejscu znajduje się kościół Św. Wawrzyńca). Świątynie 
konsekrowane były w 1257 roku przez biskupa płockiego.  

 

Ziemia Sochaczewska należała w okresie samodzielności Mazowsza do książąt mazowieckich 

obdarzanych z ojca na syna imieniem Siemowit. Długoletnie dobre rządy Siemowita III spowodowały 
rozwój gospodarki oraz ustalenie praw miejskich. Ponadto wydał tutaj w 1377 roku statut mazowiecki 

tzw. „statut sochaczewski”. Jest to najstarszy taki akt prawny dla całego Mazowsza. Zreformował 

administrację swych dóbr wprowadzając urząd starosty. Siemowit IV nadał miastu liczne przywileje 
zatwierdzone w 1476 roku przez króla Kazimierza Jagiellończyka. 

 

Miasto rozwijało się intensywnie do XVI wieku. Rozkwit miasta zahamowały kolejne kataklizmy: 
pożary i epidemie. Przez kolejne wieki skomplikowanych wydarzeń politycznych i społecznych 

miasto przeżywało stopniowy upadek. Dobre położenie miasta ponownie przyczyniło się do jego 

rozbudowy w XIX wieku. Trudno było jednak przezwyciężyć trudności gospodarcze, jak brak kolei, 

słabo rozwinięty przemysł. Nieznaczne ożywienie gospodarcze przerwała I wojna światowa, 
pozostawiając duże zniszczenia. W okresie międzywojennym odbudowywano miasto. Poprowadzono 

kolej wąskotorową łącząc Sochaczew z Piaskami Królewskimi i dalej z Wyszogrodem. W 1927 roku 

rozpoczęto budowę Fabryki Przędzy i Tkanin Sztucznych „Chodaków” S.A. Dzięki rozwojowi 
gospodarczemu możliwa była elektryfikacja i częściowa kanalizacja miasta. Pobudowano studnie 

artezyjskie, stadion, szpital, elektrownię miejską, przystań na Bzurze, szkołę podstawową 

i gimnazjum. Proces odbudowy był jednak powolny, ponieważ w 1927 roku tylko 60% nieruchomości 

zniszczonych w czasie wojny zostało odbudowane. 
 

Druga wojna światowa przyniosła miastu wiele strat. We wrześniu 1939 roku w końcowej fazie bitwy 

nad Bzurą miasto stało się terenem zaciętych walk i ponownie uległo poważnym zniszczeniom. 
Wojska niemieckie zajęły Sochaczew 16 września. Rozpoczęły się tragiczne dni okupacji niemieckiej. 

Sochaczew znalazł się w granicach Generalnego Gubernatorstwa w dystrykcie warszawskim. Od 

pierwszych dni okupacji hitlerowcy rozpoczęli terror wobec ludności Sochaczewa. Wymordowali 
wszystkich Żydów, którzy stanowili 27,5 % ludności całego miasta. Mieszkańcy Sochaczewa i okolic 

aktywnie uczestniczyli w ruchu oporu. Dokonano wielu zamachów i aktów sabotażu. 17 stycznia 1945 

roku do miasta wkroczyły oddziały Armii Czerwonej, które rozbiły stacjonujące tutaj wojska 

niemieckie. Po wojnie w 1985 roku miasto dostało odznaczenie Krzyża Grunwaldu III Klasy, 
za bohaterską postawę mieszkańców w latach II wojny światowej. 
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W okresie powojennym Sochaczew stał się ważnym ośrodkiem gospodarczym na Mazowszu. 

Powstanie zakładów przemysłowych przyczyniło się do rozwoju budownictwa, handlu i usług. Obszar 
miasta powiększył się o pobliski Chodaków, przyłączony w 1977 roku. Na początku lat ’90 XX w. 

liczba mieszkańców osiągnęła 40 tys. Likwidacja kilku zakładów przemysłowych na przełomie XX 

i XXI wieku zapoczątkowała wiele problemów społeczno-ekonomicznych: duża część społeczności 
Sochaczewa straciła pracę, miasto zostało z olbrzymim zasobem mieszkaniowym oraz pustymi 

przestrzeniami po zakładach. Jednocześnie likwidacja uciążliwych zakładów przemysłowych 

przyczyniła się do poprawy stanu środowiska i dała nowe szanse na zrównoważony rozwój miasta. 

Ostatnie lata przyniosły korzystne zmiany w sytuacji społeczno-gospodarczej, szczególnie w zakresie 
ograniczania bezrobocia. Konieczne są jednak, działania wzmacniające pozytywne tendencje rozwoju 

miasta. 

 

5.4.  Zabytki kultury materialnej 

Z bogatą historią miasta łączą się liczne zabytki i obiekty kultury materialnej. Obiekty dziedzictwa 
kulturowego poddane prawnej ochronie, znajdujące się w rejestrze Wojewódzkiego Konserwatora 

Zabytków, przedstawia tabela 1. 

Tabela 1 Zabytki kultury materialnej 

Lp. Nazwa obiektu Nr w rejestrze 

zabytków 

1. Dwór Czerwonka  57 

2. Dwór Gawłów 549 

3. Cmentarz wojenny (II wojna światowa) w Trojanowie 856 

4. Ruiny zamku książąt mazowieckich przy ul. Podzamcze 31 

5. Cmentarz rzymsko-katolicki przy ul. Traugutta 840 

6. Kaplica Tomickich na cmentarzu przy ul. Traugutta 56 

7. Kaplica prawosławnych na cmentarzu przy ul. Traugutta 716 

8. Kościół rzymsko-katolicki p.w. Najświętszej Marii Panny w Trojanowie 51 

9. Ratusz 29 

10. Hale targowe na ul. Warszawskiej 32 

11. Zespół dworsko-parkowy Chodaków 46 

12. Park Gawłów 506 

13. Park im. Garbolewskich 33 

14. Park „Podzamcze” 576 

15. Aleja lipowa Sochaczew – Żelazowa Wola 542/A/80 
Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sochaczew 

 
Na terenie miasta znajdują się również obiekty, które nie znajdują się w rejestrze Wojewódzkiego 

Konserwatora Zabytków, lecz ze względu na swoją wartość proponowane do objęcia opieką 

konserwatorską. Są to: 

- Szkoła Podstawowa przy ul. Chodakowskiej, 
- Baszta Tatarska przy ul. 15 Sierpnia, 

- Dworzec kolejowy i wieża ciśnień przy ul. Sienkiewicza, 

- Dworzec kolejki wąskotorowej przy ul. Towarowej, 
- Budynki mieszkalne przy Placu Armii Ludowej 1 i 3, 

- Dom drewniany przy ul. Chodakowskiej 19, 

- Budynek mieszkalny przy ul. Młynarskiej 1, 
- Budynki mieszkalne przy ul. Parkowej 2,3,4, 

- Budynki mieszkalne przy ul. Staszica 32, 40, 48, 49, 88, 100, 

- Budynki mieszkalne przy ul Traugutta 18, 30, 33, 36, 

- Hala główna byłych ChZWCh „Chemitex” przy ul. Chodakowskiej, 
- Obora i spichlerz przy ul. Głowackiego, 
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- Cmentarz żydowski przy ul. Sierpniowej, 

- Cmentarz rzymsko-katolicki przy ul. 600- lecia. 
( Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sochaczew) 

 

Charakterystykę wybranych zabytków i obiektów kultury materialnej przedstawiono poniżej. 

Ruiny zamku 

Zamek książąt mazowieckich został wzniesiony za panowania Siemowita III, w połowie XIV wieku. 

Zamek został zniszczony przez Szwedów w 1655, restaurowano go w latach 1789-1790, ostatecznie 
został zburzony przez Prusaków w 1794 roku. Odgruzowany w latach 1935-1936. Do dzisiaj 

zachowały się jedynie mury zachodniej elewacji i resztki ścian działowych. U podnóża wzgórza 

zamkowego, od strony miasta znajduje się amfiteatr z muszlą koncertową (obecnie odbywa się tam 
wiele imprez kulturalnych). 

 

Ratusz 
Ratusz znajduje się w północnej części obszernego rynku – Placu Kościuszki. Pierwszy murowany 

ratusz wzniesiono w 1780 roku. Rozebrany został w 1818 roku. Kolejny wzniesiony w latach 1825 – 

1828 według projektu Bonifacego Witkowskiego uległ zniszczeniu w czasie I wojny światowej 

i został odbudowany w 1918 roku. Budynek ma charakter klasycystyczny, piętrowy, murowany 
z czterospadowym dachem. Do dzisiaj zachowały się stare piwnice sklepione kolebkowo. Od 1973 

roku mieści się w nim Muzeum Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy nad Bzurą. 

 

Kramnice 

Kramnice wzniesiono w latach 1828 – 1833 przez Abrahama Szwejcera z Łęczycy według projektu 

Bonifacego Witkowskiego. Kremnice pierwotnie parterowe, zostały w 1931 roku nadbudowane 
o jedno piętro. Jest to jeden z nielicznych przykładów XIX-wiecznej architektury municypalnej na 

Mazowszu, wpisany do rejestru zabytków w 1961 roku. W 2010 roku uzyskano dofinansowanie 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju regionalnego (EFRR) w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 na rewitalizację Kramnic. 
 

Dwór Garbolewskich 

Około 1800 roku zbudowany został dwór, który od 1885 roku do czasu II wojny światowej należał do 
rodziny Garbolewskich (zasłużonej dla Sochaczewa i okolic). Prawdopodobnie dwór został 

zaprojektowany przez Hilarego Szpilowskiego. Był to klasycystyczny, jednopiętrowy murowany 

z cegły dworek otoczony parkiem. Zachowały się również budynki stajni i służby. Obecnie mieści się 

tutaj Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia. 
 

Kaplica mahometańska 

Kaplica mahometańska – grobowiec mułły, wzniesiony został w I połowie XIX wieku na terenie 
byłego cmentarza muzułmańskiego. Zbudowany jest z cegły, na planie koła. Obecnie znajduje się na 

terenie Liceum Ogólnokształcącego i jest w stanie ruiny. 

 

Cmentarz żydowski 

Cmentarz żydowski założony został prawdopodobnie w XV wieku. Położony jest kilkaset metrów na 

północ od kaplicy mahometańskiej. Należał do najstarszych nekropolii żydowskich w Polsce. 

Pochowany jest tutaj znany „Cadyka z Sochaczewa” Abraham Bronsztein. Do dzisiejszych czasów 
zachowało się tylko kilkanaście nagrobków. 

 

Cmentarz wojskowy 
Znajduje się obok cmentarza parafialnego w Trojanowie. Jest to największy cmentarz żołnierzy 

poległych w Bitwie nad Bzurą we wrześniu 1939 roku Jest tam pochowanych około czterech tysięcy 

żołnierzy i oficerów armii „Poznań” i „Pomorze”. Na cmentarzu znajduje się również kwatera 
żołnierzy Armii Krajowej, poległych w pobliskich Bronisławach, podczas akcji odbioru zrzutu broni 

w 1944 roku. 
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Kościół w Trojanowie 

Obecny budynek kościoła powstał w 1783 roku. Fundatorem był kasztelan sochaczewski. W 1915 

roku został spalony. Rok później rozpoczęto odbudowę, którą zakończono w 1919 roku. Świątynia 
reprezentuje styl późnobarokowy. W ostatnich latach została rozbudowana. 

 

Na terenie miasta zarejestrowano również liczne stanowiska archeologiczne (tabela 2). Wskazują one 
na istnienie na tych terenach osady już w pierwszych wiekach naszej ery. Najstarsze znaleziska 

pochodzą z paleolitu, najliczniejsze z okresu kultury przeworskiej, łużyckiej i z okresu wpływów 

rzymskich. 

Tabela 2 Stanowiska archeologiczne 

Lp. Epoka Nr stanowiska 

1. ślad osadniczy – neolit; osada – kultura pomorska (wczesna epoka żelaza); 

osada – okres nowożytny, 

56-59/6-1 

2. osada kultury trzecinieckiej – epoka brązu 56-59/9-3 

3. wczesna epoka żelaza – kultura łużycka – groby kloszowe 56-59/10-4 

4. kultura pomorska – wczesna epoka żelaza 56-59/11-1 

5. cmentarzysko kultury przeworskiej z okresu wczesnorzymskiego 56-59/12-1 

6. cmentarzysko kultury przeworskiej 56-59/13-1 

7. „kultura-prapolska” XII/XIII wiek 56-59/14-2 

8. XIV-XVIII wiek 56-59/15-4 

9. XVI-XVII wiek 56-59/16-7 

10. XIV-XV wiek XIX wiek 56-59/17-8 

11. okres lateński 56-59/18-1 

12. ślad osadniczy - halsztat 56-59/20-3 

13. ślad osadniczy - starożytność 56-59/24-2 

14. osada kultury łużckiej 56-59/25-9 

15. wczesna epoka żelaza, okres rzymski, wczesne średniowiecze 56-59/26-10 

16. okres rzymski – kultura przeworska, średniowiecze - nowozytność 56-59/27-11 

17. cmentarzysko wczesno-leteńskie – kultura grobów kloszowych 56-59/28-12 

18. XV-XVI/XVII, XIX wiek 56-59/29-3 

19. wczesny okres rzymski 56-59/30-14 

20. epoka żelaza, wczesne średniowiecze, nowożytność 56-59/31-15 

21. XIV wiek 57-59/1-1 

22. XVI wiek 57-59/2-3 

23. XVIII wiek 57-59/3-5 

24. III okres wczesnośredniowieczny – 1014 rok 57-59/4-6 

25. 54-58 rok naszej ery 57-59/5-1 

26. II wiek naszej ery  57-59/6-2 

27. II wiek naszej ery 57-59/7-3 

28. neolit 57-59/8-4 

29. X-XI wiek  57-59/9-1 

30. okres rzymski 57-59/20-1 

31. późne średniowiecze - nowożytność 57-59/26-2 

32. późne średniowiecze 57-59/27-1 

33. okres wpływów rzymskich, późne średniowiecze 57-59/29-3 

34. późne średniowiecze 57-59/32-1 

35. epoka brązu 57-59/33-16 

36. epoka brązu 57-59/34-17 

37. kultura grobów kloszowych; kultura przeworska – okres rzymski; wczesne 

średniowiecze 

57-58/13-1 

38. datowanie nieznane 57-58/14-1 

39. materiał krzemienny; ceramika – XI-XII wiek 57-58/15-2 

Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew 
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5.5 Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia 

Miasto Sochaczew położone jest na Równinie Łowicko – Błońskiej oznaczonej symbolem 318.72. 

Mezoregion ten znajduje się w obrębie makroregionu Niziny Środkowomazowieckiej (318.7), 

podprowincji – Niziny Środkowopolskie (318) i prowincji Niż Środkowoeuropejski (31) według 

podziału fizyczno-geograficznego Kondrackiego. 
 

Równina Łowicko – Błońska przedstawia płaski poziom denudacyjny z wysokościami 85 – 100 m. 

Jest ona lekko nachylona w kierunku północnym i północno – zachodnim. Powstała z wysoczyzny 
lodowcowej w wyniku procesów denudacji i erozji. Pozostałością po pierwotnych formach 

lodowcowych są płaskie wzgórza i zagłębienia bezodpływowe. Rozciąga się na południe od 

zachodniej części Kotliny Warszawskiej i na wschód od Równiny Kutnowskiej. 

 
Głównymi jednostkami geomorfologicznymi są: równina zastoiskowa, wysoczyzna morenowa, dolina 

Bzury wraz z tarasami zalewowymi i nadzalewowymi i dolina Utraty. Równina zastoiskowa 

miejscami nadbudowana jest piaskami o różnej genezie tworzącymi lokalne wzniesienia terenu. 
W obrębie równiny spotyka się ostańce erozyjne i zagłębienia bezodpływowe. Dolina Bzury osiąga 

szerokość do 250 m, lokalnie w miejscach dopływu innych rzek jej szerokość wynosi nawet do 500 m. 

Powierzchnia tarasu zalewowego w obrębie doliny występuje około 2 m nad poziom wody w rzece. 
Tarasy zalewowe Bzury i Utraty zostały silnie przekształcone przez procesy eoliczne i nadbudowane 

wydmy. Krawędzie tarasów mają niewielkie wysokości, sięgają najwyżej 5 m. 

5.6 Budowa geologiczna  

Obszar Sochaczewa położony jest w obrębie niecki warszawskiej, która stanowi środkową, najgłębszą 

część niecki brzeżnej. Nieckę warszawską tworzą utwory kredowe, a wypełniają ją osady zaliczane do 

trzeciorzędu i czwartorzędu. 
 

Stropową część utworów kredy górnej stanowią słabo spękane margle. Trzeciorzęd reprezentowany 

jest przez osady oligocenu, miocenu i pliocenu. Osady oligocenu o miąższości 50- 60 m to piaski, 
iłowce i piaski glaukonitowe. Wyżej leżą mioceńskie mułki, pyły i piaski kwarcowe, o miąższości 

wynoszącej od kilkunastu do kilkudziesięciu metrów, liczne są wkładki węgla. Iły pstre, mułki, 

podrzędnie piaski zaliczane są do pliocenu, stanowią podłoże osadów czwartorzędowych. 
 

Podstawowe znaczenie dla budowy geologicznej i rzeźby współczesnej powierzchni terenu miasta 

Sochaczew miał okres czwartorzędowy (głównie plejstoceński). Wycofujące się lądolody pozostawiły 

na tym obszarze pokrywy gliniaste i żwirowo-gliniaste o miąższości do 70 metrów. Pod koniec 
zlodowacenia północnopolskiego duże ilości pisków złożone w Kotlinie Warszawskiej i Równinie 

Łowicko - Błońskiej stały się źródłem rozwoju wydm. Największe ich nagromadzenie występuje 

w Puszczy Kampinoskiej i w rejonie Sochaczewa. 
 

Osady czwartorzędowe reprezentowane przez piaski i żwiry moren czołowych, piaski rzeczne 

i rzeczno-lodowcowe, gliny zwałowe, iły, mułki i piaski zastoiskowe oraz mady akumulowane 

w okresach glacjalnych i interglacjalnych. Miąższość tych osadów wynosi od 20 do 50 m. 
 

U schyłku plejstocenu i w holocenie na starszych utworach piaszczystych trwała akumulacja eoliczna. 

Osady holocenu związane są głównie z dolinami rzek i cieków. Miąższość tych osadów, 
reprezentowanych przez piaski, mułki i torfy nie przekracza 1 m, występują one głównie 

w niewielkich zagłębieniach w dolinie Bzury i Pisi. 

5.7.  Warunki klimatyczne 

Pod względem klimatycznym miasto Sochaczew należy do typu klimatu – Krainy Wielkich Dolin. 

Średni opad roczny wynosi 550 mm. Miesiącami o najwyższych opadach są czerwiec i lipiec – 75-80 
mm, natomiast luty i marzec charakteryzują się najmniejszymi opadami – średni opad miesięczny 

wynosi 27-28 mm. Pokrywa śnieżna zalega przez około 50 – 60 dni w roku. Średnia roczna 
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temperatura wynosi 7,5-8°C, z najniższymi temperaturami przypadającym, i na styczeń - -3,5 –4°C 

i najwyższymi występującymi w lipcu – średnio 17,5 -18°C. W porównaniu z innymi regionami 

odnotowuje się tutaj stosunkowo największą liczbę dni bardzo ciepłych i pochmurnych. Dni z taką 
pogodą średnio w roku jest 63. Wśród nich często pojawiają się z pogodą bardzo ciepłą i jednocześnie 

pochmurną bez opadu (typ pogody 310), takich dni jest w roku ponad 41. Do licznych na tym 

obszarze należą również dni bardzo ciepłe bez opadu – jest ich około 59 w roku. Jest obszar 
występowania najczęściej na terenie Polski pogody typu 3300 tzn. bardzo gorącej, ze średnią dobowa 

temperaturą powietrza ponad 25C, jednocześnie słonecznej i bez opadu. Takich dni jest tutaj ok. 1 – 2 
w roku. Dni z pogodą przymrozkową bardzo chłodną jest 38, a umiarkowanie zimną i jednocześnie 

pochmurną około 12. Obszar ten cechuje ponadto małe zachmurzenie i duża ilość dni pogodnych.  

5.8.  Analiza zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew 

5.8.1. Struktura użytkowania terenu 

Sochaczew zajmuje powierzchnię to 2 619 ha. Największy udział w strukturze użytkowania mają 
grunty rolne, chociaż w ostatnich latach ich udział spadł z 72% w 2004 roku do 40% w 2009 roku. 

Wzrósł udział zabudowy mieszkaniowej, terenów zadrzewionych, terenów przemysłowych. Grunty 

przeznaczone na zabudowę mieszkaniową stanowią znajdują się głównie w centralnej i południowej 

części Sochaczewa. Zdecydowana większość zabudowy to budownictwo wielorodzinne. Obserwuje 
się jednak coraz większy przyrost mieszkań w budownictwie jednorodzinnym. Tereny przemysłowe 

zlokalizowane są w Boryszewie (południowa część Sochaczewa) i Chodakowie (północna część 

Sochaczewa). Grunty leśne to 127 ha, co stanowi 5% obszaru miasta. Strukturę użytkowania terenów 
w Sochaczewie przedstawiono w tabeli 3 oraz na rysunku 1.  

 

Tabela 3 Struktura użytkowania terenów w Sochaczewie. 

Forma użytkowania terenu 
Powierzchnia 

[ha] 

% ogólnej 

powierzchni miasta 

Zabudowa mieszkaniowa 436 17 

Grunty rolne 1078 40 

Lasy, grunty leśne i tereny zadrzewione 127 5 

Tereny przemysłowe 118 5 

Pozostałe grunty 860 33 

Źródło: Urząd Miejski w Sochaczewie 

Pozostałe 

grunty

33%

Zabudowa 

mieszkaniowa

17%

Lasy, grunty 

leśne i tereny 

zadrzewione

5%

Tereny 

przemysłowe

5%

Grunty Rolne

40%

 

Źródło: Urząd Miejski w Sochaczewie 

Rysunek 1 Struktura użytkowania terenu w Sochaczewie 
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5.8.2 Demografia  

Liczba ludności zamieszkującej miasto Sochaczew na koniec 2009 roku wynosiła ogółem 37 305 osób 

(zameldowani na pobyt stały, według danych Urzędu Miasta Sochaczew). Odnotowano dodatni 

przyrost naturalny. Wartość tego wskaźnika wyniosła +55, co daje najwyższy przyrost naturalny na 

terenie miasta od 2001 roku (w porównaniu do danych GUS). 
 

Saldo migracji ma ujemny wskaźnik (-111). W 2008 roku zameldowano 372 mieszkańców, 

a wymeldowano 483. Jest to związane z przesiedlaniem się ludności na peryferia miasta i pobliskie 
miejscowości, z dala od miejskiego zgiełku i hałasu. Biorąc pod uwagę kierunki migracji, 

wymeldowania na wieś stanowiły ponad 62%. W większości sąsiednich gmin w 2008 roku 

odnotowano dodatnie saldo migracji, najwyższe w gminach Sochaczew +107, Nowa Sucha +65, 

Teresin +46. Gęstość zaludnienia w Sochaczewie, według danych GUS za 2008 rok wynosiła 1 438 
osób na 1 km

2
. 

Tabela 4 Liczba ludności mieszkańców miasta Sochaczew według płci i wieku. 

Wiek Mężczyźni Kobiety Ogółem 

0 - 2 586 567 1 153 

3 192 173 365 

4 - 5 337 317 654 

6 164 151 316 

7 188 157 345 

8 - 12 840 826 1 666 

13 - 15 570 571 1 141 

16- 17 436 469 905 

18 271 266 537 

19 - 65 12 385 - 12 386 

19 - 60 - 12 091 12 091 

>65 1 693 - 1 693 

>60 - 4 054 4 054 

ogółem 17 663 19 642 37 305 
Źródło: Urząd Miejski w Sochaczewie 

5.8.3 Sytuacja gospodarcza  

Sochaczew ze względu na dobre położenie i rozwiniętą infrastrukturę stał się miejscem koncentracji 

działalności gospodarczej. Na terenie miasta zarejestrowanych jest ponad 4000 podmiotów 
gospodarczych (tabela 5 i tabela 6). Przeważają zakłady małe i średnie. Nie brak jest jednak i dużych 

firm m.in. Boryszew ERG S.A. i ENERGOP Sp. z o.o. wchodząca w skład grupy kapitałowej 

Energomontażu-Północ. Najbardziej rozwiniętym przemysłem jest chemiczny i spożywczy, a także 
ceramiki budowlanej i odzieżowy.  

 

Tabela 5 Jednostki zarejestrowane w systemie REGON, GUS 

Rok 

Liczba podmiotów zarejestrowanych  

w systemie REGON 

ogółem sektor prywatny 

2003 4 725 4 589 

2004 4 858 4 720 

2005 5 010 4 856 

2006 4 883 4 727 

2007 4 968 4 819 

2008 4 992 4 863 
Źródło: Bank Danych Regionalnych, 2009r. 
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Tabela 6 Podmioty gospodarcze działające na terenie Sochaczewa według sekcji PKD, GUS 2008 r. 

Sekcja 

Liczba podmiotów 

ogółem 
sektor 

prywatny 

Rolnictwo, leśnictwo i łowiectwo 45 45 

Górnictwo 2 2 

Przetwórstwo przemysłowe 327 325 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczna, gaz i wodę 7 4 

Budownictwo 597 597 

Handel i naprawy 1789 1788 

Hotele i restauracje 109 109 

Transport, gospodarka magazynowa i łączność 592 590 

Pośrednictwo finansowe 185 185 

Obsługa nieruchomości, wynajem i usługi związane z prowadzeniem 

działalności gospodarczej 
672 621 

Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia 

społeczne i powszechne ubezpieczenia zdrowotne 
16 - 

Edukacja 119 83 

Ochrona zdrowia i pomoc społeczna 229 219 

Działalność usługowa komunalna, społeczna i indywidualna, pozostała 

działalność 
303 295 

Źródło: Bank Danych Regionalnych, 2008r. 

 

Pomimo, że użytki rolne zajmują 40% powierzchni miasta, Sochaczew jest słabo rozwinięty pod 

względem rolnictwa. Miasto można jednak uznać za centrum regionu rolniczego, dla którego jest bazą 

usługową i zaopatrzeniową. Ostatnie dane GUS na temat powierzchni użytków rolnych dotyczą roku 
2005. Ogółem użytki rolne zajmują 1368 ha, w tym 83% to grunty orne, 5% sady, 3% łąki, 9% 

pastwiska. Według danych Powszechnego spisu rolnego z 2002 roku (Powszechny Spis Rolny 

zostanie przeprowadzony w dniach: od 1 września do 31 października 2010 wg stanu na 30 czerwca 
2010 r.) w granicach miasta funkcjonowało 1 178 gospodarstw rolnych, przy czym 706 gospodarstw, 

blisko 60%, nie prowadziło działalności rolniczej. 143 gospodarstwa produkowały wyłącznie, a 232 

głównie na potrzeby własne. Jedynie 97 gospodarstw zajmowało się produkcją głównie na rynek, co 

stanowi nieco ponad 8% ogólnej liczby gospodarstw rolnych. Żadnej działalności gospodarczej nie 
prowadziło 48% gospodarstw rolnych, wyłącznie działalność rolniczą 33%, a wyłącznie działalność 

pozarolniczą 12%. Natomiast działalność rolniczą i pozarolniczą prowadziło 7% gospodarstw rolnych. 

Porównując indywidualne gospodarstwa rolnicze pod względem struktury dochodów, zauważa się, że 
zdecydowana większość gospodarstw, 40% utrzymuje się z pracy najemnej. z działalności rolniczej 

utrzymuje się jedynie 3% gospodarstw, natomiast z działalności pozarolniczej 11% gospodarstw. Dla 

35% gospodarstw główne źródło utrzymania stanowiły emerytury lub renty. 
 

Lesistość miasta według danych GUS w 2008 roku wynosiła 2,7%, podczas gdy lesistość powiatu 

sochaczewskiego - 14,7%. Pozyskanie drewna w 2008 roku wyniosło 92m
3
, co stanowiło 11% 

produkcji powiatu. 
 

Sochaczew posiada wiele walorów turystycznych, jednak zaplecze turystyczne miasta jest dość 

skromne (tabela 7). Baza noclegowa jest skromna, obejmuje 131 całorocznych miejsc noclegowych 
w dwóch hotelach (dane GUS 2008 r.). Rośnie liczba korzystających, jednak jednocześnie spada 

liczba udzielanych noclegów, co oznacza, że korzystający skracają czas swojego pobytu w mieście. 

Usługi gastronomiczne zapewniają restauracje, kawiarnie i bary o zróżnicowanym standardzie 
znajdujące się w mieście. 
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Tabela 7 Obiekty zbiorowego zakwaterowania w Sochaczewie i korzystający w latach 2003-2008 

Wyszczególnienie 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

ogółem 

miejsca noclegowe 146 151 151 144 142 131 

korzystający z noclegów 7155 8569 8782 9070 9888 10662 

udzielone noclegi 16135 18644 17833 17572 19517 16408 

w turystycznych obiektach zbiorowego zakwaterowania 

miejsca noclegowe    144 142 131 

rezydenci    6726 7525 8458 

udzielone noclegi    12571 14180 11966 

Źródło: Bank Danych Regionalnych, 2003-2008r., 

5.9. Infrastruktura techniczno - inżynieryjna miasta Sochaczew 

5.9.1. System ciepłowniczy 

W Sochaczewie potrzeby cieplne zaspakajane są przez energetykę komunalną i we własnym zakresie 

przez właścicieli posesji. Funkcjonuje tu ok. 90 kotłowni, o łącznej wydajności ok. 45 Gcal/h. m.in.: 

 kotłownia Szpitala Powiatowego przy ul. Batalionów Chłopskich, 

 kotłownia zespołu szkół CKP przy ul. Piłsudskiego, 

 kotłownia przemysłowa zakładów Boryszew ERG S.A., 

 kotłownia Geotermii Mazowieckiej Sp. z o.o. przy ul. Chodakowskiej. 

 
Spośród nich, 8 należących do Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., zostały 

zmodernizowane. Jako paliwo wykorzystują gaz. Jedna działa w oparciu o miał węglowy. 

Zmodernizowane zostały również kotłownie przy Szpitalu Powiatowym i Zespole Szkół CKP, jako 
paliwo wykorzystują olej opałowy. Pozostałe kotłownie jako paliwo wykorzystują węgiel lub miał 

węglowy. Kotłownia Geotermii Mazowieckiej, zaopatrująca w ciepło Chodaków wykorzystuje 

biomasę (1 kocioł) oraz węgiel.  

 
Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej zaopatrują się w ciepło z indywidualnych źródeł. Zakłada się 

następujące rodzaje ogrzewania: 

 35% z wykorzystaniem oleju opałowego lub gazu propan-butan, 

 35% tradycyjne kotłownie na paliwa stałe 

 30% paleniska i piece węglowe lub ogrzewane elektrycznie 

 śladowy zakres odnawialne źródła energii – pompy ciepła i baterie słoneczne. 

 
Łączna długość sieci ciepłowniczych wynosi ok. 8 km. Jej stan techniczny jest bardzo dobry – została 

niedawno wybudowana. Są to w większości sieci podziemne, preizolowane. 

5.9.2. System zaopatrzenia w gaz ziemny 

W 2008 r. zakończono prace związane z doprowadzeniem do miasta gazociągu. Gaz trafił do 

odbiorców 1 października 2009 roku. Sieć gazu ziemnego powstała jako przedsięwzięcie komercyjne. 
Koncesję uzyskała włoska firma SIME Polska, która wybudowała i administruje sieć. Największymi 

odbiorcami na terenie miasta są Zakłady Boryszew ERG S.A. oraz Przedsiębiorstwo Energetyki 

Cieplnej, które ogrzewa znaczną część komunalnych, spółdzielczych i wspólnotowych budynków. 

Gaz jako paliwo wykorzystuje większość miejskich kotłowni. Do sieci gazowej podłączonych jest 
ponad 60 posesji. Długość czynnej sieci gazowej według danych GUS w 2008 roku wynosiła 6 631 m. 

Na koniec 2009 roku linia gazowa na terenie Sochaczewa miała ok. 10 km długości. 

 
Rozwinięta jest dystrybucja gazu propan – butan jako paliwa do pojazdów mechanicznych oraz na 

cele grzewcze. Usługi w tym zakresie świadczy kilka podmiotów gospodarzących. 
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5.9.3. System zaopatrzenia w energię elektryczną 

Na terenie Sochaczewa znajdują się następujące punkty zasilania z krajowego systemu 

elektroenergetycznego: 

 

 GPZ - główny punkt zasilania o znaczeniu ponadregionalnym 220kV / 110kV / 15kV 

(zlokalizowany przy ul. Partyzantów), 

 „Boryszew” o znaczeniu regionalnym 110kV / 15kV (zlokalizowany przy ul. Kościńskiego) 

 

Zasilanie to zapewnia wystarczającą ilość i jakość energii, zarówno na dzień dzisiejszy jak i na 

najbliższe lata. Obecnie możliwe jest dostarczenie 82 MW energii, w przypadku zaistnienia potrzeby - 
100 MW, a w dłuższej perspektywie nawet do 160 MW. Taka wydajność jest możliwa m.in. dzięki 

wysokiej jakości aparatury w zmodernizowanej stacji GPZ przy ul. Partyzantów jak i dużej liczby linii 

zasilających. 

 
Na terenie Sochaczewa znajduje się 147 stacji transformatorowych 15/0,4 kV, pokrywają one 

z rezerwą zapotrzebowanie miasta. Są one rozmieszczone nierównomiernie, przez co cześć terenów 

ma rezerwę, a część deficyt mocy. Część stacji jest o mocy poniżej 250 kVA, wymagają one 
modernizacji. Stan techniczny sieci 0,4 kV jest zły i wymaga pilnej odbudowy (ok. 50 % terenu 

miasta). Na obszarach peryferyjnych konieczna jest wymiana linii na słupach drewnianych 

(najbardziej podatnych na awarie). Sieci są w większości napowietrzne, co jest niekorzystne z punktu 
widzenia gospodarki przestrzennej, gdyż wymaga rezerwacji pasów terenu utrudniając często 

racjonalne zagospodarowanie.  

 

W Sochaczewie jest około 2 730 punktów oświetleniowych. Skupione są one głównie w centrum 
miasta. W dzielnicach peryferyjnych zauważalne są braki w oświetleniu (główną tego przyczyną jest  

zły stan techniczny linii elektroenergetycznych). 

5.9.4. Zaopatrzenie w wodę 

W rejonie Sochaczewa wykorzystywane są wyłącznie wody podziemne, zarówno do celów pitnych jak 

i gospodarczych. Zaopatrzenie miasta w wodę odbywa się z dwóch stacji wodociągowych 
uzdatniających wody podziemne oraz związane z nimi systemy wodociągowe tj. SUW Chodaków 

i SUW Płocka. Obie stacje są własnością Zakładu Wodociągów i Kanalizacji-Sochaczew Sp. z o.o. 

 
Stacja Uzdatniania Wody Chodaków zlokalizowana jest na ulicy Wiskozowej. Działa w oparciu 

o studnie ujmujące wody czwartorzędowe zlokalizowane w ościennej gminie Brochów, około 5 km na 

północ od Chodakowa. Ujęcie wody „Konary” w Gminie Brochów pracuje na potrzeby miasta 

Sochaczew oraz gminy Brochów. Istnieje od 1968 roku. Studnie zlokalizowane są w miejscowościach 
Konary i Wólka Smolana. Obecnie wykorzystywanych jest 8 studni. W 2006 roku oddano do użytku 

dwie nowe studnie w miejsce sześciu starych z postępującą kolmatacją filtrów. Ujęcie pracuje na 

podstawnie pozwolenia wodno prawnego (znak R.Ś.A.6225-5/04 z 28.06.2004 r., ważne do 
24.06.2014 r.) określającego maksymalne wydajności ujęcia: 

Qmaxh = 400 m
3
/h 

Qmaxd = 7880 m
3
/d 

Qśr d = 5750 m
3
/d, 

w tym na potrzeby Gminy Brochów Qmaxh = 107 m
3
/h (Qmaxd = 2500 m

3
/d). Maksymalne zasoby 

dostępne dla miasta Sochaczew wynoszą więc 293 m
3
/h. 

 
Ze względu na brak izolacyjnych warstw nieprzepuszczalnych od powierzchni, zagrożeniem dla 

jakości wody, jest chemizacja rolnictwa i brak kanalizacji na terenach sąsiednich. Dlatego też dla 

ujęcia, na podstawie projektu stref ochronnych ujęcia wód podziemnych w Konarach, ustalona została 
strefa ochronna.  
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„Studium wykonalności dla przedsięwzięcia Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Miasta” określa 

stan techniczny i sanitarny SUW Chodakowska jako zły.  

 

Stacja Uzdatniania Wody Płocka zlokalizowana jest przy ul. Płockiej. Działa w oparciu o studnie 

ujęcia Kuznocin ujmujące wody trzeciorzędowe, zlokalizowane częściowo w granicach miasta 

i częściowo w gminie Sochaczew. Zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym (znak R.Ś.A.6225-16/03 

z 21.12.2003 r., ważne do 31.12.2013 r.) wydajność SUW Płocka wynosi 5 720 m
3
/d (260 m

3
/h). Dla 

ujęcia wody Kuznocin została ustanowiona strefa ochrony bezpośredniej o promieniu 8m. Wszystkie 

studnie wchodzące w skład ujęcia posiadają wygrodzenia terenów stref spełniających powyższe 

wymaganie. 
 

Według „Studium wykonalności dla przedsięwzięcia Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Miasta” 

SUW Płocka w części dotyczącej uzdatniania wody jest w złym stanie technicznym,  
 

Na potrzeby miasta zarezerwowane są znaczne zasoby wód czwartorzędowych w gminie 

Młodzieszyn. Zasoby nie są aktualnie wykorzystywane. Ujęcie Mistrzewice stanowią studnie 

wykonane na potrzeby określenia zasobów na obszarze gminy Młodzieszyn, w latach 80-tych. 
Całkowite zasoby zatwierdzono na 1082 m

3
/h (decyzja z dnia 30.05.1996 r. znak KDH/013/5968), 

w tym na potrzeby Sochaczewa 637 m
3
/h.  

 
Ponadto na terenie miasta funkcjonują  zakładowe ujęcia wód podziemnych: 

 ujęcie Energop Sp. z o.o. dawniej: Energomontażu-Północ S.A. (na potrzeby przemysłowe), 

 ujęcie Boryszew ERG S.A. (na potrzeby przemysłowe), 

 ujęcie PKP przy ul. Sienkiewicza (w niewielkim stopniu na potrzeby komunalne), 

 ujęcie Chłodni Mazowsze przy ul. Spartańskiej (na potrzeby przemysłowe) 

 ujęcie Uniiceramiki Boryszew (w śladowym na potrzeby komunalne, aktualnie nieczynne) 

 ujęcie byłego Technikum Ogrodniczego przy ul. Piłsudskiego (aktualnie nieczynne). 

 

Podstawowe dane o ujęciach wód podziemnych w rejonie Sochaczewa zestawiono w tabeli 8. 
 

 

 



 37 

Tabela 8 Charakterystyka ujęć wód podziemnych w rejonie Sochaczewa 

Użytkownik Lokalizacja ujęcia Studnia 
Zasoby 

eksploatacyjne 

Wydajność 

ujęcia 

m
3
/h 

Głębokość 

ujęcia 

m p.p.t. 

Uwagi Cel użytkowania 

Energop Sp. z o.o. ul. Inżynierska 32 

96-500 Sochaczew 

nr1 590 000 m
3
 32 163  socjalno-bytowe, 

obsługa procesów 

technologicznych, 

zmywanie powierzchni 
utwardzonych, podlewanie 

zieleni 

nr2 

590 000 m
3
 32 162 

 

Boryszew ERG S.A. ul. 15 Sierpnia 106 
96-500 Sochaczew 

nr2 590 m
3
/h 100 188  socjalno-bytowe,  

technologiczne nr3 590 m
3
/h 60 190  

Zakład Wodociągów 

i Kanalizacji 

Sochaczew Sp. z o.o. 

Konary 1b 

710 m
3
 

118,5 4,45 wyłączona z eksploatacji ujęcie komunalne dla SUW 

Chodaków Konary 2c 90 5,72  

Konary 3c 96 6,48  

Wólka Smolana 4b 90 4,2  

Wólka Smolana  5b 80 3,1 wyłączona z eksploatacji 

Konary  6 61 6,63  

Konary  7c 54 6,48  

Wólka Smolana 8 40 5,33  

Wólka Smolana 9 56 5,46  

Konary  12b 80 4  

Kuznocin  1 

290 m
3
 

71 1,75  ujęcie komunalne dla SUW 

Płocka Kuznocin 2a 80 21,6  

Kuznocin 3 80 24,15 wyłączona z eksploatacji 

Kuznocin 4 60 20,28  

Kuznocin  8 80 17,48  

Boryszew 1 
50 m

3
 

27 6,5 wyłączona z eksploatacji 

Boryszew 2 27 23,2 wyłączona z eksploatacji 
Źródło: ankietyzacja przedsiębiorców 
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Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej 

i ludności w ostatnich latach maleje (tabela 9).  

Tabela 9 Zużycie wody na potrzeby gospodarki narodowej i ludności w latach 2006-2008 na terenie 

Sochaczewa. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Źródło: Bank Danych Regionalnych 

 

Spadek zużycia generowany jest głównie dzięki sektorowi przemysłu – zmniejsza się zużycie wody od 
2006 roku. Rośnie zużycie wody z sieci wodociągowej, co wynika głównie z rozbudowy systemu 

wodociągowego. Wzrost zanotowano również w zużyciu wody przez gospodarstwa domowe.  

 

Analizując dane przedsiębiorstw eksploatujących ujęcia wód w zakresie wielkości poborów za lata 
2007-2009 można stwierdzić spadek zużycia wody na potrzeby komunalne  w 2009 roku (eksploatacja 

ujęć ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o.). Na przestrzeni ostatnich lat wzrasta pobór wód przez Energop Sp. z 

o.o. Firma wykorzystuje wody na cele socjalno-bytowe, do obsługi procesów technologicznych, 
zmywania powierzchni utwardzonych oraz podlewania zieleni. Na względnie stałym poziomie 

pozostaje pobór wód przez Boryszew ERG S.A. Przedsiębiorstwo wykorzystuje wody na potrzeby 

przemysłowe oraz socjalno-bytowe. Dane na temat poboru wód w rejonie Sochaczewa zestawiono w 
tabeli 10. 

 

Tabela 10 Wielkości poboru wód podziemnych dla Sochaczewa w latach 2007-2009 

Użytkownik Nazwa ujęcia 
Wielkość poboru [m

3
/rok] 

2007 2008 2009 

Energop Sp. z o.o. studnia nr1 16 339 3 084 2 085 

studnia nr2 5 196 19 793 22 653 

Razem: 23 542 24 885 26 747 

Boryszew ERG S.A. studnia nr2 45 043 40 878 45 520 

studnia nr3 90 086 81 758 77 081 

Razem: 135 129 122 636 122 601 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

Sochaczew Sp. z o.o. 

ujęcie Konary 1 330 048 1 418 621 1 275 548 

ujęcie Kuznocin 652 588 691 563 468 618 

Razem: 1 982 636 2 110 184 1 744 166 
Źródło:  ankietyzacja przedsiębiorców 

 

Zakład Wodociągów i Kanalizacji-Sochaczew Sp. z o.o. jest właścicielem oraz eksploatuje 137 km 

sieci wodociągowej. Zgodnie z danymi Studium wykonalności „Poprawa gospodarki wodno-

ściekowej Miasta Sochaczew” szacowany stopień zwodociągowania indywidualnych mieszkańców 
to 99%. Sieć wodociągowa ze względu na wiek i strukturę materiałową powinna być w dość dobrym 

stanie – ponad 60% sieci wykonana jest z PVC. Jednakże duża wysokość strat w sieci wskazuje na 

występujące problemy. 25% odcinków sieci ma powyżej 21 lat (34 km). Parametry i stan techniczny 
niektórych odcinków sieci jest przyczyną nadmiernych strat wody. 

 

 Zużycie wody [m
3
/rok] 

2007 2008 

Ogółem 1 889 000 1 822 200 

Przemysł 508 000 407 000 

Eksploatacja sieci 

wodociągowej 1 381 000 1 415 200 

Gospodarstwa domowe 1 135 200 1 159 600 
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Jakość dostarczonej wody w zakresie przeważającej części parametrów zachowuje zgodność 

z obowiązującymi normami, problemem jest jednakże dotrzymanie parametrów barwy, mętności 
i zawartości manganu. Związane jest to m.in. z niską jakością wody surowej, ujmowanej z warstw 

trzeciorzędowych ujęcia Kuznocin. Podstawowym zanieczyszczeniem ujmowanej wody jest barwa 

pochodzenia humusowego oraz podwyższona zawartość związków żelaza i manganu. Barwa wody, 
która jest głównym problemem przy jej uzdatnianiu jest zróżnicowana dla poszczególnych studni 

i waha się od B= 70 do 240 g Pt/m3. Po uzdatnieniu woda spełnia wymagania zawarte 

w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi Dz. U. Nr 61, poz. 417). Wyniki badań wody pitnej zestawiono w tabeli 11. 
 

Przy Zakładzie Wodociągów i Kanalizacji – Sochaczew Sp. z o.o. działa Laboratorium Wodno - 

Ściekowe, które w grudniu 2009 roku uzyskało certyfikat akredytacji wydany przez Polskie Centrum 
Akredytacji. Wyniki badań publikowane są co miesiąc na stronie www.zwik.sochaczew.pl.  

http://www.zwik.sochaczew.pl/
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Tabela 11 Wyniki badań wody pitnej z lat 2007 – 2009 

Stacja 

Uzdatniania 

Wody 

Rok p
H

 

B
a
rw

a
 

m
g
/l

 P
t 

M
a
n

g
a
n

  

m
g
/l

 

Ż
el

a
zo

  

m
g
/l

 

A
zo

ta
n

y
  

m
g
/l

 

A
zo

ty
n

y
  

m
g
/l

 

J
o
n

 a
m

o
n

o
w

y
  

m
g
/l

 

P
rz

ew
o
d

n
o
ść

 

µ
S

/c
m

 

M
ęt

n
o
ść

 

N
T

U
 

C
h

lo
r 

w
o
ln

y
 

m
g
/l

 

S
ia

rc
za

n
y
 

m
g
/l

 

T
w

a
rd

o
ść

 

m
g
/l

 

SUW 

Chodaków 

2007 7,8 8,1 0,038 0,054 0,97 <0,015 0,089 548 0,04       

2008 7,7 5,8 0,03 <0,040 0,78 <0,015 0,020 556 0,07 0,09 157 279 

2009 7,6 7,5 <0,020 <0,040 0,80 <0,05 <0,130 565 <0,50 <0,03     

SUW 

Płocka 

2007 7,5 12,8 0,044 <0,040 1,59 <0,015 0,096 1335 0,34     124 

2008 7,4 12,5 0,029 0,044 1,75 <0,015 0,060 1322 <0,04 0,03     

2009 7,4 12,9 0,039 0,036 1,96 0,004 0,050 1106 0,24 0,06     

Wartości dopuszczalne* 6,5 - 9,5 15,0 0,050 0,200 50,00 0,500 0,500 2500 1,00 0,30 250 60 - 500 

* według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) 
 
Źródło: Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sochaczew Sp. z o.o. 
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5.9.5   Sieci kanalizacyjne i oczyszczanie ścieków 

Wg danych GUS (stan na 31.12.2008 r.) na terenie miasta Sochaczew,  długość czynnej rozdzielczej 

sieci kanalizacyjnej wynosiła 59,8 km. Liczba połączeń prowadzących do budynków mieszkalnych 

i zbiorowego zamieszkania wynosiła 2 500 sztuk. Na terenie miasta z sieci kanalizacyjnej korzystało 

28 865  mieszkańców. 
 

W mieście Sochaczew funkcjonuje sieć kanalizacji rozdzielczej oraz sieć kanalizacji deszczowej.  

Stopień skanalizowania indywidualnych mieszkańców wynosi 66%, natomiast w urządzenia 
kanalizacji deszczowej wyposażona jest najbardziej zurbanizowana część miasta na powierzchni ok. 

30% (wg Studium Wykonalności „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Miasta Sochaczew). 

Obecnie tereny, które nie zostały skanalizowane to osiedla: Karwowo, Rozlazłów, Chodaków, 
Wypalenisko, Asnyka oraz po południowej stronie linii kolejowej w rejonie ul. Żyrardowskiej. 

 

Na terenie miasta Sochaczew funkcjonuje 5 oczyszczalni ścieków:  

 Miejska Oczyszczalnia Ścieków, Al. 600-Lecia, 

 osiedlowa oczyszczalnia ścieków ul. Korczaka, 

 zakładowa oczyszczalnia ścieków Boryszew ERG S.A. 

 oczyszczalnia ścieków Szpitala Powiatowego w Sochaczewie, 

 oczyszczalnia ścieków z terenów PKP, 

oraz 3 osadniki Imfohha w ul. Wodociągowej, Parkowej i Młynarskiej 
 

Miejska Oczyszczalnia Ścieków położona jest w zachodniej części miasta, przy Al. 600-lecia. 

Właścicielem oczyszczalni jest Zakład Wodociągów i Kanalizacji-Sochaczew Sp. z o.o. Do 
oczyszczalni ścieki doprowadzane są siecią kanalizacyjną z terenów miasta zlokalizowanych na 

północ od ulicy Okrzei, a także dowożone wozami asenizacyjnymi. Ścieki oczyszczane są metodą 

mechaniczno- biologiczną z chemicznym wspomaganiem usuwania fosforu. Osady ściekowe 

stabilizowane są tlenowo. 
 

Rektor biologiczny pracuje w oparciu o nowoczesną technologię, przystosowaną do małych 

oczyszczalni. Ścieki oczyszczane są dzięki procesom botaniczno-biologicznym. Połączono działanie 
osadu czynnego z makrolitami. Są to rośliny wodne przystosowane do życia w ściekach, ich systemy 

korzeniowe asymilują związki azotu. Zbiorniki oczyszczalni umieszczone są w szklarni, 

zapewniającej stałą temperaturę otoczenia. Dodatkowo nad zbiornikami umieszczono różnorodną 

roślinność, co zapewnia zwiększenie zdolności oczyszczania komór osadu czynnego, i likwiduje 

nieprzyjemne zapachy. Opisana technologia została zakupiona od firmy ORGANIKA z Wrocławia.  

 
Zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym (Nr RŚ.B.6224-1-5/05 z dnia 26.06.2006 r., ważne do 

30.06.2013 r.) oczyszczalnia odprowadza ścieki oczyszczone do rzeki Utraty. W pozwoleniu 

określono możliwość odprowadzenia do odbiornika ścieków w ilości średnio 6 000 m
3
/dobę, 

maksymalnie do 7 800 m
3
/dobę. Obecnie oczyszczalnia przyjmuje około 4 000 m

3
 ścieków na dobę. 

Ścieki spełniają warunki określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. 

w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz 

w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. z 2006 r., Nr 137, 
poz. 984 ze zm.): 

 BZT5 do 15 mgO2/l, 

 ChZT-Cr do 125 mgO2/l 

 zawiesina do 35 mg/l, 

 azot ogólny do 15 mg N/l 

 fosfor ogólny – do 2 mg P/l. 

Wyniki badań jakości ścieków surowych i oczyszczonych z miejskiej oczyszczalni ścieków 

przy Al. 600-Lecia w Sochaczewie przedstawiono w tabeli 12.  
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Tabela 12 Wyniki badań jakości ścieków surowych i oczyszczonych z miejskiej oczyszczalni ścieków 

przy Al. 600-Lecia w Sochaczewie. 

Oczyszczalnia: Al. 600Lecia        RLM 26 270 

 Rok: 2007 2008 2009 

BZT5 

mgO2/dm
3
 

ścieki surowe 333,00 430,00 450,0 

ścieki oczyszczone 6,03 3,68 6,5 

 
skuteczność 98,18 % 99,14 % 98,55 % 

najwyższe dopuszczalne wartości 15 

minimalne redukcji zanieczyszczeń 90 

ChZT 

mgO2/dm
3
 

ścieki surowe 688,0 843,0 832,0 

ścieki oczyszczone 49,2 35,5 34,8 

 
skuteczność 92,85 % 95,79 % 95,82 % 
najwyższe dopuszczalne wartości 125 

minimalne redukcji zanieczyszczeń 75 

Azot ogólny 
mg/dm

3
 

ścieki surowe 69,2 80,0 65,80 

ścieki oczyszczone 9,6 8,3 8,23 

 
skuteczność 86,13 % 89,62 % 87,49 % 
najwyższe dopuszczalne wartości 15 

minimalne redukcji zanieczyszczeń 80 

fosfor ogólny 

mg/dm
3
 

ścieki surowe 16,70 13,50 11,40 

ścieki oczyszczone 0,88 0,72 0,33 

 
skuteczność 94,73 % 94,67 % 97,10 % 
najwyższe dopuszczalne wartości 2 

minimalne redukcji zanieczyszczeń 85 

Zawiesiny 

mg/dm
3
 

ścieki surowe 496,0 433,8 456 

ścieki oczyszczone 17,6 10,7 12 

 

skuteczność 96,45 % 97,53 % 97,37 % 
najwyższe dopuszczalne wartości 35 

minimalne redukcji zanieczyszczeń 90 

Źródło: ZWiK – Sochaczew Sp. z o.o. 

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń lub minimalne procenty redukcji zanieczyszczeń 

dla oczyszczonych ścieków bytowych i komunalnych odprowadzanych do wód i do ziemi według 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego (Dz. U. Nr 137 Poz. 984 ze zm.) 

 

Osiedlowa oczyszczalnia ścieków przy ul. Korczaka eksploatowana jest przez Zakład Wodociągów 
i Kanalizacji-Sochaczew Sp. z o.o. Oczyszczalnia odbiera ścieki od ok. 300 mieszkańców. Projektowa 

przepustowość wynosi średnio 36 m
3
/d, maksymalnie do 50 m

3
/d. Dla oczyszczalni zostało wydane 

pozwolenie wodno-prawne na zrzut ścieków oczyszczonych do rzeki Bzury, w ilości maksymalnie 

60,0 m
3
 na dobę. Pozwolenie jest ważne do 30.04.2017 r. Jakość ścieków oczyszczonych jest zgodna 

z obowiązującymi normami (wyniki badań jakości ścieków surowych i oczyszczonych zestawiono 

w tabeli 13). 
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Tabela 13 Wyniki badań jakości ścieków surowych i oczyszczonych z osiedlowej oczyszczalni ścieków 

przy ul. Korczaka w Sochaczewie. 

Oczyszczalnia: Korczaka             RLM 200 

 Rok: 2007 2008 2009 

BZT5 

mgO2/dm
3
 

ścieki surowe 262 276 395 

ścieki oczyszczone 39 22 42 

 
skuteczność 85,11 % 92,03 % 89,37 % 

najwyższe dopuszczalne wartości 40 

ChZT 

mgO2/dm
3
 

ścieki surowe 370 540 774 

ścieki oczyszczone 79 77 113 

 
skuteczność 78,65 % 85,74 % 85,40 % 
najwyższe dopuszczalne wartości 150 

Zawiesiny 

mg/dm
3
 

ścieki surowe 201 183 157 

ścieki oczyszczone 36 43 30 

 

skuteczność 82,09 % 76,50 % 80,89 % 
najwyższe dopuszczalne wartości 50 

Źródło: ZWiK – Sochaczew Sp. z o.o. 

Najwyższe dopuszczalne wartości wskaźników zanieczyszczeń lub minimalne procenty redukcji zanieczyszczeń 

dla oczyszczonych ścieków bytowych i komunalnych odprowadzanych do wód i do ziemi według 

rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 lipca 2006 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy 
wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska 

wodnego (Dz. U. Nr 137 Poz. 984 ze zm.) 

 

Zakładowa oczyszczalnia ścieków Boryszew zlokalizowana jest w południowej części miasta, na 
terenie przedsiębiorstwa Boryszew ERG S.A., które jest właścicielem oczyszczalni. Trafiają tu ścieki 

przemysłowe, pochodzące z zakładu chemicznego oraz ścieki komunalne z południowej części miasta, 

od ulicy Okrzei do osiedla Malesin (na podstawie umowy z 2003 roku pomiędzy ZWiK-Sochaczew 

Sp. z o.o. a właścicielem oczyszczalni). 
 

Przepustowość oczyszczalni wynosi 2 000 m
3
/dobę. W osadnikach wstępnych odbywa się 

oczyszczanie mechaniczne. Na złożu biologicznym (wieżowym) i osadzie czynnym odbywa się 
dwustopniowe oczyszczanie biologiczne. Okresowo stosowana jest koagulacja. Powstający osad 

wstępny i nadmierny (650 Mg/rok) jest odwadniany na prasie filtracyjnej i wykorzystywany do 

rekultywacji (oczyszczalnia posiada zezwolenie na wykorzystywanie osadów w tych celach). 
Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Bzury. Oczyszczalnia jest stale modernizowana 

i rozbudowywana. Jakość ścieków oczyszczonych jest zgodna z obowiązującymi normami. 

 

Oczyszczalnia ścieków Szpitala Powiatowego zlokalizowana jest w lewobrzeżnej części miasta. 
Ścieki ze szpitala i osiedla mieszkaniowego (na podstawie indywidualnych umów) oczyszczane są 

mechanicznie i biologicznie. Średni przepływ ścieków wynosi 222 m
3
 na dobę, maksymalny 317 m

3
 

na dobę. Odbiornikiem ścieków jest Bzura. Oczyszczalnia spełnia prawne wymogi, co do jakości 
oczyszczania ścieków, jednak według oceny Studium wykonalności dla przedsięwzięcia Poprawa 

gospodarki wodnej dla miasta Sochaczew, konieczna będzie modernizacja oczyszczalni pod 

względem podniesienia technologicznej sprawności redukcji zanieczyszczeń. 

 
Oczyszczalnia ścieków z terenów PKP przyjmuje ścieki od mieszkańców Spółdzielni Mieszkaniowej 

SEMAFOR (na podstawie zawartych umów indywidualnych). Oczyszczanie ścieków oparte jest 

o metodę mechaniczna oraz tarczowe złoże biologiczne. Aktualna przepustowość wynosi 108 m
3
 na 

dobę. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rowu melioracyjnego B-6. Według Studium 

wykonalności dla przedsięwzięcia Poprawa gospodarki wodnej dla miasta Sochaczew, oczyszczalnia 

jest w złym stanie technicznym i nie spełnia wymagań w odniesieniu do jakości ścieków 
oczyszczonych. W celu przywrócenia jej do prawidłowej pracy, wymagałaby kompletnej 

modernizacji. 
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W Sochaczewie funkcjonuje sieć kanalizacji deszczowej o długości około 50 km, obejmująca swym 

zasięgiem dzielnice: Centrum, Rozlazłów i Karwowo, Boryszew i Zatorze oraz Chodaków. Sieć 

wybudowana przed kilkudziesięciu laty jest w złym stanie technicznym. W mieście jest 

zlokalizowanych 35 bezpośrednich wylotów z kanalizacji deszczowej: 15 wylotów do Bzury, 3 do 
Pisi, 9 do Utraty i 8 do innych cieków lub zbiorników wodnych, w tym do stawu w zabytkowym parku 

Garbolewskich. Tylko kilka wylotów posiada proste urządzenia oczyszczające, na dodatek w złym 

stanie technicznym. Ponadto, w mieście występuje duża ilość „dzikich” wylotów do rowów 
melioracyjnych i do gruntu. Na 35 wylotów, tylko 16 posiada pozwolenia wodno-prawne. Wykaz 

wylotów, dla których wydano pozwolenia wodno-prawne zamieszczono w tabeli 14. 

 

Tabela 14 Wykaz wylotów kanalizacji objętych pozwoleniami wodno-prawnymi 

Lp. lokalizacja odbiornik oczyszczanie 

1 Bojowników Pisia separator 

2 15-go Sierpnia (lewa strona) Pisia — 

3 15-go Sierpnia (prawa strona) Pisia — 
4 15-go Sierpnia Bzura — 
5 Licealna Bzura — 
6 Podzamcze Bzura urządzenie podczyszczające 

7 Rozlazłowska* Bzura — 
8 Rybna Bzura — 
9 Zamkowa Bzura — 
10 Staszica (róg Pokoju) Bzura — 
11 Staszica (róg Mieszka) Bzura — 
12 Nadrzeczna Bzura — 
13 Okrężna Utrata separator 

14 Młynarska Utrata — 
15 Parkowa Utrata — 
16 Głogowa Utrata — 

— brak urządzeń oczyszczających 

Źródło: Urząd Miejski w Sochaczewie 

 
Urząd Miejski w Sochaczewie z częstotliwością dwa razy na rok, przeprowadza badania stanu i składu 

wód deszczowych odprowadzanych z bezpośrednich wylotów do rzek znajdujących się na terenie 

Sochaczewa. Badania wszystkich próbek obejmowały oznaczenie zawiesiny ogólnej i substancji 

ropopochodnych. Dla wytypowanych próbek oznaczono również następujące wskaźniki: BZT5, ChZT 
Cr, chlorki, siarczany, cynk, ołów, miedź, kadm, chrom ogólny, nikiel, rtęć oraz indeks fenolowy. 

Wyniki badań oraz miejsca poboru próbek wymieniono w tabeli.  

 
Zgodnie z pozwoleniem wodno- prawnym (RŚ.B6224-1-2/03 z dnia 11.03.2003 r., ważne do 

31.03.2013r.) wylotami kanalizacji deszczowej mogą być odprowadzane wody opadowe 

o następujących parametrach jakościowych: zawiesiny ogólne <100 mg/dm
3
, substancje ropopochodne 

<15 mg/dm
3
. Przekroczenia dopuszczalnych poziomów zanieczyszczeń w ściekach odprowadzanych 

wylotami kanalizacji deszczowej 2009 roku zaznaczono w tabeli 15.  
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Tabela 15 Wyniki badań jakości ścieków z wylotów kanalizacji deszczowej w 2009 roku 

Nr 

wylotu 

Ulica 

(wg raportu) 

Data 

analizy 

2009 r. 

Z
a

w
ie

si
n

y
 o

g
ó

ln
e 

m
g

/d
m

3
 

S
u

b
st

. 
r
o

p
o

p
o
c
h

o
d

n
e 

m
g

/d
m

3
 

B
Z

T
-5

 

m
g

O
2
/d

m
3
 

C
h

Z
T

-C
r
  

m
g

O
2
/d

m
3
 

C
h

lo
r
k

i 
 

m
g

/d
m

3
 

S
ia

r
cz

a
n

y
 

m
g

/d
m

3
 

C
y

n
k

 

m
g

/d
m

3
 

O
łó

w
 

m
g

/d
m

3
 

M
ie

d
ź 

m
g

/d
m

3
 

K
a

d
m

 

m
g

/d
m

3
 

C
h

r
o

m
 o

g
ó

ln
y
 

m
g

/d
m

3
 

N
ik

ie
l 

m
g

/d
m

3
 

R
tę

ć 

m
g

/d
m

3
 

In
d

e
k

s 
fe

n
o

lo
w

y
 

m
g

/d
m

3
 

nr1 Bojowników 
czerwiec 7 <0,12 nie badano 
listopad 179 0,12 nie badano 

nr2 
15-go Sierpnia 

lewa strona 

czerwiec <2 <0,12 nie badano 
listopad 65 <0,12 nie badano 

nr3 
15-go Sierpnia 

prawa strona 

czerwiec <2 <0,12 nie badano 
listopad 137 0,18 nie badano 

nr4 15-go Sierpnia 
czerwiec 4 <0,12 nie badano 
listopad 88 0,26 nie badano 

nr5 Licealna 
czerwiec 113 <0,12 10,5 203 115,0 72,2 0,140 <0,0025 0,005 <0,0005 0,002 <0,0025 <0,0002 <0,010 

listopad 141 0,16 5,5 87 55,0 41,0 0,185 0,022 0,028 0,0010 0,007 0,0040 <0,0002 0,005 

nr6 Podzamcze 
czerwiec 4 <0,12 4,0 112 187,0 164,0 0,046 <0,0025 <0,001 <0,0005 <0,001 <0,0025 <0,0002 <0,010 

listopad 115 <0,12 8,0 176 64,2 76,8 0,519 0,008 0,025 <0,0005 0,004 <0,0025 <0,0002 <0,002 

nr7 Rozlazłowska* 
czerwiec 131 <0,12 4,5 120 222,0 37,0 0,031 <0,0025 0,004 <0,0005 0,003 <0,0025 <0,0002 0,030 

listopad 81 0,13 69,0 178 93,0 45,6 0,130 0,004 0,012 <0,0005 0,003 <0,0025 <0,0002 0,007 

nr8 Rybna 
czerwiec 8 <0,12 12,0 76 140,0 166,0 0,039 <0,0025 0,001 <0,0005 <0,001 <0,0025 <0,0002 <0,010 

listopad 240 0,13 9,3 134 38,4 43,5 0,302 0,023 0,049 <0,0005 0,011 0,0030 <0,0002 0,002 

nr9 Zamkowa 
czerwiec 6 <0,12 12,5 88 122,0 144,0 0,070 <0,0025 0,001 <0,0005 0,002 <0,0025 <0,0002 <0,010 

listopad 74 0,13 12 117 53,4 59,4 0,324 0,007 0,012 <0,0005 0,003 <0,0025 <0,0002 <0,002 

nr10 
Staszica róg 

Pokoju 

czerwiec nie badano 

listopad wylot podtopiony 

nr11 
Staszica róg 

Mieszka 

czerwiec 5 <0,12 2,9 51 58,9 80,3 0,110 <0,0025 0,003 <0,0005 0,001 0,006 <0,0002 0,010 

listopad 155 0,20 8,5 108 8,9 9,9 0,231 0,015 0,023 <0,0005 0,006 <0,0025 <0,0002 <0,002 

nr12 Nadrzeczna 
czerwiec 6 <0,12 nie badano 
listopad 31 <0,12 nie badano 

nr13 Okrężna 
czerwiec 31 <0,12 nie badano 
listopad 121 0,13 nie badano 
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Nr 

wylotu 

Ulica 

(wg raportu) 

Data 

analizy 

2009 r. 

Z
a

w
ie

si
n

y
 o

g
ó

ln
e 

m
g

/d
m

3
 

S
u

b
st

. 
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o
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o
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o
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h
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d
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e 
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m

3
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Z
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h
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m

3
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m
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C
y
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m

3
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m

3
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ź 

m
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m

3
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m
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ó
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m

3
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m

3
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tę

ć 

m
g

/d
m

3
 

In
d

e
k

s 
fe

n
o

lo
w

y
 

m
g

/d
m

3
 

nr14 Młynarska 
czerwiec <2 <0,12 nie badano 
listopad 197 <0,12 nie badano 

nr15 Głogowa 
czerwiec <2 <0,12 nie badano 
listopad 169 <0,12 nie badano 

nr16 Olimpijska 
czerwiec brak odpływu 

listopad 27 <0,12 nie badano 

* wody popłuczne z SUW Płocka 

155 Przekroczenie wartości dopuszczalnej określonej w pozwoleniu wodno- prawnym (RŚ.B6224-1-2/03 z dnia 11.03.2003 r) 

Badania wykonane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Łodzi, Laboratorium Delegatury w Skierniewicach 

Źródło: Urząd Miejski w Sochaczewie 

 

 



 

47 

5.9.6.  Infrastruktura komunikacyjna 

Sochaczew jest ważnym węzłem komunikacji kołowej położonym na skrzyżowaniu trasy ruchu rangi 
międzynarodowej tj. drogi krajowej nr 2 relacji Świecko – Terespol oraz drogi krajowej nr 50 relacji 

Płońsk – Grójec –Pułtusk (tzw. „dużej obwodnicy Warszawy”, która na odcinku miejskim obsługuje 

ruch relacji historycznej „Via Baltica”), drogi wojewódzkiej nr 750 relacji Wyszogród – Śladów – 

Sochaczew – Skierniewice, a także drogi wojewódzkiej nr 580 Sochaczew – Żelazowa Wola – 
Warszawa. W grudniu 2003 roku oddana została do użytku ponad 9 kilometrowa obwodnica 

Sochaczewa. Odciążyła ona centrum miasta od uciążliwego dla wszystkich mieszkańców ruchu 

samochodów zarówno osobowych jak i ciężarowych. 
 

Na terenie miasta jest ogółem: 

 dróg krajowych – 7 km (stan na 30.11.2003 r.), 

 dróg wojewódzkich 17 km, 

 dróg powiatowych 19 km, 

 dróg gminnych 95 km (w tym utwardzonych – 27 km). 

 
Według danych z 2008 roku wszystkie drogi powiatowe na terenie miasta posiadają nawierzchnię 

bitumiczną, natomiast na sieć dróg gminnych składają się drogi o nawierzchni bitumicznej 34 km, 

drogi o nawierzchni betonowej 6 km, drogi o nawierzchni z kostki brukowej 1,5 km, drogi 

o nawierzchni tłuczniowej 8 km, drogi gruntowe 64 km. 
 

Potrzeby komunikacyjne na obszarach Sochaczewa zaspokajane są przez komunikację PKS i ZKM. 

Główna zajezdnia Zakładu Komunikacji Miejskiej znajduje się przy stacji PKP. Odjeżdżają stąd 
autobusy w 12 kierunkach: 

 Masterfoods, 

 Szpital (przez Chodaków), 

 Chemitex, 

 Chemitex (przez Żuków, szpital), 

 Szpital (przez Żuków, Chemitex), 

 Młyn – Repsz ul. Traugutta, 

 Plewice, 

 Żelazowa Wola, 

 Energomontaż, 

 ul. Korczaka, 

 Zatry (przez szpital), 

 Kuznocin, Kąty. 

 

Miasto jest również ważnym węzłem komunikacji kolejowej E-20 relacji Warszawa – Poznań, od 
których odgałęzia się w obrębie miasta kilka przemysłowych bocznic kolejowych. Z Sochaczewa 

odjeżdżają pociągi osobowe i pospieszne. Stacjami docelowymi są następujące miasta: 

 pociągi pospieszne: Świnoujście, Kołobrzeg, Warszawa, Poznań, Bydgoszcz, Chełm, Lublin, 

Szczecin; 

 pociągi osobowe: Łowicz, Płock, Kutno, Mińsk Mazowiecki, Warszawa, Otwock, Pilawa. 

 

W miesiącach letnich dodatkowym środkiem komunikacji jest kolej wąskotorowa. Wycieczkowym 

pociągiem, prowadzonym przez parowóz można przejechać się do Kampinoskiego Parku 

Narodowego. Kolej wąskotorową w Sochaczewie otwarto 1922 roku. W początkowym okresie 
wożono przede wszystkim drewno, później transportowano inne materiały budowlane w tym piasek, 

opał i wszelkiego rodzaju nawozy. Na koniec 1923 roku kolejka miała długość 33 kilometry. Lata 

trzydzieste XX wieku był najlepszym okresem dla Powiatowej Kolei Sochaczewskiej. Ruch na trasie 
był największy, powstawała infrastruktura kolejowa. Mieszkańcy okolicznych miejscowości 

dojeżdżali kolejką do pracy i szkół. Regularne kursy kolejką odbywały się do 1984 roku, kiedy 
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dyrekcja podjęła decyzję o zamknięciu wąskotorówki. Tory, dworce, lokomotywy i wagony, PKP 

przekazały warszawskiemu Muzeum Kolejnictwa. 1 grudnia 1984 roku powstał w Sochaczewie 

oddział warszawskiego muzeum. Obecnie MKW posiada największą w Europie kolekcję taboru 

wąskotorowego - aż 217 jednostek. Na placu prezentowanych jest ponad 130 parowozów, wagonów, 
drezyn; kolejnych 39 jednostek rozrzuconych jest po całym kraju (pomniki). 

6. Ocena stanu środowiska na terenie miasta Sochaczewa 

6.1 Wody powierzchniowe i podziemne 

 

Wody powierzchniowe 

 

Sieć hydrograficzną miasta Sochaczew tworzą rzeki: Bzura, Utrata i Pisia. Główną sieć uzupełniają 
niewielkie cieki i zbiorniki powierzchniowe, w tym Zalew Boryszewski i stawy w Parku 

Garbolewskich.  

 
Bzura jest lewostronnym dopływem Wisły. Źródła rzeki znajdują się na terenie Parku Krajobrazowego 

Wzniesień Łódzkich. Do Wisły uchodzi w okolicach Kamiona pod Wyszogrodem. Długość Bzury 

wynosi 166,2 km, powierzchnia zlewni 7 787,5 km
2
. W województwie mazowieckim znajduje się 

dolny odcinek Bzury, 41,5 km, który odwadnia obszar o powierzchni około 2 700 km
2
. W obrębie 

miasta, Bzura płynie na odcinku 10,58 km, w przekroju wodowskazu Sochaczew powierzchnia zlewni 

wynosi 6281,4 km
2
. Charakterystyczna, szeroka dolina Bzury w rejonie Sochaczewa znacznie się 

zwęża. Rzeka płynie naturalnym korytem, silnie meandruje tworząc liczne zakola. Średnia prędkość 
przepływu wody wynosi 27,4 m

3
/s. 

 

Pisia jest prawostronnym dopływem Bzury. Całkowita długość rzeki wynosi 58,5 km, w tym na 
terenie miasta Sochaczew 1,86 km. Całkowita powierzchnia zlewni 501,7 km. Pisia ma charakter 

meandrowy, lokalnie została uregulowana. Wzdłuż biegu rzeki, powyżej Żyrardowa, zbudowane 

są liczne sztuczne spiętrzenia i towarzyszące im zbiorniki wodne. Ich podstawową funkcją jest 

retencjonowanie wody w okresie zwiększonego przepływu oraz alimentowanie rzeki w okresie 
trwania niskich stanów. Najważniejsze z nich to m.in. stawy w Grzegorzewicach i Radziejowicach 

oraz Hamernia i Zalew Żyrardowski. Łączna powierzchnia lustra wody zbiorników wynosi około 

120 hektarów. Największym prawostronnym dopływem jest rzeki Tuczna. Średnia szerokość cieku 
w obrębie miasta wynosi 8 m, a średnia prędkość przepływu wody przez koryto – 2,11 m

3
/s. 

 

Utrata jest prawostronnym dopływem Bzury. Całkowita długość rzeki wynosi 76,5 km, na terenie 
Sochaczewa – 3,7 km. Średnia szerokość to 12 m, a przepływ – 2,16 m

3
/s. Całkowita powierzchnia 

zlewni to 792,0 km. Utrata przepływa głównie przez tereny użytkowane rolniczo. Powierzchnia 

zlewni na terenie miasta zajmuję ok. 7 km
2
. Charakterystyczną cecha koryta Utraty na terenie 

Sochaczewa są jej wysokie brzegi. Stanowią one naturalne wały przeciwpowodziowe, chroniąc miasto 
przed zalaniem. Rzeka ma dziki charakter. Zasilana jest niewielką ilością dopływów typu naturalnego 

oraz wieloma rowami melioracyjnymi. 

 
Jakość wód powierzchniowych 

 

Według monitoringu wód powierzchniowych w 2008 roku opracowanego przez WIOŚ w Warszawie, 
stan ogólny wód rzek na terenie miast Sochaczew jest zły. Zestawienie ocen dla jednolitych części 

wód zestawiono w tabeli 16. 

 

Punkt pomiarowo-kontrolny dla jednolitej części wód (jcw) o nazwie „Bzura od Rawki do ujścia” 
zlokalizowany jest w Wyszogrodzie. Pod względem elementów biologicznych kwalifikuje się do 

klasy I, która oznacza stan bardzo dobry biologicznego wskaźnika jakości wód. Pod względem 

elementów fizykochemicznych jakość wód odpowiada najsłabszej, III klasie. Jednocześnie wskaźniki 
jakości wód z grupy substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (specyficzne 

zanieczyszczenia syntetyczne i niesyntetyczne) nie przekraczają wartości granicznych podanych 
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w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposobu klasyfikacji 

stanu jednolitych części wód powierzchniowych (Dz. U. z 2008 r., Nr 162, poz. 1008). Stan 

ekologiczny jednolitej części wód – Bzury na odcinku od Rawki do ujścia – określono jako 

umiarkowany, stan chemiczny nie osiąga stanu dobrego.  
 

Dla rzeki Pisi wydzielono dwie jednolite części wód, określane jako silnie zmienione. Dla jcw „Pisia 

Gągolina od źródeł do zrzutu ścieków z oczyszczalni w Żyrardowie” punkt pomiarowo-kontrolny 
zlokalizowany jest w Radziejowicach, na 47,20 km rzeki. Na terenie Sochaczewa, w Boryszewie (1,1 

km biegu rzeki) zlokalizowany jest punkt pomiarowo-kontrolny dla jcw „ Pisia od zrzutu ścieków 

z oczyszczalni w Żyrardowie”. Pod względem elementów biologicznych wody w górnym biegu 

odpowiadają klasie II (stan dobry). Biologiczny wskaźnik jakości wód z biegiem rzeki ulega 
poprawie, osiągając I klasę (stan bardzo dobry). Pod względem elementów fizykochemicznych 

obserwuje się sytuację odwrotną: w górnym biegu jakość wód odpowiada II klasie, wskaźniki jakości 

wód z grupy substancji szczególnie szkodliwych nie przekraczają wartości granicznych. Wody 
uchodzące do Bzury zakwalifikowano do najsłabszej, III klasy, zanotowano również przekroczenia 

wartości granicznych dla wskaźników jakości wód z grupy substancji szczególnie szkodliwych dla 

środowiska wodnego. Dla górnego odcinak Pisi potencjał ekologiczny określono jako dobry, dla 
odcinka dolnego jako umiarkowany. Stan chemiczny Pisi na całej długości jest dobry. 

 

Dla rzeki Utraty wydzielono trzy jednolite części wód. Dla jcw „Utrata od źródeł do Żbikówki” punkt 

pomiarowo-kontrolny zlokalizowany jest w Pruszkowie (47,3 km), dla jcw „Utrata od Żbikówki do 
Rokitnicy” punkt pomiarowo-kontrolny zlokalizowany jest w Wawrzyszewie (28,9 km). Części te 

określone są jako silnie zmienione. Odcinek Utraty przepływający przez Sochaczew należy do jcw 

„Utrata od Rokitnicy do ujścia”. Punkt pomiarowo-kontrolny zlokalizowany jest w Kistkach, przy 
ujściu do Bzury. Wody Utraty kwalifikują się do II klasy pod względem elementów biologicznych 

oraz do III (najsłabszej) pod względem fizykochemicznym. W górnym biegu Utraty notuje się 

przekroczenia wartości granicznych dla wskaźników jakości wód z grupy substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego. Potencjał i stan ekologiczny określono jako umiarkowany. Stan 
chemiczny jest dobry.  

 

Jakość wód rzek Pisi, Utraty i Bzury będących środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych jest 
pozaklasowa. W tabeli 17 przedstawiono wyniki pomiarów wskaźników i substancji, które 

zadecydowały o jakości rzek w poszczególnych punktach pomiarowych. 
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Tabela 16 Zestawienie ocen jednolitych części wód powierzchniowych 

Lp. 
Jednolita 

część wód 

Punkt 

pomiarowo-

kontrolny 

Ocena Stan 

elementy 

biologiczne* 

elementy 

fizykochemiczne** 

substancje 

szczególnie szkodliwe 
ekologiczny chemiczny ogólny 

1 Bzura Wyszogród 1 3 brak przekroczeń umiarkowany 
poniżej 
dobrego 

zły 

2 Pisia Gągolina Radziejowice 2 2 brak przekroczeń 
dobry 

i powyżej dobrego 
stan dobry dobry 

3 Pisia Boryszew 1 3 przekroczenia umiarkowany stan dobry zły 

4 Utrata Pruszków Park 2 3 przekroczenia umiarkowany stan dobry zły 

5 Utrata Wawrzyszew 2 3 brak przekroczeń umiarkowany stan dobry zły 

6 Utrata 
Kistki - ujście 

do Bzury 
2 3 brak przekroczeń umiarkowany stan dobry zły 

* klasy 1 - 5 według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008r. (1 – najlepsza) 

** klasy 1-3 według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2008r.(1- najlepsza) 

 

Źródło: WIOŚ Warszawa, Monitoring rzek, 2008 r. 
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Tabela 17 Zestawienie jakości wód płynących będących środowiskiem życia ryb w warunkach naturalnych 

Lp. Rzeka 
Punkt pomiarowo-

kontrolny 

Klasa 

ogólna 

Wyniki pomiarów wskaźników i substancji, które zadecydowały o jakości rzek 

w poszczególnych punktach pomiarowych 

nazwa wskaźnika jednostka 
stężenie 

średnioroczne maksymalne minimalne 

1 Bzura Wyszogród 

1,4 km biegu rzeki 
gmina Młodzieszyn 

powiat sochaczewski 

non fosfor ogólny mg PO4/l 0,651 0,95 0,49 

azotyny mg NO2/l 0,047 0,525 0,02 

azot amonowy mg NH4/l 0,378 0,84 0,2 

chlor mg HOCL/l 0,011 0,011 0,011 

2 Pisia Radziejowice 

47,2 km biegu rzeki 

gmina Radziejowice 
powiat żyrardowski 

non azot amonowy mg N/l 0,391 0,91 0,2 

niezjonizowany amoniak mg NH4/l 0,0073 0,27 0,002 

azotyny mg NO2/l 0,069 0,151 0,02 

fosfor ogólny mg PO4/l 0,376 0,766 0,159 

chlor mg HOCL/l 0,011 0,011 0,011 

3 Pisia Boryszew 

1,1 km biegu rzeki 

gmina Miasto Sochaczew 
powiat sochaczewski 

non azot amonowy mg NH4/l 0,37 0,79 0,21 

azotyny mg NO2/l 0,228 1,67 0,002 

fosfor ogólny mg PO4/l 0,945 1,717 0,46 

chlor mg HOCL/l 0,011 0,011 0,011 

4 Utrata Pruszków Park 

47,3 km biegu rzeki 

gmina Pruszków 
powiat pruszkowski 

non tlen rozpuszczony mg O2/l 8,476 11,4 4,4 

BZT5 mg O2/l 5,567 8 4 

azot amonowy mg NH4/l 1,617 4,48 0,184 

niezjonizowany amoniak mg N/l 0,0262 0,12 0,001 

azotyny mg NO2/l 0,332 0,821 0,115 

fosfor ogólny mg PO4/l 0,939 2,176 0,291 

chlor mg HOCL/l 0,015 0,015 0,015 

5 Utrata Kistki - ujście do Bzury 

0,2 km biegu rzeki 
gmina Sochaczew 

powiat Sochaczewski 

non tlen rozpuszczony mg O2/l 6,552 10,3 3 

BZT5 mg O2/l 5,75 8 2 

azot amonowy mg NH4/l 2,204 6,22 0,18 

niezjonizowany amoniak mg N 0,0538 0,154 0,008 

azotyny mg NO2/l 0,89 2,396 0,112 

fosfor ogólny mg PO4/l 1,431 2,492 0,714 

chlor mg HOCL/l 0,015 0,015 0,015 
Źródło: WIOŚ Warszawa, Monitoring rzek, 2008 r. 
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Wody podziemne 

 

W analizowanym regionie wody podziemne, mogące stanowić podstawę zaopatrzenia rejonu do celów 

pitnych i gospodarczych, występują w utworach czwartorzędowych i trzeciorzędowych. W rejonie 
Sochaczewa piętro wodonośne trzeciorzędu występuje w randze głównego użytkowego poziomu 

wodonośnego. Na pozostałym obszarze piętro wodonośne trzeciorzędu występuje jako drugorzędne, 

charakter głównego piętra użytkowego posiada piętro czwartorzędowe. 

 
Piętro trzeciorzędowe wchodzi w skład GZWP nr 215A o charakterze porowym o nazwie subniecka 

warszawska, część centralna. W piętrze trzeciorzędowym wyróżnia się trzy poziomy wodonośne: 

 poziom mioceński górny – występuje w rejonie Chodakowa na głębokości od 145 do 155m 

p.p.t., wykształcony jest w postaci piasków różnoziarnistych z przewagą drobnoziarnistych 
oraz mułków i iłów zawierających substancje organiczne i wkładki węgla brunatnego; piętro 

nie ma charakteru użytkowego ze względu na zła jakość i silne zabarwienie wody; 

 poziom mioceński dolny, połączony z poziomem oligoceńskim – reprezentowany jest przez 

piaski drobno- i średnioziarniste o barwie szarej, brunatnej lub zielonkawej, miąższość 
poziomu wynosi 14 – 208 m, jest to główny poziom eksploatacyjny w Sochaczewie; 

 poziom eoceńsko - paleoceński połączony z osadami górnej kredy - występują tu piaski 

bardzo drobnoziarniste i pylaste, gezy wapniste i wapienne z glaukonitem o miąższości 

kilkunastu metrów; strop znajduje się na głębokościach 250 m p.p.t., zwierciadło napięte; 

poziom nie jest eksploatowany ze względu na wysokie stężenia chlorków, sodu, strontu oraz 
wysoką barwę. 

 

W rejonie Sochaczewa eksploatowany jest poziom mioceńsko-oligoceński. Poziom wodonośny 
miocenu budują piaski drobnoziarniste o barwie brunatnej, lokalnie zapylone, z przewarstwieniami 

mułków, z wkładkami węgla brunatnego lub dużą domieszką pyłu węglowego. Występuje tu jedna 

warstwa wodonośna o miąższości 18,4-25,0 m. poziom wodonośny oligocenu stanowią piaski drobno- 
i średnioziarniste, rzadziej gruboziarniste lub żwiry związane z formacją glaukonitową, stwierdzone 

na omawianym terenie na głębokości 161-197 m, o miąższości 14 – 28 m.  

 

Charakter obu warstw wodonośnych jest najczęściej rozdzielny hydraulicznie. Łączą się one w rejonie 
Kuznocina, gdzie w stropie osadów oligocenu występuj obniżenie o nazwie „rowu Kuznocina”, 

o głębokości zrzutu ok. 40 m i kierunku SE - NW, wypełnione osadami miocenu. W obrębie tej 

struktury osady miocenu kontaktują bocznie z piaszczystymi warstwami oligocenu, powodując 
występowanie ich wzajemnej więzi hydraulicznej. W obrębie tej struktury tektonicznej znalazły się 

otwory studzienne ujęcia Kuznocin. 

 
Napięte zwierciadło wody poziomu mioceńsko-oligoceńskiego w warunkach naturalnych (tj. w latach 

1950-1960) stabilizowało się  na poziomie nawet kilku metrów nap powierzchnią terenu. Obecnie, 

wskutek wzmożonej eksploatacji wód podziemnych, utworzył się lej depresji o głębokości 20 – 25 m, 

trudny jednoznacznie do ustalenia w związku z ciągłą eksploatacją otworów. Zasięg leja depresji jest 
zmienny w zależności od prowadzonej eksploatacji. 

Zasilanie tego poziomu następuje poprzez przesączanie wód przez kompleks plioceński oraz lokalnie 

przez okna hydrogeologiczne w osadach plioceńskich (okolice Boryszewa). Skład chemiczny wód 
oligoceńskich w rejonie Sochaczewa wskazuje na występującą tu anomalię hydrochemiczną związaną 

z ascenzją zmineralizowanych wód z podłoża. Nie stwierdzono tu antropogenicznych zmian składu 

wody. 

 
Piętro czwartorzędowe w rejonie Sochaczewa było kiedyś ujmowane studniami kopanymi. 

Wodonośne piaski czwartorzędu występują w rejonie Kuznocina i Boryszewa, jednak 

ich niejednorodne wykształcenie, słaba wodonośność oraz duże zagrożenie ich jakości na obszarze 
i w pobliżu miasta, spowodowały zaniechanie eksploatacji w tym rejonie.  
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W obrębie piętra czwartorzędowego ma miejsce regionalne zróżnicowanie warunków występowania 

poszczególnych poziomów wodonośnych. 

 

Szczególne znaczenie dla miasta Sochaczew ma struktura, w obrębie której znajduje się ujęcie 
komunalne Wolka Smolana. Zakumulowane w obniżeniu osady piaszczyste o miąższości ponad 40 m 

są zasobnym zbiornikiem wód podziemnych, o zwierciadle swobodnym, występującym na głębokości 

do 5 m. W wyniku eksploatacji w rejonie ujęcia Wólka Smolana wytworzył się lej depresji, jego 
głębokość w centrum przekracza 3,5 m. Utwory wodonośne tego poziomu zaliczone zostały do 

głównego zbiornika wód podziemnych, w utworach czwartorzędowych nr 222 Doliny rzeki środkowej 

Wisły. Ujęcie znajduje się na terenie otuliny Kampinoskiego Parku Krajobrazowego. 
 

Na południowy zachód od Sochaczewa znaczenie użytkowe ma również warstwa 

przypowierzchniowa, występująca w utworach piaszczysto – pylastych o miąższości 5-10 m, 

miejscami 10-20 m. Są to utwory interglacjału mazowieckiego lub utwory międzymorenowe 
zlodowacenia środkowopolskiego, pokrywające cienką warstwą ilasto-gliniaste podłoże. Są to wody 

o zwierciadle napiętym, miejscami swobodnym, występujące na głębokości 5-15m. Zasilanie odbywa 

się w wyniku infiltracji opadów atmosferycznych. 
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Tabela 18 Wyniki badań wody surowej na ujęciach wód podziemnych dla miasta Sochaczew w latach 2007-2009 

KONARY 
nr 

studni 
zapach barwa pH mangan żelazo azotany azotyny amoniak chlorki siarczany twardość 

2009 nr 2 akceptowalny 10 7,4 0,33 1,74 0,84 0,005 0,50 12 bd bd 

nr 3 akceptowalny 15 7,5 0,28 1,65 0,87 0,001 0,56 12 bd bd 

nr 4 akceptowalny 15 7,7 0,33 0,67 1,96 0,014 0,23 20 bd bd 

nr 6 akceptowalny 25 7,7 0,34 1,43 1,12 0 0,34 20 bd bd 

nr 7 akceptowalny 20 7,7 0,28 0,74 0,82 0 0,29 12 bd bd 

nr 8 akceptowalny 15 7,8 0,32 0,51 1,32 0,012 0,29 20 bd bd 

nr 9 akceptowalny 25 7,8 0,28 0,99 1,39 0,009 0,16 12 bd bd 

nr 12 akceptowalny 20 7,5 0,33 0,74 2,08 0,013 0,22 20 bd bd 

2008 nr 2 akceptowalny 15 7,5 0,32 0,69 1,99 0,014 0,10 20 40 5,2 

nr 3 akceptowalny 15 7,8 0,26 1,04 1,00 0,008 0,15 12 62 5,6 

nr 4 akceptowalny 20 7,8 0,33 0,46 1,76 0,003 0,21 20 62 5,2 

nr 6 akceptowalny 25 7,7 0,34 1,03 2,01 0,020 0,21 17 140 7,0 

nr 7 akceptowalny 20 7,7 0,30 0,78 1,00 0,012 0,21 17 90 5,6 

nr 8 akceptowalny 15 7,8 0,32 0,45 1,00 0,013 0,28 12 72 6,0 

nr 9 akceptowalny 20 7,8 0,28 0,69 1,90 0,006 0,16 15 100 6,6 

nr 12 akceptowalny 20 7,5 0,29 0,63 1,90 0,013 0,16 20 120 6,0 

2007 nr 2 akceptowalny 15 7,6 0,35 0,80 1,50 0,005 0,20 17 47 5,5 

nr 3 akceptowalny 15 7,7 0,30 1,00 0,50 0,005 0,17 14 56 5,7 

nr 4 akceptowalny 17 7,8 0,30 0,40 0,50 0,010 0,12 17 59 5,3 

nr 6 akceptowalny 25 7,7 0,35 1,20 0,50 0,010 0,30 25 137 7,2 

nr 7 akceptowalny 17 7,7 0,32 0,70 0,50 0,005 0,20 14 94 5,4 

nr 8 akceptowalny 15 7,9 0,30 0,40 1,50 0,030 0,22 16 82 5,6 

nr 9 akceptowalny 20 7,8 0,30 0,80 1,50 0,020 0,15 15 91 6,8 

nr 12 akceptowalny 22 7,5 0,30 0,89 1,50 0,005 0,25 24 125 7,0 
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KUZNOCIN 
nr 

studni 
zapach barwa pH mangan żelazo azotany azotyny amoniak chlorki siarczany twardość 

2009 nr 1 akceptowalny 120 7,4 0,09 1,09 0,47 0,012 1,25 250 bd bd 

nr 2 akceptowalny 70 7,5 0,09 0,95 0,44 0,009 1,16 240 bd bd 

nr 4 akceptowalny 100 7,5 0,10 1,52 0,20 0,009 1,33 250 bd bd 

2008 nr 1 akceptowalny 120 7,5 0,09 0,64 0,74 0,004 1,44 190 <25 3,0 

nr 2 akceptowalny 70 7,6 0,08 0,70 1,94 0,011 1,00 200 <25 3,4 

nr 4 akceptowalny 80 7,5 0,08 0,78 0,78 0,008 1,16 210 <25 3,2 

2007 nr 1 akceptowalny 140 7,5 0,10 0,90 0-1 0,005 0,90 274 <25 2,8 

nr 2 akceptowalny 75 7,6 0,10 0,70 0-1 0,005 0,90 246 <25 3,3 

nr 4 akceptowalny 80 7,5 0,10 0,70 0-1 0,005 1,00 254 <25 3,0 

 

 

 

 

 

 

pogrubienie oznacza przekroczenia wartości dopuszczalnych według rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody 

przeznaczonej do spożycia przez ludzi 
(Dz. U. Nr 61, poz. 417) 

 

 

 

 

 

Źródło: ZWiK-Sochaczew  Sp. z o.o. 

 

Wartości dopuszczalne 

według rozporządzenia Ministra 

Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w 
sprawie jakości wody przeznaczonej do 

spożycia przez ludzi 

(Dz. U. Nr 61, poz. 417) 

15 6,5 - 9,5 0,05 0,20 50,00 0,500 0,50 250 250 60 - 500 

I klasa jakości według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód 

podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896) II 

III 

IV 

V 
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Melioracje 

 

Osuszanie terenów wywołuje niekorzystne skutki w środowisku przyrodniczym. Powoduje obniżenie 

poziomu wód gruntowych, w wyniku czego wysychają studnie, przyśpiesza również spływ wód 
gruntowych zmniejszając retencję. Mokradła są naturalnym magazynem wody, wiosną przyjmują jej 

nadmiar i umożliwiają jej przesączanie w głąb gleby i odnawianie zasobów wód gruntowych. Są 

ponadto miejscem życia wielu gatunków roślin i zwierząt.  
 

Na terenie Sochaczewa ogólna długość kanałów i rowów melioracyjnych wynosi 11,76 km (bez 

Bzury, Pisi, Utraty). Najdłuższy, 10 km rów U odprowadza ścieki z Mars Polska, wpada do Utraty. Na 
terenie miasta położony jest 2,5 km odcinek zlokalizowany pomiędzy ulicami: Trojanowską, Łąkową i 

Przylasek. Stan techniczny rowu jest dobry, w razie uszkodzeń dokonywane są coroczne naprawy. 

Rów jest konserwowany co trzy lata. Pozostałe rowy: 

 rów szczegółowy U1: o długości 1550 m, przecina ulice: Energetyczną, Polną, Długą, 

Warszawską, uchodzi do rowu U, powierzchnia zmeliorowana 19,85 ha. 

 rów szczegółowy U2 łączy Olimpijską i Warszawską, długość 636 m, w tym 186 m rurociąg, 

uchodzi do rowu U1; 

 rów U58 o długości 380 m, zlokalizowany w dzielnicy Wypalenisko, biegnie w kierunku 

wschodnim, do miejscowości Orły-Cesin. 

 rów WW przecina ulicę Kątową, długość 180 m, powierzchnia zmeliorowana 10,26 ha; 

 rów B-6 biegnie równolegle do ul. Głowackiego, długość 750 m, w środkowym odcinku 

rurociąg o długości 230 m; wpada w staw, dalej pełni rolę kolektora; 

 rów B-4, rów zamieniony na rurociąg, przecina ul. Batalionów Chłopskich, długość 300 m, 

wpada do Bzury; 

 rów C3 o długości 124 m biegnie  z Kuznocin w kierunku ul. Płockiej. 

 

Powierzchnia zdrenowana na terenie miasta to 30,11 ha, powierzchnia zmeliorowana wynosi 
123,90 ha. 

 

Źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych 

Na obszarze miasta występują przestrzenne, liniowe i punktowe ogniska zanieczyszczeń wód. Są to 
w głównej mierze: 

 ścieki komunalne odprowadzane do gruntu, 

 przecieki z kanalizacji miejskiej, 

 nieoczyszczone wody deszczowe z kanalizacji deszczowej, 

 spływy z obszarów rolnych i leśnych, 

 źródła liniowe (drogi i kolej) oraz związane z terenami komunikacyjnymi i terenami obsługi 

komunikacji substancje ropopochodne, 

 punkty dystrybucji paliw płynnych, 

 emisje zanieczyszczeń gazowych i pyłowych przenikające do gruntu z opadami atmosferycznymi. 

 
Najpoważniejszym zagrożeniem, które przez długi czas będzie oddziaływać na jakość wód 

powierzchniowych, jest niedostatecznie uregulowana gospodarka wodno – ściekowa. Nie oczyszczone 

ścieki odprowadzane są do często nieszczelnych szamb, gruntu i wód otwartych, stanowiąc poważne 

źródło zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych. 
 

Duże zagrożenie dla jakości wód powierzchniowych stanowią również nieoczyszczone wody opadowe 

z kanalizacji deszczowej. Na terenie Sochaczewa znajduje się 35 wylotów wód opadowych (w tym: 15 
do rzeki Bzury, 9 do rzeki Utraty, 3 do rzeki Pisi oraz 8 do innych zbiorników lub cieków), z których 

tylko 5 jest wyposażone w urządzenia oczyszczające (piaskowniki i osadnik). Wg informacji z Urzędu 

Miejskiego w Sochaczewie tylko 16 wylotów posiada pozwolenie wodno-prawne. Większość 
z powyższych wylotów stanowi kanalizację ogólno-spławną. 
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6.2 Powietrze atmosferyczne 

Powietrze atmosferyczne jest jednym z najbardziej wrażliwych na zanieczyszczenia komponentów 
środowiska, który jednocześnie decyduje o warunkach życia człowieka, zwierząt i roślin. Zły stan 

aerosanitarny powoduje pogorszenie zdrowia ludności, straty w środowisku, zwłaszcza 

w drzewostanie iglastym, a także wymierne straty gospodarcze. 

 
Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta Sochaczew są: 

 źródła komunalno – bytowe: kotłownie lokalne, indywidualne paleniska domowe, emitory 

z zakładów użyteczności publicznej; 

 źródła liniowe tj. transportowe – emisja zanieczyszczeń następuje na niskiej wysokości, tworząc 

niską emisję; 

 źródła przemysłowe – pochodzące z procesów produkcyjnych oraz kotłowni przemysłowych; 

 źródła obszarowe tj. pylenie wtórne z odsłoniętej powierzchni terenu (tereny nieutwardzone, 

tereny poprzemysłowe, nieużytki itp.). 

 

Zaopatrzenie miasta w ciepło następuje z lokalnych źródeł ciepła – kotłowni lokalnych, osiedlowych 
i zakładowych oraz poprzez ogrzewanie indywidualne. Funkcjonujące na terenie miasta kotłownie 

opalane są węglem, miałem węglowym, węglem ekologicznym tj. eko-groszkiem, olejem opałowym 

i biomasą. Spośród kotłowni Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej Sp. z o.o., 9 opalanych jest gazem 

ziemnym a 1 miałem węglowym). Również, wykorzystywane do celów komunalnych kotłownie: 
Szpitala Powiatowego przy ul. Batalionów Chłopskich i Zespołu Szkół CKP przy ul. Piłsudskiego 

wykorzystują jako paliwo olej opałowy. Natomiast kotłownia Geotermii Mazowieckiej Sp. z o.o. 

(zaopatrująca w ciepło dzielnicę Chodaków), oprócz 2 kotłów węglowych, korzysta również 
z biomasy (1 kocioł). W budownictwie jednorodzinnym, szacuje się, że ok. 35% to ekologiczne 

kotłownie olejowe lub gazowe, 35% to tradycyjne kotłownie na paliwa stałe, a pozostałe 30% to 

budynki ogrzewane paleniskami i piecami, ogrzewaniem elektrycznym lub w minimalnym stopniu 
przez źródła energii odnawialnej tj. pompy cieplne i baterie słoneczne. 

 

Emisja zanieczyszczeń z emitorów o niskiej wysokości (od kilku, kilkunastu do maksymalnie 40 m) – 

nazywana „niską emisją” - jest szczególnie uciążliwa dla środowiska. Duża ilość tych emitorów 
i niekorzystne warunki rozprzestrzeniania na ograniczonym terenie kształtują poziom stężeń w ich 

najbliższym otoczeniu. Zjawisko takie występuje na terenach o zwartej zabudowie z dużą ilością 

indywidualnych palenisk w budynkach mieszkalnych oraz zakładach usługowych i przemysłowych 
małej wielkości. Inaczej problem przedstawia się na terenach o luźnej zabudowie, gdzie istnieją lepsze 

warunki przewietrzania i depozycji zanieczyszczeń. Tereny te charakteryzują się niższymi stężeniami 

zanieczyszczeń. Charakterystyczną cechą niskiej emisji jest jej sezonowość. W okresach grzewczych 
notuje się wzrost emisji energetycznej w porównaniu do okresów ciepłych. Zanieczyszczeniem 

wskaźnikowym niskiej emisji jest benzo-a-piren, należący do grupy węglowodorów aromatycznych. 

Głównym problemem zapobiegania  w przypadku niskiej emisji jest brak inwentaryzacji źródeł 

i wielkości emisji oraz danych o rodzaju i ilości stosowanych paliw (np. spalanie odpadów 
w instalacjach nie przeznaczonych do tego celu).  

 

Drugim ważnym elementem niskiej emisji są zanieczyszczenia komunikacyjne, obejmujące takie 
substancje jak: tlenki azotu, węglowodory aromatyczne i alifatyczne, pyły, tlenek węgla, dwutlenek 

siarki, aldehydy. Emisja ta, wraz z postępującym zwiększaniem się ilości pojazdów na szlakach 

komunikacyjnych, wykazuje tendencję wzrostową. Szczególnie wysokie zanieczyszczenie powietrza 

substancjami pochodzącymi ze spalania paliw w silnikach pojazdów występuje na skrzyżowaniach 
głównych ulic, przy trasach komunikacyjnych o dużym natężeniu ruchu biegnących przez obszary 

o zwartej zabudowie.  

 
Kolejnym źródłem zanieczyszczenia powietrza są procesy technologiczne, zachodzące w zakładach 

przemysłowych i spółkach produkcyjnych. Wykaz zakładów posiadających pozwolenie przedstawiono 

w tabeli 19. 
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Tabela 19 Zakłady posiadające pozwolenie na wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza 

Lp. Nazwa zakładu Adres Typ 

emitora 

Dopuszczalna ilość dla kotłowni [Mg/rok] Data 

ważności 

pozwolenia 

Nr decyzji 

SO2 NO2 CO pył inne 

1 Wavin Metalplast – Buk 

Sp. z o.o. 

ul. Dobieżyńska 43 

64-320 Buk 

ul. Kusocińskiego 23 

96-500 Sochaczew 

punktowy - 3,92x10-6 - 0,601 Cykloheksanon – 0,900 

Tetrahydrofuran – 1,100 

Butan-2-on-1,100 

Alkohol etylowy – 1,901 

31.12.2014 RŚ.B. 7648-8/08 

2 TCT Polaska Sp. z o.o. ul. 15 Sierpnia 106 

96-500 Sochaczew 

punktowy - - - 5,403 Związki ołowiu – 0,93 

Ftalany dibitylu – 7,2x10-6 

Ksylen 4,75x10
-3
 

Węglowodory alifatyczne – n.o. 

Etylobenzen – n.o. 

Styren n.o. 

31.12.2014 RŚ.B. 7648-1/08 

3 ENERGOP Sp. z o.o. ul. Inżynierska 32 

96-500 Sochaczew 

punktowy 0,006 0,044 n.o. 

(0,006) 

17,820 Węglowodory aromatyczne – n.o. 

(1,231) 

Alkohol butylowy – n.o. (0,367) 

Metyloetyloketon – n.o. (1,030) 

Glikol etylenowy – n.o. (0,388) 

Ksylen – 2,365 

Octan butylu – n.o. (0,029) 

Octan etylu – n.o. (0,038) 

Toluen – n.o. (0,033) 

24.07.2015 RŚ.B. 7648-9/05 

4 NYLONBORG Sp. z o.o. ul. 15 Sierpnia 106 

96-500 Sochaczew 

punktowy - - - 714,044 Butanol- 3,060 

Kaprolaktam – 575,120 
Ksylen – 9,975 

Octan butylu – 27,612 

Octan etylu – 18,414 

Toluen – 41,030 

Węglowodory aromatyczne – 

59,694 

31.07.2016 RŚ.B. 7648-10/06 

5. BORYSZEW ERG S.A. ul. 15 Sierpnia 106 

96-500 Sochaczew 

punktowy - - - 0,113 octan winylu – 8,531 01.03.2017 WŚR.I. JB 6640-62/07 
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Lp. Nazwa zakładu Adres Typ 

emitora 

Dopuszczalna ilość dla kotłowni [Mg/rok] Data 

ważności 

pozwolenia 

Nr decyzji 

SO2 NO2 CO pył inne 

6 BORYSZEW ERG S.A. ul. 15 Sierpnia 106 

96-500 Sochaczew 

punktowy - - - 1,82184 Ksylen – 1,46928 

Toluen – 0,1606 

Ołów – 0,03448 

Ftalan dibutilu – 0,0816  

Izocyjaniany – 0,23798 

Glikol etylowy – 0,08455 

Octan butylu – 1,0395 

12.01.2016 WŚR.I. MM 6610-39/07 

7. BORYSZEW ERG S.A. ul. 15 Sierpnia 106 

96-500 Sochaczew 

punktowy 272,0 74,6 - 126,8 - 31.12.2015 PŚ.ZD.II./MP/7680-

60/09  

8. Zakłady Chemiczne 

„ANSER” Sp. z o.o. 

ul. Kościńskiego 30 

96-500 Sochaczew 

punktowy 2,394 2,438 0,378 8,104 - 19.07.2017 RŚ.B.7648-13/07  

9. Mazowieckie 

Przedsiębiorstwo robót 
Drogowych 

„DROGBUD” Sp. z o.o. 

ul. Inżynierska 32 

96-500 Sochaczew 

ul. Kościńskiego 30 

96-500 Sochaczew 

punktowy 70,43

68 

24,128 n.o. 2,176 Benzo-a-piren – n.o. 

Fenol – n.o. 
Węglowodory aromatyczne – n.o.  

18.05.2017 RŚ.B.7648-8/07  

Źródło: Urząd Miejski w Sochaczewie, 
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Stan jakości powietrza 
 

W celu scharakteryzowania stanu aktualnego w zakresie jakości powietrza atmosferycznego na terenie 

Miasta Sochaczew odniesiono się do „Rocznej oceny jakości powietrza w Województwie Mazowieckim 

w 2009 roku.” sporządzonej przez WIOŚ w 2010 r.  
 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (art. 89) Wojewódzki 

Inspektor ochrony Środowiska rokrocznie wykonuje ocenę poziomów substancji w powietrzu we 
wszystkich strefach województwa. 

 

Ocena ta jest przeprowadzana w celu przedstawienia: 

1. Klasyfikacji stref w oparciu o kryteria zawarte w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 
3 marca 2008r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2008 r., 

nr 47, poz. 281)  

2. Uzyskania informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń w strefach, 
3. Wskazania wartości i obszarów przekroczeń wartości kryterialnych, 

 

Klasyfikacji stref dokonuje się oddzielnie dla dwóch grup kryteriów ze względu na ochronę zdrowia 
ludzi oraz ze względu na ochronę roślin, wydzielając strefy, dla których poziom: 

1. Stężeń zanieczyszczeń na ich terenie przekraczał poziomy dopuszczalne powiększone o margines 

tolerancji w przypadku gdy ten margines jest określony- klasa C, 

2. stężeń zanieczyszczeń na ich terenie przekraczał poziomy dopuszczalne, lecz nie przekraczał 
stężeń poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji - klasa B, 

3. stężeń zanieczyszczeń na ich terenie nie przekraczał odpowiednio poziomów dopuszczalnych, 

poziomów docelowych oraz poziomów celów długoterminowego - klasa A. 
 

Miasto Sochaczew zaliczone zostało do strefy warszawsko-sochaczewskiej (wyjątek stanowi tu 

podział stref dla O3, w odniesieniu do którego funkcjonują tylko 2 strefy: Aglomeracja Warszawska 
i strefa mazowiecka), zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 6 marca 2008 r. 

w sprawie stref w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U. z 2008 r. Nr 52, poz. 310). 

Wyniki uzyskane dla analizowanej strefy w roku 2009 przedstawiono w tabeli 20 i 21. 

 

Tabela 20 Wynikowe klasy dla zanieczyszczeń mających określone poziomy dopuszczalne w ocenie 

rocznej z uwzględnieniem kryteriów dla ochrony zdrowia. 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy 

SO2 NO2 PM10 C6H6 Pb CO 

A A A A A A 

* dla strefy mazowieckiej  

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim raport za rok 2009, WIOŚ Warszawa 

marzec 2010 

 
Tabela 21 Wynikowe klasy dla zanieczyszczeń mających określone poziomy docelowe w ocenie 

rocznej z uwzględnieniem kryteriów dla ochrony zdrowia. 
Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy  

arsen w pyle 

PM10 

nikiel w pyle 

PM10 

kadm w pyle 

PM10 

benzo(a)piren 

w pyle PM10 

*O3 

poziom 

docelowy 

poziom celu 

długoterminowego 
A A A C A C 

* dla strefy mazowieckiej  

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim raport za rok 2009, WIOŚ Warszawa 

marzec 2010 

 
Uzyskane wyniki poziomu docelowego w strefie warszawsko-sochaczewskiej wskazują na 

przekroczenia dla benzo(a)pirenu  - klasa C. Przekroczenia ozonu w strefie mazowieckiej (w obrębie 
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której znajduje się miasto Sochaczew) spowodowały, że została ona zakwalifikowana do klasy C 

w odniesieniu do zanieczyszczeń mających określone poziomy celu długoterminowego.  
 

Tabela 22 Wynikowe klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w ocenie rocznej z uwzględnieniem 
kryteriów dla ochrony roślin 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy 

SO2 NOx 
*O3 

poziom docelowy poziom celu długoterminowego 

A A A C 

* dla strefy mazowieckiej  

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim raport za rok 2009, WIOŚ Warszawa 

marzec 2010 

 

Analizując wyniki uzyskane pod kątem określonych poziomów docelowych, strefa mazowiecka 
została umiejscowiona w klasie A, natomiast w odniesieniu do zanieczyszczeń mających określone 

poziomy celu długoterminowego – do klasy C.  

 
Wg danych zawartych w „Rocznej ocenie jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za 

2009 rok.”, stwierdzono, że strefa warszawsko – sochaczewska nie wymaga sporządzenia programu 

ochrony powietrza według kryteriów dla ochrony zdrowia dla zanieczyszczeń, dla których określone 
są poziomy dopuszczalne, nie znajduje się również na liście stref i obszarów, dla których wskazane 

jest wzmocnienie systemu oceny wg kryteriów dla ochrony zdrowia. Zakwalifikowana została 

natomiast do sporządzenia programu ochrony powietrza wg kryteriów dla ochrony zdrowia i dla 
ochrony roślin. W Sochaczewie odnotowano przekroczenie benzo(a)piernu (niska emisja 

i komunikacja).  

 

Program Ochrony Powietrza dla stref w województwie mazowieckim,w których został przekroczony 
poziom docelowy benzo(a)pirenu jako wskaźnika wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 

w powietrzu został określony Uchwałą Nr 223/09 Sejmiku Województwa Mazowieckiego 

z dnia 21 grudnia 2009 r. Termin realizacji przedsięwzięcia – 31.12.2013 r.  
 

Zmienność stężeń zanieczyszczeń w ciągu roku  

Stężenia zanieczyszczeń charakteryzuje zmienność sezonowa, związana z warunkami klimatycznymi. 

Natomiast na podwyższenie stężeń większości zanieczyszczeń wpływają niska temperatura, znikome 

opady atmosferyczne oraz słaby wiatr.  

 
Głównym źródłem emisji dwutlenku siarki, pyłu oraz tlenku węgla jest spalanie paliw w celach 

grzewczych, dlatego też stężenia tych zanieczyszczeń cechuje duża zmienność sezonowa zależna od 

temperatury powietrza i konieczności ogrzewania pomieszczeń. Emisja tych zanieczyszczeń jest 
maksymalna w czasie jesiennym i zimowym. 

 

Zmienność sezonową wykazuje również pył zawieszony i dwutlenek azotu. Wartości stężeń 
w miesiącach zimnych są wyższe niż w miesiącach ciepłych. Jednak różnice w wielkościach stężeń 

pomiędzy sezonami są niższe niż w przypadku dwutlenku siarki. Dla tych zanieczyszczeń istotny jest 

również wpływ innych źródeł zanieczyszczeń, niż procesy spalania w celach grzewczych. 

W stężeniach pyłu dużą rolę odgrywa emisja tzw. „niezorganizowana” np. pylenie ze 
źle zagospodarowanych obszarów, pokrytych kurzem ulic. W stężeniach dwutlenku azotu poza emisją 

z procesów spalania występuje również emisja tlenków azotu ze środków transportu.  

6.3  Hałas 

Hałas stanowi jedno ze źródeł zanieczyszczenia środowiska, wzrastające w ostatnich latach w związku 

z rozwojem, głównie komunikacji. Odczuwany jest przez mieszkańców jako jeden z najbardziej 
uciążliwych czynników wpływających ujemnie na środowisko i samopoczucie. 
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Do głównych źródeł akustycznych zaburzeń środowiska na terenie miasta Sochaczew należą:  

 hałas komunikacyjny pochodzący od środków transportu,  

 hałas przemysłowy (związany z zakładami produkcyjnymi, usługowymi, rzemieślniczymi, 

terenami budowy, liniami elektroenergetycznymi). 

 
Hałas komunikacyjny 

 

Hałas komunikacyjny na terenie miasta wiąże się głównie z transportem samochodowym 
w niewielkim stopniu kolejowym. O poziomie hałasu komunikacyjnego decyduje kilka czynników: 

natężenie ruchu pojazdów, udział pojazdów ciężarowych, prędkość pojazdów, stan techniczny 

pojazdów, płynność ruchu, stan nawierzchni dróg, położenie dróg, ich parametry, ukształtowanie 

powierzchni terenu, przez który przebiega droga, rodzaj sąsiadującej z drogą zabudowy oraz odległość 
zabudowy od drogi. 

 
Na terenie miasta, według danych z 2008 roku wszystkie drogi powiatowe posiadają nawierzchnię 

bitumiczną, natomiast na sieć dróg gminnych składają się drogi o nawierzchni bitumicznej 34 km, 

drogi o nawierzchni betonowej 6 km, drogi o nawierzchni z kostki brukowej 1,5 km, drogi 

o nawierzchni tłuczniowej 8 km, drogi gruntowe 64 km. 
 

W 1999 roku została opracowana „Mapa akustyczna miasta Sochaczew”. Na podstawie wykonanych 

badań wyliczony został średni poziom hałasu ekwiwalentnego dla Sochaczewa – 70,6 dB(A). Średni 
dopuszczalny poziom hałasu w ciągu dnia dla miast wynosi 60 dB(A), poziom hałasu w Sochaczewie 

przekroczony jest o 10,6 dB(A). Hałas komunikacyjny na terenie Sochaczewa na podstawie badań 

z 1999 roku był ponadnormatywny i kwalifikuje klimat akustyczny miasta jako uciążliwy dla 
mieszkańców.  

 

W listopadzie 2003 roku została otwarta obwodnica wokół miasta. Spowodowało to zmniejszenie 

liczby pojazdów przejeżdżających przez miasto i wpłynęło na zmniejszenie poziomu hałasu 
komunikacyjnego. Pas obwodnicy na odcinku miejskim wyposażony został w ekrany dźwiękochłonne. 

 

W lipcu 2006 roku, na zlecenie Burmistrza Miasta Sochaczew, wykonano pomiary hałasu 
komunikacyjnego na skrzyżowaniu ulic Chopina z Chodakowską. Celem badań było określenie emisji 

hałasu na terenach położonych w bezpośrednim sąsiedztwie źródła hałasu oraz przeprowadzenie 

analizy natężenia ruchu pojazdów na badanym odcinku trasy. Do badań wytypowano trzy punkty 

pomiarowe: na terenie Szkoły Podstawowej, przy aptece (zabudowa handlowo–mieszkalna 
wielorodzinna) oraz przy posesji nr 138 ul. Chopina (zabudowa mieszkalno-handlowa).  

 

Z przeprowadzonej analizy natężenia ruchu wynika, że największy ruch pojazdów na badanym terenie 
odbywa się w godzinach 10.00-12.00 oraz 16.00-18.00 (rysunek 2). 
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Źródło: Raport z badań hałasu komunikacyjnego na skrzyżowaniu ulic Chopina i Chodakowskiej 

w Sochaczewie. 

 
Rysunek 2 Natężenie ruchu pojazdów na skrzyżowaniu ulic Chopina z Chodakowską, lipiec 

2006 r. 

 

 
Wyniki pomiarów hałasu w punktach pomiarowych w odniesieniu do dopuszczalnych poziomów 

hałasu przedstawiono w tabeli 23 oraz na rysunku 3. 
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Tabela 23 Natężenie ruchu pojazdów oraz wyniki pomiarów akustycznych na skrzyżowaniu ulic Chopina i Chodakowskiej 

 
Źródło: Raport z badań 283/06 Delegatura w Płocku 

* dopuszczalne poziomy hałasu według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasów w 

środowisku (Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826). 

Godziny 

pomiarów 

Natężenie ruchu LAeq [dB] 

Pojazdy 
% pojazdów 

ciężkich 

punkt pomiarowy 

przy Szkole 

Podstawowej 

dopuszczalne poziomy 

hałasu dla terenów 

zabudowy związanej ze 

stałym lub czasowym 

pobytem dzieci i 

młodzieży* 

punkt pomiarowy 

przy aptece 

punkt pomiarowy 

przy posesji  

dopuszczalne poziomy 

hałasu dla terenów 

mieszkaniowo-

usługowych* 

6.00-7.00 570 7,4 61,6 55 63,7 63,1 60 

7.00-8.00 630 8,6 62,2 55 64,7 60 60 

8.00-9.00 666 5,4 62 55 66,5 58,4 60 

9.00-10.00 714 10,9 61,6 55 65,1 58,6 60 

10.00-11.00 912 5,3 61,9 55 64,4 57,2 60 

11.00-12.00 570 11,6 61,9 55 64,4 56,6 60 

12.00-13.00 672 8,9 60,7 55 64,8 60,6 60 

13.00-14.00 690 12,2 62,2 55 64,6 64,1 60 

14.00-15.00 864 4,9 61 55 64,9 66,4 60 

15.00-16.00 972 5,6 64,8 55 68,1 67,4 60 

16.00-17.00 954 5 61 55 65,1 66,8 60 

17.00-18.00 1104 6,5 61,5 55 65,2 67,9 60 

18.00-19.00 852 5,6 61,8 55 65,6 67,8 60 

19.00-20.00 612 1 61,8 55 64,6 69,9 60 

20.00-21.00 594 5,1 60,5 55 64,1 67,1 60 

21.00-22.00 636 2,8 58,4 55 61,6 68,3 60 

22.00-23.00 384 3,1 56,9 50 61,2 66,6 50 

23.00-24.00 168 25 53,3 50 59,1 68,1 50 

24.00-1.00 66 9,1 54,4 50 56,6 67,6 50 

1.00-2.00 54 11,1 51,3 50 55,3 69,2 50 

2.00-3.00 66 18,2 50,8 50 54,1 67,3 50 

3.00-4.00 42 14,3 53,9 50 53,3 68,4 50 

4.00-5.00 66 27,3 55,9 50 58,6 66,5 50 

5.00-6.00 198 21,2 59,7 50 61,5 65,6 50 
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przy posesji nr138 ul. Chopina
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Źródło: opracowano na podstawie Raportu z badań 283/06 Delegatura w Płocku 

* dopuszczalne poziomy hałasu według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasów w środowisku (Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826) 

 
Rysunek 3  Wyniki pomiarów akustycznych na skrzyżowaniu ulic Chopina i Chodakowskiej 
 

Z badań wynika, że wartości progowe poziomu hałasu w porze dziennej (do 60 dB) i w porze nocnej 

(do 50 dB) zostały przekroczone we wszystkich badanych punktach. Równoważne poziomy dźwięku 

A obliczone dla normatywnego czasu odniesienia dla punktów: przy Szkole Podstawowej, aptece 

i posesji przy ul. Chopina przedstawiono w tabeli 24.  
 

Tabela 24 Równoważne poziomy dźwięku A obliczone dla normatywnego czasu odniesienia dla 

badanych punktów przy skrzyżowaniu ulic Chopina z ul. Chodakowską 

 
Punkt 

pomiarowy 
Rodzaj zabudowy Pora 

LAeq 

dB 

Dopuszczalne 

poziomy hałasu* 

Przy Szkole 
Podstawowej 

zabudowa związana ze stałym lub czasowym 
pobytem dzieci i młodzieży 

dzienna 61,7 55 

nocna 55,4 50 

przy aptece zabudowa handlowo–mieszkalna wielorodzinna 
dzienna 65,0 60 

nocna 58,4 50 

przy posesji zabudowa mieszkalno-handlowa 
dzienna 67,7 60 

nocna 60,6 50 

Źródło: opracowano na podstawie Raportu z badań 283/06 Delegatura w Płocku 

* dopuszczalne poziomy hałasu według rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasów w środowisku (Dz.U. z 2007 r. Nr 120, poz. 826). 

 
Monitoring hałasu prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, badany jest 

hałas komunikacyjny. Pomiary w Sochaczewie wykonywane były w 2008 roku, w przekroju 

pomiarowym przy ulicy 15 Sierpnia. Równoważny poziom dźwięku dla pory dnia zawierał się od 
66,4dB do 66,7dB, a dla pory nocy od 60,4dB do 61,5dB i przekraczał dopuszczalny. 
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W grudniu 2009 roku przeprowadzono pomiary hałasu związane z użytkowaniem nowo zbudowanych 

dwóch obiektów mostowych w ciągu ulicy Młynarskiej w Sochaczewie. Zleceniodawcą badań był 

realizator inwestycji – Powiatowy Zarząd Dróg w Sochaczewie. Koniczność przeprowadzenia 
pomiarów wynikała z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia. Dla analizowanego obszaru dopuszczalny poziom hałasu w środowisku powodowany 

przez drogi, wyrażony równoważnym poziomem dźwięku A wynosi: 

 w porze dziennej LAeqD = 60 dB 

 w porze nocnej LAeqN = 50 dB 

 

Na podstawie analizy uzyskanych wyników stwierdzono, że poziom hałasu związany z użytkowaniem 

obiektów mostowych w ciągu ulicy Młynarskiej w Sochaczewie nie przekracza dopuszczalnych 
wartości poziomu hałasu w środowisku określonych w załączniku do Rozporządzenia Ministra 

Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasów w środowisku 

(Dz.U. z 2007 r., Nr 120, poz. 826). 

 
Hałas przemysłowy  

 
Hałas przemysłowy na terenie miasta gminy nie jest monitorowany. Hałas przemysłowy stanowi 

zagrożenie o charakterze lokalnym, punktowym występując głównie na terenach sąsiadujących 

z zakładami produkcyjnymi. Poziom hałasu przemysłowego jest kształtowany indywidualnie dla 

każdego obiektu i zależy od parku maszynowego, zastosowanej izolacji hal produkcyjnych, a także 
prowadzonych procesów technologicznych oraz funkcji urbanistycznej sąsiadujących z nim terenów.  

 

Zwiększający się ruch samochodowy będzie wzmagał problemy związane z uciążliwością hałasu, 
szczególnie dla mieszkańców terenów położonych wzdłuż dróg dużym natężeniu ruchu i to 

niezależnie od pory dnia. Pewną uciążliwość powodować będą zakłady rzemieślnicze i usługowe 

zlokalizowane blisko zabudowy o charakterze mieszkalnym. Wpływ ich na ogólny klimat akustyczny 
miasta nie jest znaczący, jednak są one przyczyną lokalnych negatywnych skutków odczuwalnych 

przez okolicznych mieszkańców. 

 

6.4  Gospodarowanie odpadami 

Zagadnienie to zostało szczegółowo omówione w dokumencie „Plan gospodarki odpadami dla miasta 

Sochaczew na lata 2010-2017”, opracowywanego jako wyodrębniony element „Programu Ochrony 
Środowiska dla miasta Sochaczew na lata 2010-2017”.  

 

6.5 Promieniowanie elektromagnetyczne 

Promieniowaniem elektromagnetycznym (PEM) nazywamy emisje zaburzenia energetycznego 

wywołanego zmianą przyspieszenia jakichkolwiek ładunków elektrycznych np. przepływem prądu 
elektrycznego. Promieniowanie dzieli się na dwie zasadnicze grupy:  

 promieniowanie jonizujące, występuje w wyniku stosowania zarówno wzbogaconych, jak 

i naturalnych substancji promieniotwórczych oraz lokalnie sztucznych źródeł promieniowania 

w energetyce jądrowej, ochronie zdrowia, przemyśle, badaniach naukowych, 

 promieniowanie niejonizujące  występuje wokół linii energetycznych wysokiego napięcia,  
urządzeń łączności, pracujących silników elektrycznych oraz instalacji przemysłowych, 

domowego sprzętu elektrycznego (np. kuchenki mikrofalowe, piece indukcyjne), elektronicznego 

itp. Z punktu widzenia ochrony środowiska i zdrowia człowieka w zakresie promieniowania 

niejonizującego istotne są fale o ekstremalnie niskiej częstotliwości (ELF)  i fale o bardzo niskiej 
(VLF), radiofale, mikrofale.  

 



 

67 

Źródła promieniowania można podzielić na naturalne - występujące w przyrodzie i sztuczne – 

wytwarzane przez człowieka. 

 
Na terenie miasta Sochaczew występują następujące źródła promieniowania niejonizującego: 

 elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia: 220 kV, 110 kV oraz stacje 

transformatorowe WN i SN, 

 stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej i inne tego typu, 

 stacja nadawcza programów radiowych, 

 sprzęt elektryczny i elektroniczny stosowany w gospodarstwach domowych. 

 

Stacje nadawcze programów telewizyjnych nie są zlokalizowane na terenie miasta.  

Elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia oraz stacje transformatorowe  

Przez obszar miasta przebiegają liczne napowietrzne linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia, 
tworzące część krajowego systemu elektroenergetycznego następujących relacji: 

 220 kV - Konin – Mory 

 220 kV - Konin – Sochaczew 

 220 kV - Sochaczew – Mory 

 110 kV - Sochaczew – Łowicz 

 110 kV - Sochaczew – Boryszew 

 110 kV - Sochaczew – Błonie 

 110 kV - Sochaczew – Grodzisk Mazowiecki 

 110 kV - Sochaczew – Wyszogród 

 110 kV - Sochaczew – Konstantynów 

 110 kV - Sochaczew – Żyrardów 

 110 kV - Boryszew – Skierniewice  

Zlokalizowane są również dwa główne punkty zasilania: „Sochaczew przy ul. Partyzantów (GPZ 

220/110/15 kV; autotransformator 230/120/15; 75 kV o mocy 160/160/50 MVA i dwa transformatory 
115/16,5 kV o mocy 25/25 MVA każdy) oraz „Boryszew” przy ul. Kościńskiego (GPZ 110/15 kV; 

dwa transformatory 115/16,5 kV o mocy 16/16 MVA każdy). Ponadto, na terenie miasta 

rozmieszczonych jest 132 stacji transformatorowych 15/0,4 kV. 

Stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej i inne tego typu  

 

Najpoważniejszymi źródłami promieniowania elektromagnetycznego są stacje bazowe telefonii 
komórkowej. Promieniowanie elektromagnetyczne generowane jest przez anteny stacji podczas jej 

pracy. Moc promieniowania jest różna i zależy od wielkości stacji bazowej, a częstotliwość 

emitowanych pól wynosi max. 1800 GHz. Wykaz oraz parametry stacji bazowych na terenie miasta 
Sochaczew przedstawione zostały w tabeli 25.  

 

Tabela 25 Wykaz emitorów promieniowania elektromagnetycznego na terenie miasta Sochaczew 

Lp. Operator Lokalizacja urządzenia System 

1. PTC Sp. z o. o. Inżynierska 32 UMTS, GSM900 

2. PTC Sp. z o. o. 15 Sierpnia 106 GSM900 

3. POLKOMTEL S.A. Stadionowa 4 UMTS, GSM900, GSM1800 

4. PTK CENTERTEL Stadionowa 4 UMTS, GSM900, GSM1800 

5. PTC Sp. z o. o. 15 Sierpnia 52B UMTS, GSM900 

6. P4 Sp. z o. o. 15 Sierpnia 52B UMTS, GSM900 

7. POLKOMTEL S.A. 15 Sierpnia 1 UMTS 

8. PTK CENTERTEL Sp. z o. o. 1 Maja 12 UMTS, GSM900, GSM1800 

9. POLKOMTEL S.A. Warszawska 80 (Stadion) UMTS, GSM900, GSM1800 

10. POLKOMTEL S.A. Kardynała Wyszyńskiego 1 UMTS 

11. P4 Sp. z o. o. Żeromskiego 23 UMTS, GSM900 
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Lp. Operator Lokalizacja urządzenia System 

12. PTC Sp. z o. o. Żeromskiego 23 UMTS, GSM900, GSM1800 

13. PTC Sp. z o. o. Batalionów Chłopskich 3/7 UMTS, GSM900 

14. PTK CENTERTEL Sp. z o. o. 600-lecia 90 UMTS, GSM900, GSM1800 

15. POLKOMTEL S.A. Chodakowska 10 UMTS, GSM900, GSM1800 

16. P4 Sp. z o. o. Chodakowska 10 UMTS 

17. PTK CENTERTEL Sp. z o. o. Chodakowska 10 UMTS, GSM900, GSM1800 

18. PTC Sp. z o. o. Włókiennicza 10 UMTS, GSM900 

19. PTC Sp. z o. o. Wyszogrodzka 127 GSM1800 
Źródło: Urząd Miejski w Sochaczewie, 2007, www.uke.gov.pl 

 

Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, użytkujący instalacje emitujące pole 
elektromagnetyczne zobowiązani są do wykonywania pomiarów pól elektromagnetycznych 

w otoczeniu tych instalacji bezpośrednio po ich uruchomieniu. 

 
Stacja nadawcza programów radiowych 

Na terenie miasta Sochaczew zlokalizowana jest jedna stacja radiowa nadawcy PPHU Fama Sp. z o.o., 

posiadająca pozwolenie Nr DRD-WRF-5151-9/04 (1) z dnia 23.01.2004 r. zmienione decyzja z dnia 

08.06.2009 r. Nr DRD-WRF-5151-9/04(6) (źródło: www.uke.gov.pl). Charakterystykę stacji 
przedstawiono w tabeli 26. 

 

Tabela 26 Charakterystyka stacji radiowej zlokalizowanej na terenie miasta Sochaczew 
Lokalizacja Nazwa 

programu 

Charakterystyka 

promieniowania 

anteny 

Polaryzacja Częstotliwość 

[MHz] 

Moc 

promieniowania 

ERP [kW] 

Sochaczew, ul. 

Chodakowska 10 

20E1634 

52N1525 

Radio Fama 

Sochaczew 

94,9 FM 

kierunkowa - ERP w 

sektorze 260°-270°/0,3 

kW 

pionowa 94,90 1 

Źródło: www.uke.gov.pl 

 

Ponadto na terenie miasta Sochaczew lub przez teren miasta przebiegają (wg danych UKE) 72 linie 
radiowe (systemów służby stałej typu punkt-punkt stosowanych do celów komunikacji 

bezprzewodowych) pracujące w paśmie 7-38 GHz, należące do operatorów wymienionych w tabeli 

27, wykorzystywane m. in. do połączenia stacji bazowych telefonii komórkowej z infrastrukturą 

operatorów lub do transmisji danych – sieć Internet, sieci wewnętrzne pomiędzy centralą i oddziałami. 
 

Tabela 27 Wykaz linii radiowych przebiegających na terenie miasta lub przez teren miasta 

Operator Liczba linii radiowych 

Netia S.A. 8 

POLKOMTEL S.A. 16 

Polska Telefonia Cyfrowa Sp. z o.o. 22 

Polska Telefonia Komórkowa "Centertel" Sp. z o. o. 24 

P4 Sp. z o. o. 2 

Razem 72 
Źródło: www.uke.gov.pl 

Na terenie miasta, w październiku 2008 roku, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

w Warszawie, przeprowadził pomiary poziomów pól elektromagnetycznych emitowanych do 

środowiska w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Pomiary prowadzone były w punkcie 
pomiarowym przy Placu Kościuszki. Wyniki uzyskanych badań  przedstawiono w tabeli 28. 

 

http://www.uke.gov.pl/
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Tabela 28 Wykaz pomiarów natężenia pola elektromagnetycznego w mieście Sochaczew 
 

Współrzędne geograficzne 

punktu w stopniach 

Data pomiaru Czas pomiaru Natężenie składowej elektrycznej 

pola V/m 

N E 0,1-1 000 MHz 1-40 000 MHz 

52,22987 20,23775 07.10.2008 10:55-12:55 0,16 <0,8 

Źródło: WIOŚ 

W wyniku przeprowadzonych pomiarów nie stwierdzono przekroczeń wartości dopuszczalnej 

poziomów pól elektromagnetycznych tj. wartości 7 V/m, określonej w załączniku nr 1 do 

Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie  dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymywania tych 

pól (Dz.U. z 2003 r., Nr 192, poz. 1883). 
 

Nie prowadzono badań poziomu pól elektromagnetycznych od liniowych źródeł promieniowania 
w Sochaczewie. 

 

6.6 Poważne awarie i zagrożenia naturalne 

Zagrożenia powodowane przez wszelkiego typu awarie infrastruktury technicznej stwarzające 

zagrożenia dla zdrowia i życia ludzi oraz katastrofy wywołane przez siły natury powodują 
konieczność prewencji i przeciwdziałania w celu zapewnienia bezpieczeństwa społeczeństwu 

 

Przez poważną awarię (zgodnie z art. 3 pkt.23 i 24 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska) określa się zdarzenie, w szczególności emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie 

procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu, w których występuje jedna lub więcej 

niebezpiecznych substancji, prowadzące do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub 

zdrowia ludzi lub  środowiska lub powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem.  
 

Jako charakterystyczne poważne awarie mogące przyczynić się do znacznej degradacji środowiska na 

terenie gminy należą awarie w zakładach przemysłowych, transporcie i przeładunku materiałów 
i substancji  niebezpiecznych oraz magazynowania materiałów i substancji  niebezpiecznych. 

 

Wymienione wyżej zagrożenia, poza zasięgiem lokalnym ograniczającym się do terenu zakładu bądź 
jego bezpośredniego otoczenia, w niesprzyjających warunkach mogą przyjąć rozmiary 

niebezpieczeństwa o zasięgu regionalnym. 

 

Potencjalne zagrożenia środowiska (sytuacje awaryjne lub katastrofy) na terenie miasta Sochaczew 
stwarzają głównie: 

 procesy przemysłowe i magazynowanie substancji niebezpiecznych, 

 transport materiałów i substancji niebezpiecznych (toksycznych, łatwopalnych, wybuchowych). 

 

Według informacji Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sochaczewie 
(http://www.kppspsochaczew.pl/rejon-operacyjny/) na terenie miasta znajduje się jeden zakład 

stwarzający zagrożenie pożarowo-wybuchowe tj.: Rozlewnia Gazu Płynnego AR-STAN 

w Sochaczewie – napełnienie butli propan-butan 11 kg, magazynowanie około 60 t gazu oraz jeden 

zakład stwarzający zagrożenie chemiczno – ekologiczne „Boryszew ERG” S.A. Maksymalne ilości 
substancji klasyfikowanych jako niebezpieczne oraz wyroby gotowe magazynowane na terenie 

zakładu „Boryszew ERG” S.A przedstawiono w tabeli 29, natomiast w tabeli 30 dla Rozlewni Gazu 

Płynnego AR-STAN. 
 

http://www.kppspsochaczew.pl/rejon-operacyjny/
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Tabela 29 Maksymalne ilości substancji klasyfikowanych jako niebezpieczne oraz wyroby gotowe 

magazynowane na terenie zakładu „Boryszew ERG” S.A. 

Lp. Nazwa substancji/wyrobu Ilość [Mg] rodzaj opakowania/pojemność zbiornika Uwagi 

Substancje 

1. Azotyn sodu 0,042 pojemniki 1 kg <2% 

2. Azotan sodu 2,000 worki  

3. Fosforan trójkrezolu 0,247 beczka <2% 

4. Koncentrat do płynu do 

spryskiwaczy 

27,100 zbiorniki: 1 szt. o pojemności 35 m
3
; 

1 szt. o pojemności 50 m
3
 

<2% 

5. Kwas octowy 0,2996 kanistry <2% 

6. Kwas tioglikolowy 5,940 beczki  

7. Nadsiarczan potasu 0,300 worki <2% 

8. Octan winylu 170,804 zbiorniki: 2 szt. o pojemności 60 m
3
; 

1 szt. o pojemności 100 m
3
, 1 szt. 

o pojemności 200 m
3
 

 

9. Przyspieszacz M VULK 0,234 worki <2% 

10. Woda amoniakalna - - Nie 
stosowana 

Wyroby gotowe 

1. Ergoterm BTGO 0,720 beczki <2% 

2. Ergoterm OTGO-S 5,448 beczki  

3. Ergoterm OTGO-TM 1,84 beczki <2% 

4. Ergoterm OTGO-TP 5,124 beczki  

5. Monsun –22
0
C 22,438 zbiorniki: 1 szt. o pojemności 25 m

3
 <2% 

6. Monsun -35
0
C 7,000 zbiorniki: 1 szt. o pojemności 20 m

3
 <2% 

Źródło: Urząd Miejski w Sochaczewie; Boryszew ERG S.A. 

 
Tabela 30 Wykaz substancji niebezpiecznych, ilości i ich sposób magazynowania na terenie Rozlewni 

Gazu Płynnego w Sochaczewie 

Lp. Rodzaj substancji Ilość [Mg] Sposób magazynowania 

1. gaz propan-butan butle 11kg – 370 szt., 4 Mg; 
autocysterna – 20 Mg; 

zbiornik magazynowy 3 sztuki – 5,8 

Mg; 5,8 Mg oraz 29 mg 
 

wiata magazynowa 
autocysterna 

zbiornik 

Źródło: Urząd Miejski w Sochaczewie; AR-STAN Kowalski, Cwikliński S.J. 

 

Ponadto do zagrożeń lokalnych (wybuchem i pożarem) kwalifikują się również stacje paliw płynnych 
i auto-gaz zlokalizowane na terenie miasta. Wykaz stacji paliw przedstawiono w tabeli 31. 

Tabela 31 Stacje paliw na terenie miasta Sochaczew 

Lp. Stacja paliw 

1. Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Stacja Paliw nr 58 ul. Warszawska 82 

2. Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Stacja Paliw nr 7294 ul. Wyszogrodzka 141 

3. Polski Koncern Naftowy Orlen S.A. Stacja Paliw ul. Gwardyjska 10 

4. Carrefour Stacja Benzynowa ul. Warszawska 119 

5. "Eko-Serwis" Katarzyna Pindor ul. Partyzantów 2 

6. "Koma-Oil" S.C. ul. 15 Sierpnia 106  

7. "Profit" S.C. Iwona Piasecka Grażyna Rzeszka ul. 15 Sierpnia 87 

8. "Roch Nitek" ul. Chopina 152 

9. Stacja Paliw Shell "Rugby" ul. Żyrardowska 47 

10. "Statoil Poland" Sp. z o.o. al. 600-lecia 57 a 
Źródło: katalog.pf.pl, www.zumi.pl 

http://katalog.pf.pl/
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W kwietniu 2009 r. na terenie miasta Sochaczew miało miejsce zdarzenie (pożar) na terenie firmy 

Eko-Servise” Sp. z o.o., w wyniku którego, doszło do zanieczyszczenia powierzchni ziemi 

(www.gios.gov.pl).  
 

Transport substancji niebezpiecznych 

 
Istotnym źródłem zagrożenia na terenie miasta Sochaczew jest transport kolejowy i drogowy. 

Zagrożenie to wynika z lokalizacji Miasta w centrum Polski, na skrzyżowaniu szlaków o znaczeniu 

międzynarodowym. W odległości około 60 km znajduje się miasto Płock, gdzie ma swoją siedzibę 
Zakład Petrochemiczny ORLEN S.A. Wiąże się to z przewożeniem przez teren Sochaczewa dużych 

ilości substancji niebezpiecznych m.in. produkty po przetwarzaniu ropy naftowej (benzyna, olej 

opałowy, oleje silnikowe, asfalt, mazut itp.) oraz produkty procesów technologicznych takie jak: 

amoniak, siarkowodór, fluorowodór, etylen, propylen, tlenki etylu, benzen, chlor, acetylen i inne.  
 

Na podstawie przeprowadzonych przez Komendę Powiatową Państwowej Straży Pożarnej i Komendę 

Powiatową Policji kontroli (http://www.kppspsochaczew.pl/rejon-operacyjny/) wynika, że dziennie 
przejeżdża ok. 30-40 auto-cystern z mediami niebezpiecznymi. Wg informacji KPPSP w Sochaczewie 

średnio rocznie odnotowywuje się ok. 10 zdarzeń związanych z transportem materiałów 

niebezpiecznych.  
 

Zagrożenia powodziowe 

 

Występowanie powodzi jest związane z zwiększeniem zasilania rzek opadami atmosferycznymi lub 
wodami roztopowymi. Zagrożenie powodzią zależy od hipsometrii zlewni i stopnia jej zalesienia oraz 

od możliwości retencjonowania wody w dużych i małych zbiornikach wodnych, polderach, 

starorzeczach, kanałach i rowach. Na terenie miasta mogą wystąpić następujące zagrożenia w wyniku: 
długotrwałych opadów deszczu w środkowej Polsce, szczególnie w obrębie doliny rzeki Bzury i jej 

dopływów; nagłych roztopów dużych ilości śniegu; cofki do rzeki Bzury z wysokiej fali powodziowej 

na Wiśle; zatoru lodowego na Wiśle powstałego poniżej ujścia rzeki Bzury. 

 
Zagrożenia powodziowe na obszarze Sochaczewa związane jest z rzeką Bzurą, która przepływa przez 

miasto z południa na północ. Obszar zagrożenia wynosi 18 km
2
. Zagrożone rejony położone są na 

lewym brzegu rzeki Bzury. Na zagrożonych obszarach, położonych  Pierwszy rejon, zamieszkiwany 
przez ok. 172 osoby obejmuje ulice: Rozlazłowską, Żeglarską, Rybną i Prostą. Natomiast drugi rejon 

obejmuje ulice: 18 Stycznia, Piękną, Sikorskiego i Wiosenną, które zamieszkuje 66 osób.  

 
Do potencjalnych zagrożeń na terenie miasta, przedstawionych w Miejscowym Planie Reagowania 

Kryzysowego, zalicza się również niekorzystne zjawiska atmosferyczne tj. silne (huraganowe) wiatry 

i trąby, nadmierne opady deszczu, nadmierne opady śniegu i zawieje śnieżne, oblodzenia, silne mrozy 

oraz susze.  
 

Szczegółowe zasady postępowania w przypadku wystąpienia poważnych awarii i zagrożeń 

naturalnych określa Miejski Plan reagowania kryzysowego opracowany przez Kierownika 
Inspektoratu Obrony Cywilnej Urzędu Miejskiego w Sochaczewie w 2008 r. 

 

6.7 Ochrona przyrody i krajobrazu 

6.7.1.  Lasy 

Na terenie Sochaczewa, lasy zajmują powierzchnię 70,6 ha (wskaźnik lesistości to 2,7%), z czego 

około 66 ha stanowią lasy prywatne, lasy będące własnością Skarbu Państwa – 3,6 ha, natomiast lasy 
gminne – 1 ha. Lasy Skarbu Państwa, nadzorowane są przez Nadleśnictwo Radziwiłłów. Obszary 

leśne znajdują się: 

http://www.gios.gov.pl/
http://www.kppspsochaczew.pl/rejon-operacyjny/
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- przy ul. Wypalenisko, 

- przy ul. Powstańców Warszawy 

- w pobliżu granicy z Kozłowem 

 
Największe skupiska leśne to „Las na Kozłowie” i przy ul. Powstańców Warszawy. Wiek 

drzewostanu „Lasu na Kozłowie” ocenia się na ok. 80 lat. Wśród drzew dominuje tam sosna. Las przy 

ul. Powstańców Warszawy jest młodszy ok. 40 lat, a dominującym gatunkiem jest brzoza. 
 

W dzielnicy Wypalenisko znajdują się niewielkie lasy sosnowe i brzozowe. Ponadto w dolinach 

rzecznych występują lasy łęgowe z dominującymi gatunkami: olchą, topolą, wierzbą i czeremchą. 
 

Niekorzystny wpływ na obszary leśne mają przebiegające przez te obszary linie wysokiego napięcia, 

wynikający z konieczności zachowania obszaru ograniczonego użytkowania, obsługi i konserwacji 

słupów i linii energetycznych (np. wycinka drzewostanu, drogi dojazdowe). 
 

Część obszarów leśnych powstałych na terenach podmokłych, wzdłuż cieków i wokół zbiorników 

wodnych stanową ważny element systemu powiązań przyrodniczych. Jednocześnie są one wrażliwe na 
zanieczyszczenia związane z antropogeniczną działalnością człowieka. Z tego też względu zostały 

uznane za obszary wodochronne i podlegają szczególnym zasadom prowadzenia gospodarki leśnej. 

 

6.7.2.  Obiekty i obszary chronione 

Na terenie miasta wśród obszarów chronionych wyróżniamy pomniki przyrody. Ochroną, na mocy 
Rozporządzenie nr 18 Wojewody Mazowieckiego z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie ustanowienia 

pomników przyrody położonych na terenie powiatu sochaczewskiego (Dz.U. Województwa 

Mazowieckiego z 2009 r. Nr. 124, poz. 3633), którego ustalenia zostały zaktualizowane przez 

Uchwałę Nr XLVI/432/09 Rady Miasta Sochaczew z dnia 25 sierpnia 2009 r. w sprawie pozbawienia 
statusu pomnika przyrody (tj. lipa przy kościele w Trojanowie), objęte są następujące drzewa 

pomnikowe: 

 dąb szypułkowy w Parku Garbolewskich przy ul. Głowackiego, obwód pnia 506 cm, wysokość 

ok. 22 m; 

 dąb szypułkowy przy ul. Boryszewskiej, obwód pnia 330 cm, wysokość 22 m; 

 dąb szypułkowy przy ul. Grunwaldzkiej, obwód pnia 470 cm, wysokość 16m; 

 klon pospolity na terenie cmentarza rzymskokatolickiego przy ul. Traugutta, obwód pnia 235 cm, 

wysokość 20 m 

oraz aleja lipowa na trasie Sochaczew – Żelazowa Wola, w obrębie miasta stanowi część ulicy 

Chopina. Aleję tworzy kilkadziesiąt 120-letnich lip drobnolistnych. Aleja jest również wpisana do 
rejestru wojewódzkiego konserwatora zabytków (Nr rej. zab. 542/A/80). 

 

Ze względu na dużą wartość przyrodniczą i kulturową do mazowieckiego wojewódzkiego rejestru 

zabytków zostały również wpisane: 

 zespół dworsko-parkowy Chodaków - Nr rej. zab. 46; 

 park Gawłów - Nr rej. zab. 506; 

 park im. Garbolewskich - Nr rej. zab. 33; 

 park „Podzamcze” - Nr rej. zab. 576. 

 

Natomiast, najbliżej miasta, zlokalizowane tereny objęte ochroną prawną przyrody to: 

 
Kampinoski Park Narodowy, Światowy Rezerwat Biosfery, jego granice oddalone są o ok. 5 km 

w kierunku północno-wschodnim od Sochaczewa, tereny gminy Brochów, za północną granica miasta 

należą do otuliny Parku. Kampinoski Park Narodowy został utworzony na mocy Rozporządzenia Rady 

Ministrów z dnia 16 stycznia 1959 roku (Dz.U. z 1959 r., Nr 17, poz. 91). Zarządzenie Ministra 
Leśnictwa i Przemysłu Drzewnego z dnia 1 marca 1959 r. określiło granice parku, ustaliło 

ograniczenia obowiązujące na jego terenie, oraz sposób jego zarządzania (MP z 1959 r., Nr 23 z póżn. 
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zm.). Aktualnie Kampinoski Park Narodowy działa w oparciu o Rozporządzenie Rady Ministrów 

z dnia 25 września 1997 r. w sprawie KPN (Dz.U. z 1977 r., Nr 132, poz. 876), które na nowo określa 

granice parku oraz strefy ochronnej (otuliny), a także zawiera ograniczenia obowiązujące na jego 

terenie.  
Należy zaznaczyć, że obszarowo te formy ochrony przyrody pokrywają się z Warszawskim Obszarem 

Chronionego Krajobrazu. 

 
Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu położony jest w sąsiedztwie Kampinoskiego Parku 

Narodowego, w pobliżu Sochaczewa. Swoim zasięgiem obejmuje: kompleksy leśne łączące Park 

z doliną Utraty oraz tereny łąkowo-rolne obejmujące wschodnią część gm. Brochów. Utworzony 
został w oparciu o Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 117 z dnia 3 sierpnia 2000 r. 

w sprawie zmiany Rozporządzenia Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997r. w sprawie 

utworzenia obszaru chronionego krajobrazu na terenie województwa warszawskiego (Dziennik 

Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 18 sierpnia 2000r. Nr 93 poz. 911) oraz 
Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie Warszawskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 

14 lutego 2007r., Nr 42, poz. 870 z późn. zm.). 
 

Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu, znajduje się ponad 15 km za północno-zachodnią 

granicą miasta, w gminach Młodzieszyn, Iłów. Utworzony został na podstawie Rozporządzenia Nr 14 
Wojewody Mazowieckiego z dnia 27 lipca 2006 r. w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu położonego na terenie powiatów płońskiego, płockiego i sochaczewskiego (Dziennik 

Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 11 sierpnia 2006r., Nr 157, poz. 6151). 

 
Bolimowski Park Krajobrazowy oraz Bolimowsko- Radziejowicki Obszar Chronionego Krajobrazu 

z Doliną Środkowej Rawki, położone ok. 20 km na południe od granic miasta, w gminie Bolimów. 

Bolimowski Park Krajobrazowy utworzony został 26 września 1986 roku Uchwałą Nr XIV/93/86 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Skierniewicach (Dziennik Urzędowy Wojewody Skierniewickiego 

z dnia 30 października 1986r., Nr 5 poz. 126). Obecnie Park funkcjonuje w oparciu o Rozporządzenie 

Nr 36 Wojewody Łódzkiego z dnia 17 października 2005 r. w sprawie Bolimowskiego Parku 

Krajobrazowego, znajdującego się w granicach województwa łódzkiego (Dziennik Urzędowy 
Województwa Łódzkiego z dnia 26 października 2005r. Nr.318, poz. 2928) oraz Rozporządzenie Nr 9 

Wojewody Mazowieckiego z dnia 4 kwietnia 2005 r. w sprawie Bolimowskiego Parku Krajobrazowego 

leżącego częściowo w granicach województwa mazowieckiego (Dziennik Urzędowy Województwa 
Mazowieckiego z 2005r., Nr 75, poz. 1978).  

 

W bezpośrednim sąsiedztwie miasta nie ma obszarów NATURA2000. 
 

Najbliżej miasta zlokalizowany jest obszar specjalnej ochrony ptaków (OSO) i specjalny obszar 

ochrony siedlisk (SOO) Puszcza Kampinoska. 

 
W krajowej sieci ekologicznej ECONET – POLSKA dolinę przepływającej przez Sochaczew rzeki 

Bzury uznano za korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym. Zapewnia on powiązania przyrodnicze 

obszarów węzłowych centralnej Polski z Puszczą Kampinoską  i Doliną Środkowej Wisły.  
 

6.7.3.  Tereny zieleni urządzonej 

Tereny zieleni urządzonej tworzą parki, skwery, zieleńce, zieleń wzdłuż ciągów spacerowych, zieleń 

osiedlowa, zieleń ogródków działkowych i cmentarna, zieleń izolacyjna wokół zakładów 

przemysłowych oraz zieleń towarzysząca obiektom użyteczności publicznej.  
 

Na strukturę terenów zieleni urządzonej składają się przede wszystkim drzewa i krzewy, sadzone 

pojedynczo lub w grupach, uzupełnione różankami i klombami barwnie kwitnących bylin  

i roślin jednorocznych. 
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Na terenie Sochaczewa wyróżnia się następujące tereny zieleni urządzonej: 

- parki spacerowo-wypoczynkowe (4) o powierzchni 5,7 ha, 

- zieleń uliczna o powierzchni 2,4 ha, 
- tereny zieleni osiedlowej o powierzchni 17,4 ha,  

- ogródki działkowe (9) o powierzchni 21,36 ha 

- cmentarze (5) o łącznej powierzchni 14,4 ha. 
 

Charakterystykę terenów zieleni urządzonej, tj. parków, ogródków działkowych oraz cmentarzy 

przedstawiono w tabelach 32-34. 

Tabela 32 Wykaz parków znajdujących się na terenie Sochaczewa 

Lp. Nazwa parku Powierzchn

ia [ha] 

Lokalizacja Cenne drzewostany Stan 

utrzymania 

1. Parki przy ul. Armii 
Ludowej 

0,27 Centrum Lipa, brzoza, topola, 
wierzba 

b. dobry 

2. Park przy ul. Traugutta 0,80 Centrum Lipa, brzoza, topola, 

jałowiec 

b. dobry 

3. Park przy ul. Chopina 1,03 Chodaków Lipa brzoza b. dobry 

4. Park Podworski im. 
I.W. Garbolewskiego 

3,6 Centrum Dąb, grab, lipa, 
kasztanowiec, topola 

b. dobry 

Źródło: Urząd Miejski w Sochaczewie 

Tabela 33 Wykaz ogródków działkowych występujących na terenie Sochaczewa 

Lp. Nazwa ogrodu Powierzchnia 

[ha] 

Lokalizacja Cenne 

drzewostany 

Stan 

utrzymania 

1. Wisienka  1,2 Sochaczew Wschód Drzewa owocowe b. dobry 

2. Relax  1,8 Sochaczew Centrum Drzewa owocowe b. dobry 

3. Raj pod górką  4,46 Boryszew Drzewa owocowe b. dobry 

4. Cegiełka  1,1 Malesin Drzewa owocowe b. dobry 

5. Zacisze II  3,8 Chodaków Drzewa owocowe b. dobry 

6. Nad potokiem  3,2 Chodaków Drzewa owocowe b. dobry 

7. Energomontaż  1,1 Boryszew Drzewa owocowe b. dobry 

8. Zacisze I  3,2 Chodaków Drzew owocowe b. dobry 

9.. 600 lecia Miasta  1,5 Sochaczew wschód Drzew owocowe b. dobry 
Źródło: Urząd Miejski w Sochaczewie 

Tabela 34 Wykaz cmentarzy znajdujących się na terenie Sochaczewa 

Lp. Nazwa cmentarza Powierzchnia 

[m
2
] 

Lokalizacja Cenne 

drzewostany 

Stan 

zachowania 

1. Cmentarz parafialny          26884 Centrum  Kasztanowiec b. dobry  

2. Cmentarz parafialny          18865 Trojanów  b. dobry 

3. Cmentarz komunalny          65951 Wypalenisko   b. dobry 

4. Cmentarz wojskowy           4518 Trojanów  b. dobry 

5. Cmentarz Żydowski          27788 Centrum   b. dobry  
Źródło: Urząd Miejski w Sochaczewie 

 

Wśród wymienionych wyżej cmentarzy znajdują się dwa, które mają wielką wartość historyczną 

i kulturową. Są to: 

 

Cmentarz żydowski 

Cmentarz żydowski założony został prawdopodobnie w XV wieku. Położony jest kilkaset metrów na 

północ od kaplicy mahometańskiej. Należał do najstarszych nekropolii żydowskich w Polsce. 
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Pochowany jest tutaj znany „Cadyka z Sochaczewa” Abraham Bronsztein. Do dzisiejszych czasów 

zachowało się tylko kilkanaście nagrobków. 

 

Cmentarz wojskowy 
Znajduje się obok cmentarza parafialnego w Trojanowie. Jest to największy cmentarz żołnierzy 

poległych w Bitwie nad Bzurą we wrześniu 1939 roku Jest tam pochowanych około czterech tysięcy 

żołnierzy i oficerów armii „Poznań” i „Pomorze”. Na cmentarzu znajduje się również kwatera 
żołnierzy Armii Krajowej, poległych w pobliskich Bronisławach, podczas akcji odbioru zrzutu broni 

w 1944 roku. 

 
Tereny zieleni urządzonej odpowiednio zagospodarowane i pielęgnowane podnoszą atrakcyjność 

krajobrazu, tworzą klimat zwłaszcza obszarów miejskich oraz pełnią funkcje wypoczynkowe 

i ochronne. 

 

Zagrożenia i degradacja szaty roślinnej na terenie Miasta 

 

Czynniki negatywnie oddziałujące na środowisko leśne można sklasyfikować z uwzględnieniem: 

 pochodzenia, jako: abiotyczne, biotyczne i antropogeniczne; 

 charakteru oddziaływania, jako: fizjologiczne, mechaniczne i chemiczne; 

 długotrwałości oddziaływania, jako chroniczne i okresowe. 

 

Do najważniejszych czynników abiotycznych należy zaliczyć czynniki atmosferyczne (anomalie 

pogodowe, czynniki termiczno – wilgotnościowe, wiatr) oraz właściwości gleby i warunki 
fizjograficzne. Czynnikami biotycznymi są: struktura drzewostanów (skład gatunkowy oraz 

niezgodność z siedliskiem), szkodniki owadzie, grzybowe choroby infekcyjne a także nadmierne 

występowanie roślinożernych ssaków. Na antropogeniczne czynniki stresowe składają się 

zanieczyszczenia powietrza (transport, gospodarka komunalna), zanieczyszczenia wód i gleb 
(przemysł, gospodarka komunalna, rolnictwo), przekształcenia powierzchni ziemi, pożary lasu, 

szkodnictwo leśne i niewłaściwa gospodarka leśna. 

 
Aktualnie największym zagrożeniem dla lasów na obszarze miasta są zagrożenia antropogeniczne, 

wynikające przede wszystkim z zanieczyszczenia powietrza oraz z zagrożenia pożarowego.  

 

6..8 Ochrona gleb i powierzchni ziemi 

 

W rejonie Sochaczewa występuje pięć typów klas gleb. Są to: gleby brunatnoziemne, bielicowe, 
czarnoziemy, pobagienne i napływowe. Największy procent zajmują gleby brunatnoziemne, 

wytworzone z glin i piasków gliniastych.  

 
Pod względem przydatności rolniczej najlepsze gleby występują w pobliżu centrum Sochaczewa – są 

to gleby II klasy kompleksu żytniego bardzo dobrego (czarne i szare ziemie oraz brunatne). Północną, 

północno – wschodnią i południową część Miasta pokrywają gleby klas V – VI (kompleks żytni 
dobry, żytni słaby oraz kompleks żytnio – łubinowy i lasy).  

 

Badania geochemiczne gleb z terenu miasta Sochaczew 

W trakcie realizacji „Atlasu geochemicznego Polski 1:2 500 000” (Lis, Pasieczna 1995) przez 
Państwowy Instytut Geologiczny, wykonano analizy chemiczne 5 próbek gleb z obszaru miasta 

Sochaczew. 

 
Przedmiotem zainteresowania była nie całkowita zawartość pierwiastków, lecz ta ich część, której 

źródłem są zanieczyszczenia antropogeniczne, a więc słabo związana i łatwo ługowalna. Zawartości 

Ag, As, Ba, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mg, Mn, Ni, P, Pb, S, Sr, Ti, V, Y i Zn w glebach na terenie 

miasta przedstawiono w tabeli 35. 
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Tabela 35 Wyniki oznaczeń zawartości pierwiastków oraz wartości odczynu pH w próbkach gleb 

z obszaru miasta Sochaczew 

Lp. Nr próbki As Ba Cd Co Cr Cu Hg Ni Pb Zn pH 

1. 126242320 <5 37 <0,5 1,0 3 7 0,18 3 23 43 7,6 

2. 126242330 <5 42 <0,5 2,0 6 18 0,05 5 114 48 6,9 

3. 126242340 <5 14 <0,5 <1 2 2 <0,05 2 8 15 5,1 

4. 127220120 <5 41 0,7 1,0 15 5 0,08 2 21 54 6,5 

5. 127220140 <5 39 <0,5 <1 3 6 0,06 3 16 44 7,3 
Źródło: Atlas geochemiczny Polski 1:2 500 000, 1995. 

Dla oceny zanieczyszczenia gleb zastosowano wartości dopuszczalne stężeń określone w Załączniku 
do Rozporządzenia Ministra Środowiska dnia 9 września 2002 r. w sprawie standardów gleby oraz 

standardów jakości ziemi (Dz. U. Nr 165 z dnia 4 października 2002 r., poz 1359). Klasyfikacja 

próbek gleb z terenu miasta Sochaczew w oparciu o ww. Rozporządzenie wykazała, że oznaczone 
ilości metali w 4 zbadanych próbkach są niższe od dopuszczalnych wartości stężeń dla grupy A. Tylko 

jedną próbkę (nr 2), w oparciu o stwierdzoną w niej zawartość ołowiu (114 mg/kg), zaklasyfikowano 

do grupy C.  
 

Przy sumarycznej klasyfikacji stosuje się zasadę zaliczenia gleby do danej grupy, gdy zawartość 

przynajmniej jednego pierwiastka przewyższa dolną granicę wartości dopuszczalnej w tej grupie. 

Sumaryczna klasyfikacja wskazuje, że 80% badanych gleb (4 próbki) z obszaru miasta Sochaczew 
należy do grupy A (standard obszaru poddanego ochronie), a 20% (1 próbka) - do grupy C. Przeciętna 

zawartość większości oznaczonych pierwiastków w glebach powierzchniowych miasta Sochaczew jest 

bardzo zbliżona do ich przeciętnej zawartości w glebach z obszarów niezabudowanych Polski. Jedynie 
średnie koncentracje ołowiu i cynku (pierwiastków, których zawartość w glebach miejskich jest 

zazwyczaj podwyższona) są wyższe w glebach miasta Sochaczewa niż w glebach z obszarów 

niezabudowanych.  

 
Gleby z obszaru miasta Sochaczew wykazują zróżnicowany odczyn. Wśród badanych próbek 

2 reprezentują gleby kwaśne (<6,7), 2 - gleby obojętne (6,7-7,4) i 1 – glebę zasadową (>7,4).  

 

Tereny poprzemysłowe 

Na obszarze Sochaczewa znajdują się następujące tereny zdegradowane: 

 wyrobisko przy ul. Korczaka, 

 hale produkcyjne byłego zakładu „Chemitex”, 

 zamknięte składowisko odpadów przemysłowych byłego zakładu „Chemitex”. 

oraz składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Kuznocinie (gmina Sochaczew). 
 

Tereny przy ulicy Korczaka jest to obszar po eksploatacji złóż surowców ilastych. Obecnie na 

obszarze tym nie ma przeprowadzonej rekultywacji.  

 
Na terenie byłe zakładu „Chemitex” znajdują się hale przemysłowe z przełomu XIX i XX wieku, które 

wymagają przeprowadzenia rekultywacji. W halach tych (na ścianach i gruntach) znajdują się 

krystalizujące się substancje chemiczne, które przedostają się również do wód gruntowych 
i podziemnych. Natomiast rekultywacji została poddana część terenu poprzemysłowego po dawnych 

zakładach „Chemitex” w kierunku inwestycji w zakresie gospodarki odpadami. 

 
W okresie funkcjonowania zakładów „Chemitex” powstało składowisko odpadów przemysłowych, 

które zlokalizowane jest w pobliżu rzeki Bzury. Deponowane były tutaj odpady poprodukcyjne, 

głównie substancje chemiczne. Po zakończeniu eksploatacji masa zdeponowanych odpadów została 

przykryta warstwą ziemi. Do tej pory nie zostały przeprowadzane żadne badania, wpływu składowiska 
na środowisko (gleby, wody powierzchniowe, wody podziemne). 
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Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętnych w Kuznocinie (gmina Sochaczew) 

funkcjonowało od początku lat 70 – tych do 2000 roku. Teren składowiska został wydzierżawiony 

przez Urząd Miasta Sochaczew i pozostaje w jego władaniu do czasu zakończenia procesu 
rekultywacji. Zakłada się, że znajduje się tam 250 000 m3 odpadów zwiezionych głównie z terenu 

miasta i gminy Sochaczew. Niecka składowiska przysypana jest warstwą piasku i czeka na 

rozpoczęcie rekultywacji. Do chwili obecnej nie podjęto działań w kierunku rekultywacji terenu. 
 

Stan gleb na terenie miasta nie będzie ulegał pogorszeniu ze względu na procesy restrukturyzacyjne 

zachodzące w przemyśle. Rekultywacja terenów poprzemysłowych będzie się przyczyniać do 
poprawy stanu środowiska i powoli zmniejszać powierzchnię obszarów ze zdegradowanymi glebami. 

Zwiększone zagrożenie zanieczyszczeniami związane jest natomiast z rozwijającą się komunikacją 

samochodową. 

6.9 Zasoby kopalin 

Na terenie miasta zlokalizowane jest jedno złoże surowców ilastych Plecewice I, które obecnie jest 

eksploatowane. Wg „Bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce stan na 31.12.2008 r.” 
opracowanego przez PIG-PIB,  złoże Plecewice I posiada zasoby geologiczne bilansowe na poziomie 

3 193 tys. ton a zasoby przemysłowe na poziomie 2 992 tys. ton. Złoże Plecewice II jest złożem 

zaniechanym o zasobach geologicznych bilansowych 280 tys. ton.  
 

Złoże Plecewice I, które jest eksploatowane przez Kopalnię Odkrywkową Iłów „Plecewice I”, 

wykorzystywane jest przez Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej Plecewice S.A. Kopalnia 
Plecewice I położona jest na terenie obszaru górniczego o łącznej powierzchni 605 801 m

2
 

utworzonego decyzją koncesyjną Nr 11/98 Ministra Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych 

i Leśnictwa z dnia 29 lipca 1998 r.  Roboty górnicze prowadzone są na działkach stanowiących 

własność Przedsiębiorstwo Ceramiki Budowlanej Plecewice S.A o łącznej powierzchni 174 241 m
2
. 

Prace wydobywcze prowadzone są w oparciu o aktualny Plan Ruchu Kopalni Odkrywkowej Iłów 

Plecewice I  na lata 2007-2011 zatwierdzony przez Dyrektora Okręgowego Urzędu Górniczego 

w Warszawie i koncesję Nr 11/98 z dnia 29 lipca 1998 r. na wydobycie iłu ze złoża „Plecewice I”. 
 

W pobliżu miasta – na południowy zachód (teren gminy Sochaczew) znajdują się zasoby 

czwartorzędowych iłów warwowych. Udokumentowane są w dwóch złożach zaniechanych: 

- „Kuznocin” o zasobach geologicznych bilansowych 627 tys. ton, 
- „Kuznocin (zarejstrowane)” ” o zasobach geologicznych bilansowych 125 tys. ton 

 

W pobliżu Sochaczewa, na terenach sąsiednich gmin, znajdują się również złoża kruszywa 
naturalnego piaszczystego oraz złoże piasków schudzających. Złoża kruszywa naturalnego 

piaszczystego są to typowe osady rzeczne stożka napływowego Bzury, charakteryzujące się wysokim 

punktem piaskowym i małą zawartością pyłów mineralnych – od 0,1 do 3,7 % Ze względu na dużą 
zawartość piasków gliniastych i pyłów oraz zanieczyszczenia żelaziste, kruszywo z tych złóż znajduje 

zastosowanie głównie w drogownictwie w mniejszym stopniu w budownictwie. 

 

7 Strategia ochrony środowiska dla miasta Sochaczewa do 2017 roku 

 

Naczelną zasadą przyjętą w „Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Miasta Gminy 
Sochaczew” jest zasada zrównoważonego rozwoju umożliwiająca harmonijny rozwój gospodarczy 

i społeczny wraz z ochroną walorów środowiskowych. Oznacza ona taki rozwój społeczno-

gospodarczy, w którym w celu równoważenia szans dostępu do środowiska poszczególnych 
społeczeństw lub ich obywateli – zarówno współczesnego, jak i przyszłych pokoleń – następuje proces 

integrowania działań politycznych, gospodarczych i społecznych z zachowaniem równowagi 

przyrodniczej oraz trwałości podstawowych procesów przyrodniczych. 
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Na podstawie kompleksowego raportu o stanie środowiska i źródłach jego przekształcenia  
i zagrożenia, przedstawiono poniżej, propozycję działań programowych umożliwiających spełnienie 

zasady zrównoważonego rozwoju poprzez koordynację działań w sferze gospodarczej, społecznej 

i środowiskowej. Daje to możliwość  planowania przyszłości miasta w perspektywie kilkunastu lat  
i umożliwia aktywizację społeczeństwa miasta, zwiększenie inicjatywy i wpływu społeczności na 

realizację działań rozwojowych. 

 

Cele i działania proponowane w „Aktualizacji Programu ochrony środowiska ....”, powinny posłużyć 
do tworzenia warunków dla takich zachowań ogółu społeczeństwa, które polegać będą w pierwszej 

kolejności na niepogarszaniu stanu środowiska przyrodniczego na danym terenie, a następnie na jego 

poprawie. Realizacja wytyczonych celów w programie powinna spowodować zrównoważony rozwój 
gospodarczy, polepszenie warunków życia mieszkańców przy zachowaniu walorów środowiska 

naturalnego na terenie miasta. 

 

7.1 Nadrzędny cel programu ochrony środowiska dla miasta Sochaczew 

 

Naczelną zasadą, którą należy przyjąć w Programie jest zasada zrównoważonego rozwoju, 

umożliwiającą harmonijny rozwój gospodarczy i społeczny z ochroną walorów środowiskowych. 

Nadrzędny cel „Aktualizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Miasta Sochaczew” 

w aspekcie powyższego sformułowano następująco: 

 

Rozwój społeczno-gospodarczy Miasta Sochaczew w harmonii z zasadami ochrony 

środowiska  podstawą poprawy jakości życia mieszkańców  

 

Tak sformułowany cel pozwoli na osiągnięcie trwałego, zrównoważonego rozwoju miasta, gdzie 

ochrona środowiska stanowi nierozłączną część procesów społeczno-gospodarczych realizowanych 

i planowanych do realizacji na terenie miasta wynikających z „Aktualizacji Programu ochrony 

środowiska..... „. 

 

7.2 Priorytety ekologiczne i proekologiczne przedsięwzięcia priorytetowe  

 

„Program ochrony środowiska...” jest dokumentem kształtującym długofalową politykę ochrony 

środowiska dla miasta. Przedstawione w nim zagadnienia ochrony środowiska ujęte zostały w sposób 
kompleksowy, z wyznaczeniem celów strategicznych, długo- i krótkookresowych, a także przyjęciem 

zadań z zakresu wszystkich sektorów ochrony środowiska. Spośród nich, dokonano wyboru 

najistotniejszych zagadnień, których rozwiązanie przyczyni się w najbliższej przyszłości do poprawy 
stanu środowiska na terenie miasta.  

 

Wyboru priorytetów ekologicznych dokonano w oparciu o: wnioski zawarte w „Raporcie z realizacji 

Programu ochrony środowiska dla miasta Sochaczew za lata 2004-2009”, diagnozę stanu aktualnego 
poszczególnych komponentów środowiska na terenie miasta Sochaczew, uwarunkowania zewnętrzne 

(obowiązujące akty prawne oraz dokumenty planistyczne szczebla krajowego, wojewódzkiego 

i powiatowego) i wewnętrzne (strategie rozwoju i plany rozwoju lokalnego miasta), a także inne 
wymagania w zakresie jakości środowiska. 

 

Wybór priorytetowych przedsięwzięć ekologicznych na terenie miasta przeprowadzono przy 

zastosowaniu następujących kryteriów organizacyjnych i środowiskowych. 
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Kryteria o charakterze organizacyjnym 

 

 wymiar przedsięwzięcia (ponadlokalny i publiczny), 

 zaawansowanie przedsięwzięcia w realizacji,  

 zabezpieczenia środków na realizację lub o możliwość uzyskania dodatkowych zewnętrznych 

środków finansowych (z Unii Europejskiej z innych źródeł zagranicznych lub krajowych), 

 efektywność ekonomiczna przedsięwzięcia,  

 znaczenie przedsięwzięcia w skali regionalnej, 

 spełnianie wymogów zrównoważonego rozwoju - zgodność przedsięwzięcia dla rozwoju 

gospodarczego miasta. 

 

Kryteria o charakterze środowiskowym 

 

 możliwość likwidacji lub ograniczenia najpoważniejszych zagrożeń dla środowiska i zdrowia 

ludzi, 

 zgodność z celami ekologicznymi i zasadniczymi kierunkami zadań wynikających ze Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, 

 konieczność realizacji przedsięwzięcia ze względów prawnych, a w szczególności: zgodność 

z celami i priorytetami ekologicznymi określonymi w „Polityce ekologicznej państwa w latach 

2009-2012 z  perspektywą do roku 2016r,”wymogi wynikające z ustawy „Prawo ochrony 
środowiska”, ustawy o odpadach i ustawy „Prawo Wodne” oraz innych ustaw komplementarnych,  

 zgodność z międzynarodowymi zobowiązaniami Polski w zakresie ochrony środowiska oraz 

wynegocjowanymi przez Polskę okresami przejściowymi dot. implementacji dyrektyw UE, 

 skala dysproporcji pomiędzy aktualnym i prognozowanym stanem środowiska a stanem 

wymaganym przez prawo, 

 skala efektywności ekologicznej przedsięwzięcia (efekt planowany, tempo jego osiągnięcia), 

 wieloaspektowość efektów ekonomicznych przedsięwzięcia (możliwość jednoczesnego 

osiągnięcia poprawy stanu środowiska w zakresie kilku elementów środowiska), 

 w aspekcie do gospodarki odpadami istotnym kryterium jest zgodność proponowanych zadań 

z wymogami kształtowania nowoczesnej gospodarki odpadami poprzez priorytetowe traktowanie 

tworzenia systemów, działań w zakresie zbierania i transportu, odzysku i unieszkodliwiania 
odpadów. 

 

Priorytety ekologiczne dla miasta Sochaczew 

 

Jako zadania priorytetowe przyjęto następujące zagadnienia: 

 Zasoby wodne i jakość wód. 

 Ochrona przed ponadnormatywnym hałasem komunikacyjnym. 

 Gospodarka odpadami. 

 Poprawa jakości powietrza atmosferycznego. 

 Zapobieganie poważnym awariom i zagrożeniom naturalnym środowiska oraz eliminacja 

i minimalizacja ich skutków w razie ich wystąpienia. 

 Edukacja ekologiczna społeczeństwa. 

 

W ramach zasobów wodnych i jakości wód szczególnie ważne są zadania dotyczące racjonalnego 

użytkowania zasobów wód przez przemysł i gospodarkę komunalną oraz ochrony wód 
powierzchniowych i podziemnych poprzez rozbudowę systemów kanalizacji i oczyszczania ścieków 

oraz budowy wodociągów na terenach niezwodociągowanych. 
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W zakresie eliminacji nadmiernego hałasu  szczególnie istotne są zadania dotyczące przebudowy dróg 

i budowy ekranów akustycznych wzdłuż ciągów drogowych. 

 

W zakresie gospodarki odpadami istotne są zadania w zakresie stworzenia zintegrowanego systemu 
gospodarki odpadami na terenie miasta oraz wypełnienie nałożonych przez obowiązujące prawo 

limitów deponowania na składowiskach odpadów ulegających biodegradacji.  

 

Utrzymanie wymaganej przepisami prawnymi jakości powietrza atmosferycznego na terenie miasta 

powiązane jest z realizacją zadań w sektorze komunalnym oraz  transportowym i przemysłowym, 

a także w sektorze hałas. 

 

Zapobieganie poważnym awariom i zagrożeniom naturalnym środowiska oraz eliminacja 

i minimalizacja ich skutków w razie ich wystąpienia. Szczególnie ważne są tu zadania związane 

z konserwacją wałów przeciwpowodziowych oraz eliminacją potencjalnych zagrożeń m.in. 
związanych z poważnymi awariami i transportem materiałów niebezpiecznych dla mieszkańców i ich 

zdrowia.  

 

W zakresie ochrony ludności przed oddziaływaniem promieniowania elektromagnetycznego ważne są 

zadania związane ze zgodną z przepisami prawa lokalizacją nowopowstających stacji bazowych. 

 

Edukacja ekologiczna powinna być ukierunkowana przede wszystkim na zmiany sposobów 

postępowań wszystkich grup mieszkańców wobec otaczającego ich środowiska. 

 

Wszystkie wyżej wymienione priorytety są elementami, co do których w pierwszym rzędzie winny 
być podjęte działania zmierzające do poprawy aktualnego stanu oraz utrzymania takiego stanu. 

 

Należy zaznaczyć, że wiele przedsięwzięć proponowanych w ramach jednego zagadnienia wpisuje się 

także w pozostałe zagadnienia. Wynika to z faktu, że poszczególne elementy środowiska 
i uciążliwości środowiskowe są ze sobą powiązane i poprawa jakości lub ochrona jednego z nich 

zwykle skutkuje poprawą lub ochroną pozostałych. 

 

8. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego 

8.1 Środowisko a zdrowie 

Stan środowiska wpływa bezpośrednio na jakość życia mieszkańców i jest nierozerwalnie związany 

z ich zdrowiem. Największe znaczenie dla jakości życia mieszkańców mają następujące elementy: 

woda, powietrze, gleba. Zanieczyszczenie tych komponentów środowiska skutkuje pogarszającym się 
zdrowiem mieszkańców. Z tematyką tą związane są również poważne awarie i zagrożenia naturalne, 

które należą do trudno przewidywalnych zagrożeń środowiska, a stanowią poważne zagrożenie dla 

życia i zdrowia mieszkańców. Należy jednak zaznaczyć, że odpowiednio prowadzony monitoring 
potencjalnych sprawców poważnych awarii oraz zmian w środowisku (np. obserwacje 

meteorologiczne), a przede wszystkim przestrzeganie obowiązków wynikających z uregulowań 

prawnych w zakresie m.in. prowadzenia zakładów o dużym ryzyku wystąpienia awarii czy też 
opracowania planu reagowania kryzysowego mogą zminimalizować w razie wystąpienia ich skutki. 
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Cel długookresowy: 

 

Zapobieganie poważnym awariom i zagrożeniom naturalnym oraz eliminacja i minimalizacja 

skutków w razie ich wystąpienia 
 

Cele krótkookresowe do 2013 r.: 

1. Minimalizacja ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz zagrożeń naturalnych. 
2. Ochrona ludności Miasta przed skutkami  poważnych awarii oraz klęsk żywiołowych. 

 

Kierunki działań krótkookresowych: 
 

Minimalizacja ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz zagrożeń naturalnych  

 utrzymywanie w gotowości sprawnego systemu zapobiegawczo – interwencyjno – ratunkowego 

na wypadek wystąpienia poważnej awarii lub klęski żywiołowej, 

 weryfikacja tras przewozu substancji niebezpiecznych, 

 odmulanie i renowacja koryt rzek i kanałów melioracyjnych. 

 
Ochrona ludności Miasta przed skutkami poważnych awarii oraz  klęsk żywiołowych  

 modernizacja i doposażenie w sprzęt ratownictwa ekologicznego OSP, 

 uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wymogów ochrony 

przeciwpowodziowej, 

 prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych dla mieszkańców miasta o możliwości 

zapobiegania i postępowania w razie wystąpienia poważnych awarii lub klęsk żywiołowych. 
 

Poważne zagrożenie dla ogółu mieszkańców Miasta stwarza transport materiałów niebezpiecznych. 

Pojazdy transportujące materiały niebezpieczne powinny być przystosowane do tego celu, co 
poświadczać należy systematycznymi kontrolami stwierdzającymi stosowanie się do odpowiednich 

przepisów, a trasy przewozu poprowadzone tak, aby omijały tereny gęstej zabudowy mieszkalnej oraz 

tereny cenne przyrodniczo. Zadania te leżą w gestii Miasta oraz Starostwa Powiatowego 

w Sochaczewie, jako administratorów dróg gminnych i powiatowych oraz Zarządu Województwa 
Mazowieckiego.  

 

Kolejnym zagadnieniem jest możliwość wystąpienia poważnej awarii. W tym przypadku prowadzony 
monitoring potencjalnych sprawców awarii pod względem przestrzegania zapisów posiadanych 

decyzji administracyjnych oraz zapisów ustawy o substancjach i preparatach chemicznych będzie 

minimalizował potencjalne zagrożenie. 
  

8.2 Jakość powietrza 

Ochrona powietrza, zgodnie z art. 85. Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, 

polega na zapewnieniu jak najlepszej jego jakości, w szczególności przez: utrzymanie poziomów 

substancji w powietrzu poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów lub co najmniej na tych 

poziomach, zmniejszanie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do dopuszczalnych, gdy nie 
są one dotrzymane oraz zmniejszanie i utrzymanie poziomów substancji w powietrzu poniżej 

poziomów docelowych albo poziomów celów długoterminowych lub co najmniej na tych poziomach. 

 
Na podstawie analizy stanu aktualnego w zakresie jakości powietrza na terenie miasta, stwierdzono, że 

działania w tym sektorze dotyczyć będą zadań w zakresie ograniczania niskiej emisji oraz emisji 

zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych. 
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Cel długookresowy:  

Ograniczenie zanieczyszczeń  powietrza atmosferycznego 

 

Cele krótkookresowe do 2013 r.: 

1. Ograniczanie emisji ze źródeł komunalnych, szczególnie niskiej emisji 

2. Dążenie do ograniczania wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych 

 

Kierunki działań krótkookresowych: 

Ograniczanie  emisji ze źródeł komunalnych, szczególnie niskiej emisji 

 prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz minimalizacji zużycia energii oraz zmniejszenia 

strat ciepła m.in. poprzez termoizolację budynków mieszkalnych i publicznych, montowanie 

regulatorów ciepła, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, itp., 

 rozwój gazyfikacji miasta, 

 przechodzenie na paliwo ekologiczne, np. gazowe w indywidualnych systemach grzewczych 

(paleniska domowe, małe kotłownie), 

 rozbudowa i łączenie systemów ciepłowniczych w celu racjonalizacji wykorzystanie energii 

pierwotnej paliw, 

 zwiększenie udziału ekologicznych nośników ciepła i odnawialnych źródeł energii w bilansie 

energetycznym miasta, poprzez pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska 
nośników energii, 

 prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony powietrza i przedstawienie szkodliwego 

oddziaływania zanieczyszczeń pyłowych i gazowych dla zdrowia i kosztów społeczno-

ekonomicznych spowodowanych zanieczyszczeniem atmosfery. 

 

Dążenie do ograniczania wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych 

 poprawa standardów technicznych infrastruktury drogowej, zwłaszcza w obszarach gęstej 

zabudowy mieszkalnej (zadania ujęte także w programie działań dla sektora: Hałas), 

 rozwój i wspieranie transportu zbiorowego w celu zwiększenia jego udziału w całkowitych 

przewozach pasażerskich, 

 tworzenie pasów zieleni izolacyjnej w sąsiedztwie głównych szlaków komunikacyjnych, 

 budowa ścieżek rowerowych, stanowiących alternatywę do transportu samochodowego. 
 

Za najważniejsze kierunki działań prowadzące do poprawy jakości powietrza uznać należy: 

 inwentaryzację źródeł niskiej emisji jako element prowadzący do ich modernizacji bądź 

likwidacji, 

 zmniejszenie emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych, 

 prowadzenie kontroli jakości powietrza w zakresie zanieczyszczeń, dla których obowiązują 

standardy jakości powietrza. 
 

Jednym z największych źródeł zanieczyszczenia powietrza, są źródła związane z wytwarzaniem 

i użytkowaniem ciepła oraz energii. Najprostszą i najefektywniejszą metodą ochrony środowiska 

będzie racjonalizacja tych procesów w wyniku bezpośredniego ograniczenia zużycia paliwa lub jego 
zmiany na tzw. paliwo ekologiczne (przechodzenie z opalania węglem na gaz, olej, energię 

elektryczną). 

 
W celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza w wyniku prowadzenia 

gospodarki cieplnej wyróżnić można dwa kierunki działań: 

 Wzrost energooszczędności poprzez stosowanie zabiegów termoizolacyjnych - modernizacje 

budynków mieszkalnych, publicznych i innych.  
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 Modernizacja lub przebudowa  systemów ogrzewania – szczególnie małych kotłowni oraz 

indywidualnych palenisk domowych. 

 

Emisja komunikacyjna jest najbardziej uciążliwa dla mieszkańców ulic położonych przy ruchliwych 

trasach komunikacyjnych i w gęstej zabudowie mieszkalnej. Dlatego też duże znaczenie dla 
zmniejszenia negatywnego wpływu transportu samochodowego na środowisko ma poprawa stanu 

technicznego pojazdów indywidualnych oraz środków transportu zbiorowego, a także poprawa 

infrastruktury drogowej, co pozwoli na zapewnienie płynności ruchu i zmniejszenie ilości zatrzymań 
pojazdów.  

 

W związku z poprawą stanu powietrza istotne są także instrumenty planistyczne, a mianowicie takie 
lokalizowanie nowej zabudowy, aby powodować rozproszenie zanieczyszczeń przez przewietrzanie 

terenu i tworzenie wolnych korytarzy dla swobodnego ruchu powietrza. Zapisy takie powinny znaleźć 

się w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego. 

 

8.3 Ochrona wód 

Nadrzędnym celem polityki ekologicznej Polski w zakresie ochrony zasobów wód powierzchniowych 

i podziemnych jest osiągnięcie i utrzymanie dobrego stanu ekologicznego wód, tak pod względem 

jakościowym jak i ilościowym oraz dotrzymywanie normatywnych wymagań dla ścieków i innych 
zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska wodnego. Zgodnie z Prawem Wodnym 

(transponującym Ramową Dyrektywą Wodną (2000/60/WE)), które stanowi podstawę dla osiągnięcia 

przez wody powierzchniowe dobrego stanu chemicznego i ekologicznego, natomiast przez wody 

podziemne dobrego stanu chemicznego i ilościowego cel ten powinien być zrealizowany do 2015 
roku. 

 

Cel długookresowy: 

Poprawa  jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości i ilości wód podziemnych 
 

Cele krótkookresowe do roku 2013: 

1. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania odpowiedniej ilości i jakości 
wody pitnej. 

2. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód powierzchniowych i podziemnych ze źródeł 

komunalnych. 
3. Rozwój i modernizacja infrastruktury techniczno – inżynieryjnej w zakresie wodociągów 

i kanalizacji. 

 

Kierunki działań krótkookresowych: 
 

Zaspokojenie potrzeb mieszkańców w zakresie dostarczania odpowiedniej ilości i jakości wody pitnej 

 Zapewnienie ciągłego dostarczenia wody dobrej jakości dla mieszkańców. 

 Kontrola zagospodarowania ścieków na terenach nieskanalizowanych. 

 Wprowadzenie do likwidacji śliskości dróg w okresie jesienno – zimowym środków 

o najmniejszej szkodliwości dla wód (jak najmniejsza zawartość soli). 
 

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód powierzchniowych i podziemnych ze źródeł komunalnych 

 Współpraca ponadlokalna w celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych. 

 Ograniczenie, a docelowo likwidacja zrzutów niedostatecznie oczyszczonych ścieków do wód 

powierzchniowych. 

 Uregulowanie systemu odprowadzania wód opadowych. 

 



 

84 

Rozwój i modernizacja infrastruktury techniczno – inżynieryjnej w zakresie wodociągów i kanalizacji 

 Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej Miasta poprzez realizację Studium Wykonalności 

„Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Miasta Sochaczew”, w tym: 

* Remont i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy ul. 600 lecia – Etap I, 

* Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Rozlazłów i Karwowo, 

* Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Wypalenisko – część północna i Chodaków 

* Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Centrum, 
* Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Wypalenisko – część południowa, 

Żyrardowska i Centrum 

* Budowa ujęcia wody w Mistrzewicach wraz z budową urządzeń na terenie ujęcia Konary, 

* Przebudowa i rozbudowa SUW Chodakowska, likwidacja SUW Płocka i przebudowa na 

pompownię strefową i likwidacja SUW Mickiewicza i przebudowa na pompownię 

strefową, 
* Budowa odcinków sieci wodociągowej. 

 Budowa kanalizacji deszczowej na os. Asnyka oraz w ulicach: Karwowskiej, Spółdzielczej, Reja, 

Partyzantów, Granicznej, Wróblewskiego, Konopnickiej, Tęczowej i Lazurowej (pomiędzy ul 

Karwowską a Rumiankową). 

 Budowa kanalizacji sanitarnej rondo Piłsudskiego-Licealna, ul. 15 Sierpnia (Okrzei-Fabryczna) 

i wymiana teren oczyszczalni do Zygmunta Starego. 

 Budowa wodociągu wody surowej przepompownia Konary. 

 Modernizacja wyeksploatowanej i budowa nowej sieci wodociągowej z uwzględnieniem 

obecnych i przyszłych odbiorców wody (ul. Lotników, Długa – Al. 600 lecia, 15 Sierpnia, 

Mazowiecka, Towarowa, Wąska, Niemcewicza). 

 Wspieranie budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni 

ścieków na obszarach o zabudowie ekstensywnej lub poza zasięgiem projektowanej sieci 
kanalizacyjnej. 

 

Priorytetowym zadaniem w zakresie wód będzie przywrócenie ich jakości do wymaganych prawem 

standardów  ekologicznych. W kontekście powyższego szczególny nacisk powinien być położony na 
uporządkowanie systemów odprowadzania ścieków bytowo - gospodarczych, co wiąże się z budową 

oraz modernizacją systemów wodociągowych i kanalizacyjnych.  Nie bez znaczenia pozostaje 
zlikwidowanie niekontrolowanych i nielegalnych zrzutów ścieków bytowych do wód 
powierzchniowych na terenie miasta. Ponadto zanieczyszczenie wód powierzchniowych na terenie 

miasta Sochaczew ma charakter ponadlokalny, alochtoniczny - rzeki Bzura, Utrata i Pisia wpływają na 

teren miasta jako cieki już zanieczyszczone. Dlatego też działania w zakresie przywracania jakości 
wód powierzchniowych powinny być działaniami ponadlokalnymi.  

 

Na terenach zurbanizowanych należy dążyć do uporządkowania gospodarki wodami opadowymi, 

w szczególności wspierać działania zmierzające do likwidacji dopływów powierzchniowych 
zanieczyszczeń do wód z dróg (szczególnie w okresie zimy i jesieni, gdy używa się środków 

chemicznych do likwidacji śliskości pośniegowej) oraz innych terenów. 

 
Ważnym działaniem jest również likwidacja lub ograniczenie oddziaływania źródeł zanieczyszczenia 

wód powierzchniowych i podziemnych– punktowych, obszarowych i liniowych. Szczególna uwagę 

należy zwrócić na stan techniczny zbiorników bezodpływowych (szamb), które obecnie funkcjonują 

na terenach nieskanalizowanych oraz na sposób likwidacji nieczynnych ujęć wodnych (studni 
kopanych). Dopływy rozproszone z pól powinno się zminimalizować głównie przez tworzenie wokół 

wód powierzchniowych stref zapobiegających migracji związków eutrofizujących do wód, 

zagospodarowywanych trwałą zielenią z jak największym udziałem zieleni wysokiej. Duże znaczenie 
ma obudowa biologiczna cieków. Osobnym zagadnieniem jest budowa w gospodarstwach rolnych 

instalacji do bezpiecznego przechowywania nawozów naturalnych, tj. zbiorników na gnojowicę 

i gnojówkę oraz płyt obornikowych (dla rolników określonych w art.18 ust.1 Ustawy z dnia 10 lipca 
2007 r. o nawozach i nawożeniu – Dz.U. z 2007 r., Nr 147, poz. 1033). 
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Priorytetowymi przedsięwzięciami w zakresie poprawy jakości wód powierzchniowych 

i podziemnych będą następujące działania inwestycyjne: budowa ujęcia wody oraz modernizacja 

i budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, przebudowa i rozbudowa SUW na terenie miasta oraz  

oczyszczalni ścieków komunalnych, a tam gdzie budowa kanalizacji zbiorczej nie ma możliwości 
realizacji budowa przydomowych oczyszczalni ścieków.   

8.4 Gospodarka odpadami 

Celem nadrzędnym polityki ekologicznej państwa w zakresie gospodarowania odpadami jest przede 

wszystkim zapobieganie powstawaniu odpadów oraz ich odzysk lub unieszkodliwianie. Zgodnie z art. 

5 i 6 ustawy o odpadach powstawanie odpadów powinno być eliminowane lub ograniczone przez 
wytwarzających odpady niezależnie od stopnia uciążliwości bądź zagrożeń dla życia lub zdrowia ludzi 

oraz dla środowiska, a także niezależnie od ich ilości lub miejsca powstawania.  Do podstawowych 

działań zmierzających do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami należą: minimalizacja 
powstawania odpadów, zapewnienie odzysku i recyklingu odpadów oraz składowanie odpadów, 

których ze względów ekonomicznych lub technologicznych nie da się przetworzyć.  

 

Cele i kierunki działań związane z zapobieganiem i minimalizacją powstawania odpadów oraz 
z zgodnym z obowiązującym prawodawstwem odzyskiem i unieszkodliwianiem odpadów, 

przedstawiono w odrębnym dokumencie: „Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta 

Sochaczew”, który stanowi integralna część niniejszego opracowania. 

8.5 Oddziaływanie hałasu 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 
z późn. zm.) definiuje w art. 112 pojęcie ochrony przed hałasem. Wg ustawy ochrona przed hałasem 

polega na zapewnieniu jak najlepszego stanu akustycznego środowiska, w szczególności poprzez: 

utrzymanie poziomu hałasu poniżej dopuszczalnego lub co najmniej na tym poziomie i zmniejszanie 
poziomu hałasu co najmniej do dopuszczalnego, gdy nie jest on dotrzymany. Natomiast dopuszczalne 

poziomy hałasu w środowisku, w zależności od rodzajów terenu (zabudowa mieszkaniowa, tereny 

uzdrowiskowe, rekreacyjno – wypoczynkowe, szpitale oraz domy opieki społecznej i budynki 

związane ze stałym lub wielogodzinnym pobytem dzieci), z uwzględnieniem rodzaju obiektu lub 
działalności będącej źródłem hałasu zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

14 czerwca 2007 roku w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. z 2007, Nr 

120, poz. 826). 
 

Na podstawie analizy stanu aktualnego w zakresie oddziaływania hałasu na mieszkańców miasta, 

stwierdzono, że działania w sektorze ochrona przed hałasem skupiać się będą na zadaniach w zakresie: 

zapobieganiu powstawania ponadnormatywnego hałasu komunikacyjnego, zapobieganiu jego 
przenikania do środowiska oraz na  ograniczaniu emitowanego poziomu hałasu (na obszarach na 

których stwierdzono występowanie ponadnormatywnego hałasu). 

 

Cel długookresowy: 

Zmniejszenie uciążliwości akustycznej dla mieszkańców Miasta  

 

Cele krótkookresowe do 2013 r.: 
1. Ograniczanie poziomu hałasu na terenach, gdzie jego natężenie odczuwane jest jako 

uciążliwe, szczególnie na obszarach gęstej zabudowy mieszkalnej. 

2. Utrzymanie aktualnego poziomu hałasu w obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest 
korzystna. 
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Kierunki działań krótkookresowych: 

 

Ograniczanie poziomu hałasu na terenach, gdzie jego natężenie odczuwane jest jako uciążliwe, 

szczególnie na obszarach gęstej zabudowy mieszkalnej 

 zintensyfikowanie działań ograniczających negatywny wpływ hałasu na mieszkańców poprzez: 

* poprawienie organizacji ruchu ułatwiającą płynność jazdy, 

* modernizację nawierzchni dróg, 

* budowę nowych odcinków dróg i obwodnic, 

* właściwą organizację robót budowlanych, 

* budowę ścieżek rowerowych, 

 zwiększenie ilości izolacyjnych pasów zieleni w miejscach narażonych na ponadnormatywny 

hałas, 

 stosowanie dźwiękochłonnych elewacji budynków, 

 wymiana stolarki okiennej na okna o podwyższonym wskaźniku izolacyjności akustycznej 

właściwej (Rw>30dB) w budynkach narażonych na ponadnormatywny hałas, 

 monitoring hałasu wzdłuż głównych szlaków komunikacyjnych. 

 

Utrzymanie aktualnego poziomu hałasu w obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna 

 wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów odnośnie 

standardów akustycznych dla poszczególnych terenów, 

 właściwe kształtowanie linii zabudowy i brył powstających budynków w celu zminimalizowania 

wpływu hałasu drogowego. 

 

Ponieważ głównym źródłem hałasu w gminie jest komunikacja, konieczna jest koordynacja działań 

wszystkich służb i organów w celu zmniejszenie uciążliwości hałasu dla mieszkańców miasta: 

 systematyczne usprawnianie ruchu drogowego,  

 budowę nowych odcinków dróg z zapewnieniem właściwej ochrony przed hałasem już 

w fazie realizacji inwestycji, 

 modernizację nawierzchni istniejących.  

W miejscach, w których występują uciążliwe źródła hałasu, zlokalizowane w pobliżu gęstej zabudowy 

mieszkaniowej lub terenów wykorzystywanych do wypoczynku konieczne będzie zastosowanie 
środków wyciszających, głównie zasadzenie pasów zwartej zieleni izolacyjnej (gęste krzewy 

i drzewa). Należy także propagować stosowanie odpowiednich materiałów budowlanych 

o odpowiedniej izolacyjności akustycznej, a także wymianę okien na dźwiękoizolacyjne, które 
zapewnią warunki komfortu akustycznego wewnątrz pomieszczeń zamkniętych. Ważnym działaniem 

jest również prowadzenie monitoringu poziomu hałasu komunikacyjnego, który umożliwi ocenę 

środowiska akustycznego w mieście i wskaże obszary co do których należy w pierwszej kolejności 

podjąć działania. 

8.6 Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego 

Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego na środowisko będzie stale wzrastać, co 
związane jest z postępem cywilizacyjnym i rozwojem usług telekomunikacyjnych. Wpływ na wzrost 

promieniowania ma przede wszystkim rozwój telefonii komórkowej, powstawanie coraz większej 

liczby stacji nadawczych radiowych itp., pokrywających coraz gęstszą siecią obszary dużych skupisk 
ludności. Nie mniej jednak, zagrożenie promieniowaniem niejonizującym może być stosunkowo łatwo 

wyeliminowane lub ograniczone pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej separacji przestrzennej 

człowieka od pól przekraczających określone wartości graniczne. 

Cel długookresowy: 

Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym 

 

Cele krótkookresowe do 2013 r.: 

1. Ochrona przed oddziaływaniem oraz kontrola poziomów pól elektromagnetycznych. 
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Kierunki działań krótkookresowych: 

 egzekwowanie przez organy administracji pomiarów pól elektromagnetycznych, do których 

inwestorzy są zobowiązani na mocy ustawy POŚ po uruchomieniu urządzeń, 

 uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego aspektów związanych z zagrożeniem 

promieniowaniem elektromagnetycznym, 

 monitoring poziomu pól elektromagnetycznych w środowisku. 

 

9 Ochrona zasobów naturalnych 

9.1 Ochrona przyrody 

Ochrona przyrody, w tym obszarów zieleni miejskiej (parki, zieleńce, zieleń uliczna i osiedlowa) jest 
ważnym zadaniem na terenie miasta Sochaczew. Zieleń miejska spełnia m.in. funkcje rekreacyjne dla 

mieszkańców miasta.  

 

Cel długookresowy: 

 

Ochrona i rozwój obszarów zieleni miejskiej 
 

Cele krótkookresowe  do 2013 r.: 

1. Rozwój systemu zieleni osiedlowej, zapewnienie właściwej struktury i jakości terenów zieleni. 

2. Ochrona obiektów chronionych i przyrodniczo cennych. 
3. Podniesienie świadomości ekologicznej społeczności gminy odnośnie ochrony przyrody 

i zasobów przyrodniczych. 

 
Kierunki działań krótkookresowych: 

 

Rozwój systemu zieleni osiedlowej, zapewnienie właściwej struktury i jakości terenów zieleni 

 ustalanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego i warunkach zabudowy 

terenów minimalnego wskaźnika powierzchni terenów zieleni w stosunku do powierzchni 
zabudowy wyższego, niż minimum określone przepisami szczegółowymi, 

 zagospodarowanie zielenią terenów niewykorzystanych w obrębie istniejącej zabudowy, 

 wprowadzanie stref zieleni izolacyjnej wokół obiektów uciążliwych środowiskowo 

i krajobrazowo, 

 konserwacja zieleni w pasach drogowych ulic, 

 konserwacja i rewaloryzacja zieleni na terenie miasta. 

 
Ochrona obiektów chronionych i przyrodniczo cennych 

 weryfikacja i konserwacja istniejących obiektów chronionych i przyrodniczo-cennych, 

 utrzymanie istniejących korytarzy ekologicznych wzdłuż dolin i rzek. 

 

Podniesienie świadomości ekologicznej społeczności gminy odnośnie ochrony przyrody i zasobów 
przyrodniczych 

 rozszerzenie zakresu edukacji szkolnej o przyrodę miasta 

 realizacja kampanii promocyjno-edukacyjnych dla mieszkańców miasta. 

 

Zachowanie przyrodniczego układu miasta stanowi warunek jego zrównoważonego rozwoju.  

 
Prawem chronione są pomniki przyrody. Wobec tego wszelka działalność mogąca im zagrozić musi 

być uzgadniana z Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody. Wymienione obiekty przyrodnicze objęte 

ochroną prawną powinny być oznakowane. Strefa ochronna wokół tych obiektów wynosi 15 m.  
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Należy zwiększać również powierzchnię zieleni ulicznej, dążyć do zagospodarowania zielenią 

istniejących pasów drogowych oraz noworealizowanych i modernizowanych ulic w gminie, zwiększać 

obszary zieleni izolacyjnej, towarzyszącej obiektom oświaty, rekreacji i sportu. Kolejnym krokiem jest 

bieżące uzupełnianie wypadającej zieleni i stała konserwacja zadrzewienia. Ze względu na 
zachowanie powiązań przyrodniczych, należy odtwarzać zieleń wzdłuż cieków powierzchniowych. 

 

9.2 Ochrona i zrównoważony rozwój lasów 

Lasy spełniają bardzo istotne funkcje, głównie przyrodnicze, rekreacyjne i społeczne. Na terenie 

Sochaczewa, powierzchnia zajęta przez lasy stanowi 2,7% ogółu powierzchni miasta. Ze względu na 
niskie zasoby leśne miasta, istotnym celem jest zachowanie oraz zwiększenie terenów leśnych. 

 

Cel długookresowy: 

Ochrona istniejących zasobów leśnych Miasta i wzrost ich bioróżnorodności 

Cele krótkookresowe do 2013 r.: 

1. Ochrona, rozwój i racjonalne wykorzystanie zasobów leśnych. 

2. Monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania zagrożeniom spowodowanymi 

czynnikami abiotycznymi i biotycznymi 
 

Kierunki działań krótkookresowych: 

Ochrona, rozwój i racjonalne wykorzystanie zasobów leśnych  

 dążenie do podniesienia krajobrazowo-estetycznych walorów leśnych i zabezpieczenia ich 

trwałości, 

 zachowanie obecnego stanu roślinności w obrębie najlepiej wykształconych zbiorowisk leśnych 

zgodnych z siedliskiem. 

 

Monitoring środowiska leśnego w celu przeciwdziałania zagrożeniom spowodowanymi czynnikami 
abiotycznymi i biotycznymi 

 kontrola zasobów leśnych przez uprawnione jednostki, 

 podjęcie działań w wyniku stwierdzenia zagrożenia. 

 

Największe zagrożenia dla lasów stanowi zagrożenie pożarowe, a także wydeptywanie odnowień,  

zaśmiecanie lasu, wycinanie drzew na opał. Dlatego tak istotne jest stałe monitorowanie lasów pod 
kątem ochrony przeciwpożarowej. W procesie przeciwdziałania pożarom należy dużą wagę przypisać 

edukacji ekologicznej mieszkańców w szczególności w zakresie wiosennego wypalania traw. 

9.3 Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi 

Głównym celem, w zakresie racjonalnego gospodarowania zasobami wodnymi, wynikającym 

z zapisów polityki ekologicznej państwa jest takie gospodarowanie zasobami wód powierzchniowych 
i podziemnych które przyczyni się do ochrony gospodarki narodowej od deficytów wody 

i zabezpieczy przed skutkami powodzi oraz pozwoli na zwiększenie samofinansowania gospodarki 

wodnej. Cel ten możliwy będzie do osiągnięcia poprzez zadania dotyczące przede wszystkim 

maksymalizacji oszczędności zasobów wodnych na cele przemysłowe i konsumpcyjne, zwiększenie 
retencji wodnej oraz skuteczną ochronę głównych zbiorników wód podziemnych przed 

zanieczyszczeniem. 
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Cel długookresowy: 

Racjonalne wykorzystanie zasobów wodnych powierzchniowych i podziemnych przez sektor 

przemysłowy i komunalny w aspekcie ich ochrony 
 

Cele krótkookresowe do roku 2013: 

1. Dążenie do relatywnego zmniejszenia zużycia wody w gospodarstwach domowych, przemyśle 
i usługach. 

2. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód podziemnych poprzez skuteczną ochronę głównych 

zbiorników wód podziemnych. 

3. Zapobieganie zmianom naturalnych stosunków wodnych. 
 

Kierunki działań krótkookresowych: 

 
Dążenie do relatywnego zmniejszenia zużycia wody w gospodarstwach domowych, przemyśle 

i usługach 

 Optymalizacja zużycia wody do celów socjalno-bytowych i produkcyjnych (stymulacja do 

zmniejszania jej zużycia). 

 Modernizacja sieci wodociągowych w celu zmniejszenia strat wody w systemach przesyłowych. 

 Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców gminy w zakresie ograniczania zużycia 

wody, poprzez edukację i informowanie. 

 

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom wód podziemnych poprzez skuteczną ochronę głównych 

zbiorników wód podziemnych 

 Zabezpieczenie lub likwidacja nieczynnych ujęć wody (w tym studzien kopanych). 

 Ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko zanieczyszczeń obszarowych  i punktowych 

 Wprowadzanie stref i obszarów ochronnych ujęć wody. 

 

Zapobieganie zmianom naturalnych stosunków wodnych 

 Prawidłowa eksploatacja i konserwacja systemów melioracji. 

 Zapewnienie ochrony naturalnych zbiorników retencyjnych, takich jak tereny podmokłe i cieki 

wodne. 
 

Ogólna polityka dotycząca zmniejszenia zużycia wody przez sektor produkcyjny i komunalny polegać 

będzie na skoncentrowaniu wysiłków na obniżeniu popytu na wodę, co jest przeciwieństwem do 
metody zaspokajania rosnącego zapotrzebowania na wodę poprzez zwiększanie jej podaży. 

Podstawowym działaniem w tym sektorze jest mobilizacja dystrybutorów i użytkowników wody do 

relatywnego zmniejszania jej zużycia, np. poprzez wprowadzanie zamkniętych obiegów wody, 

poprawę stanu sieci wodociągowych, opomiarowanie i zakup urządzeń wodooszczędnych. 
Niezmiernie istotne będą tutaj działania edukacyjne, ukierunkowane na zmianę nawyków korzystania 

z wody wśród mieszkańców miasta oraz wprowadzenie nowych przyzwyczajeń mających na celu 

zrównoważone korzystanie z zasobów wodnych. 
 

Ważnym działaniem jest również ograniczanie oddziaływania źródeł zanieczyszczenia wód 

obszarowych i punktowych. Głównym czynnikiem zagrażającym czystości wód jest 

nieuporządkowana gospodarka ściekowa, stąd też priorytetowym działaniem będą inwestycje z tego 
zakresu oraz porządkujące użytkowanie wody. Do istotnych instrumentów ochrony biernej wód 

podziemnych należy również przestrzeganie zasad ustalonych dla stref i obszarów ochronnych ujęć 

wody, na których obowiązują zakazy, nakazy i ograniczenia w zakresie korzystania z wody 
i użytkowania gruntów.  

 

W zakresie małej retencji, realizowany będzie Wojewódzki Program Małej Retencji, sporządzony 
przez Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych. 
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9.4 Ochrona powierzchni ziemi 

Na stan jakości gleb wpływ ma wiele czynników zarówno pochodzenia naturalnego jak 
i antropogenicznego. Natomiast od jakości gleb zależy w dużym stopniu stan roślin, świata 

zwierzęcego i zdrowie mieszkańców. Dlatego też konieczne są działania na rzecz ochrony gleb 

pomimo ciągłego konfliktu pomiędzy potrzebami rozwojowymi miasta, a wymaganiami ochronnymi 

środowiska.  
 

Cel długookresowy: 

Racjonalne wykorzystanie gleb i gruntów wraz z ich ochroną i rekultywacją oraz 

rekultywacją terenów poprzemysłowych 
 

Cele krótkookresowe do 2013 r.: 

1. Ochrona i właściwe wykorzystanie istniejących zasobów glebowych 

2. Prowadzenie monitoringu jakości gleb i ziemi 
3. Wzrost świadomości społeczeństwa, w zakresie zasad jej ochrony. 

 

Kierunki działań krótkookresowych: 

Ochrona i właściwe wykorzystanie istniejących zasobów glebowych 

 zagospodarowanie gleb w sposób adekwatny do ich klasy bonitacyjnej i zanieczyszczenia, 

 likwidacja tzw. „dzikich wysypisk” odpadów powstających w sposób niekontrolowany, 

 rekultywacja gleb i gruntów zdegradowanych. 

 

Prowadzenie monitoringu jakości gleb i ziemi 

 kontrola jakości gleb na terenach poprzemysłowych. 

 
Wzrost świadomości społeczeństwa, w zakresie zasad jej ochrony 

 prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych dla mieszkańców dotyczących stanu 

zanieczyszczenia gleb i ich prawidłowego wykorzystania, 

 

W celu skutecznej ochrony gleb konieczne jest prowadzenie oceny ich jakości oraz monitoringu 
dokonujących się zmian. Pozwoli to na szybkie reagowanie w razie jakichkolwiek zagrożeń. Badania 

takie zalecane są szczególnie na terenach o zwiększonym ryzyku degradacji.  

 
Ważnym zadaniem jest prowadzenie działań edukacyjno - informacyjnych wśród mieszkańców 

prowadzących działalność rolniczą i właścicieli ogródków działkowych. Dotyczy to głównie poziomu 

zanieczyszczenia uprawianych gleb oraz konieczności stosowania odpowiednich nawozów, a także 

właściwych upraw. Ze względu na fakt, że niektóre gatunki roślin mają zdolność kumulowania metali 
ciężkich, nie zaleca się prowadzenia upraw dla celów konsumpcyjnych na glebach narażonych na 

zanieczyszczenie (szczególnie w pobliżu tras komunikacyjnych i zakładów przemysłowych). 

W przypadku ogródków działkowych należy, w głównej mierze propagować ich funkcje rekreacyjno-
wypoczynkowe. 

 

9.5 Gospodarowanie zasobami geologicznymi 

Wydobywanie kopalin prowadzi do niekorzystnych zmian w środowisku. Przeobrażeniom ulega 

powierzchnia terenu i wody podziemne. Minimalizacja szkód wyrządzonych środowisku przez 
eksploatację może nastąpić poprzez prawidłowo prowadzony proces rekultywacji tych terenów po 

zaprzestaniu eksploatacji. 
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Cel długookresowy i krótkookresowy: 

Racjonalna eksploatacja złoża surowców ilastych 

 

Kierunki działań długookresowe i krótkookresowe: 
 

1. Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko przy eksploatacji kopalin 

2. Rekultywacja terenów poeksploatacyjnych. 

 

10 Cele i zadania o charakterze systemowym 

 

Stan środowiska danego regionu jest ściśle związany z jego rozwojem społeczno-gospodarczym. 

Analiza poszczególnych dziedzin gospodarki, tendencji i kierunków zmian z punktu widzenia presji 

wywieranej na środowisko pozwala ocenić, jaki wpływ ma rozwój regionu na zachowanie naturalnych 
cech środowiska.  

 

Poniżej przedstawiono perspektywiczny rozwój wiodących dziedzin gospodarki na terenie miasta 
Sochaczew w kontekście ochrony środowiska. Dziedzinami tymi są: 

 

 System transportowy. 

 Budownictwo i gospodarka komunalna. 

 Aktywizacja rynku do działań na rzecz ochrony środowiska. 

 

10.1 System transportowy 

 
Charakterystykę systemu komunikacji i transportu opisano szczegółowo w rozdziale 6.3 niniejszego 

opracowania. Do głównych negatywnych cech systemu transportowego gminy zaliczono: 

 brak wystarczającej liczby dróg rowerowych, 

 niezadowalający stan techniczny dróg. 

 
Główne zagrożenia środowiska spowodowana  transportem to: 

 emisja zanieczyszczeń, 

 generowanie hałasu i wibracji, 

 zagrożenia środowiska z tytułu przewozu materiałów niebezpiecznych, 

 zagrożenie terenów cennych przyrodniczo. 

 

Zagadnienia związane z oddziaływaniem transportu na środowisko przedstawiono również 

w rozdziałach: Powietrze atmosferyczne oraz Hałas. 
 

Cel długookresowy: 

 

Rozwój i modernizacja systemu transportowego z uwzględnieniem rozwiązań 

zmniejszających lub eliminujących negatywny wpływ transportu na środowisko 
 

Cel krótkookresowy do 2013 roku: 

1. Dążenie do eliminacji zanieczyszczeń środowiska z systemu transportowego. 

 
Kierunki działań krótkookresowych: 

Osiągnięcie powyższego celu będzie możliwe poprzez realizację poniższych kierunków działań: 
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Budowa i modernizacja dróg oraz całego układu komunikacyjnego 

 modernizacja dróg (w tym remonty bieżące i kapitalne) w celu poprawy ich standardów 

technicznych, 

 modernizacja skrzyżowań, dążąca do poprawy ruchu, zmniejszenia ilości kolizji i koordynacji 

skrzyżowań (tzw. zielona fala). 

 
Działania ograniczające uciążliwość hałasu 

 działania techniczne zabezpieczające mieszkańców przed nadmiernym hałasem (ekrany 

akustyczne, wymiana okien, zieleń izolacyjna). 

 
Edukacja ekologiczna 

 

 promowanie proekologicznych zachowań mieszkańców (np. Dzień bez samochodu, korzystanie ze 

środków transportu publicznego). 

10.2  Budownictwo i gospodarka komunalna 

 
Główne zagrożenia środowiska  

 

 niska emisja zanieczyszczeń do powietrza, 

 ścieki komunalne, 

 odpady komunalne. 

 
Cel długookresowy: 

 

Podniesienie jakości życia mieszkańców i zachowanie ładu przestrzennego 
 

Cele  krótkookresowe do 2013 roku: 
1. Poprawa jakości powietrza atmosferycznego. 

2. Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych. 

3. Podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców. 
 

Kierunki działań krótkookresowe:  

W zakresie rozwoju mieszkalnictwa głównymi kierunkiem będzie polepszenie warunków bytowania 

ludności poprzez rozwój infrastruktury. Działania te muszą spełniać wymagania ochrony środowiska 

w zakresie jakości poszczególnych jego elementów. Szczególnie istotne będzie ograniczanie niskiej 
emisji zanieczyszczeń głównie w dzielnicach o gęstej zabudowie oraz rozbudowa systemu 

kanalizacyjnego. Nie bez znaczenia jest modernizacja dróg i zwiększanie ich przepustowości. 

Osiągnięcie powyższych celów będzie możliwe poprzez realizację poniższych kierunków działań: 
 

 kontynuację zmiana systemu ogrzewania (wprowadzenie ekologicznych nośników energii, w tym 

niekonwencjonalnych, podłączenie do sieci c.o) i termomodernizacja budynków, 

 rozbudowa systemu kanalizacyjnego na terenie miasta, 

 doskonalenie systemu gospodarki odpadami komunalnymi, 

 edukacja ekologiczna mieszkańców, 

 spełnienie wszystkich wymagań wynikających z obowiązującego ustawodawstwa krajowego 

i unijnego zakresie: 
 uzdatniania wody do picia, 

 bezpiecznego dla środowiska oczyszczania i odprowadzania ścieków oraz 

zagospodarowania odpadów, w tym osadów ściekowych, 

 ograniczenia emisji zanieczyszczeń powietrza z procesów spalania, 
 opomiarowanego zużycia wody, 

 zmniejszenia strat wody i ciepła w systemach przesyłowych, 
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 stworzenie ładu przestrzennego w jednostkach osadniczych, 

 całkowite wyeliminowanie samowoli budowlanej, 

 szerokie wdrażanie tzw. dobrych praktyk w zakresie realizacji prac budowlanych (organizacja 

zaplecza i placu budowy, stosowane technologie, jakość, a zwłaszcza uciążliwość dla środowiska, 

maszyn i urządzeń oraz środków transportu, porządkowanie i rekultywacja zajętego terenu po 

zakończeniu inwestycji, itp.), skuteczne wspierane nadzorem inwestorskim i administracyjnym 

w pełni wykorzystującym zalecenia zawarte w wykonanych ocenach oddziaływania 
projektowanych inwestycji na środowisko. 

 

10.3 Aktywizacja rynku do działań na rzecz ochrony środowiska 

 
Istotnym wsparciem ochrony środowiska jest aktywizacja rynku do działań na rzecz ochrony 

środowiska prowadząca do produkcji towarów przyjaznych środowisku, rozwoju produkcji urządzeń 

służących ochronie środowiska bądź tworzenia tzw. zielonych miejsc pracy (zwłaszcza w rolnictwie, 
turystyce, leśnictwie i ochronie przyrody, odnawialnych źródłach energii, wykorzystania odpadów). 

 

Cel długookresowy: 

 

Rozwój świadomych postaw konsumenckich zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju 

 

Cele krótkookresowe do 2013 roku: 
1. Rozwój proekologicznych produkcji towarów. 

2. Eliminacja z rynku wyrobów szkodliwych dla środowiska.  

 

Kierunki działań krótkookresowe:  

 wspieranie powstawania tzw. zielonych miejsc pracy z wykorzystaniem funduszy Unii 

Europejskiej, 

 przeprowadzenie kampanii społecznej kształtującej zrównoważone wzorce konsumpcji, 

 wprowadzenie etykiet informujących o produktach ekologicznych i ich promocja wśród 

społeczeństwa gminy, 

 uwzględnianie w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego  organizowanym przez 

administrację rządową i samorządową wymogów ekologicznych,  

 kształtowanie równoprawnych warunków konkurencji przez pełne stosowanie zasady 

„zanieczyszczający płaci”, wraz z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych, 

 stymulowanie rozwoju przemysłu urządzeń ochrony środowiska, zwłaszcza urządzeń 

wykorzystywanych w ochronie wód i powietrza oraz zagospodarowania odpadów. 

 

11. Edukacja ekologiczna 

 
Warunkiem niezbędnym dla realizacji celów i zadań zawartych w Aktualizacji Programu ochrony 
środowiska jest chęć włączenia się mieszkańców do ich realizacji. Z tego względu jednym 

z priorytetów Programu jest kontynuacja i dalszy rozwój prowadzonej na terenie miasta edukacji 

ekologicznej.  

 
Na terenie miasta prowadzone są w sposób ciągły działania z zakresu edukacji ekologicznej. Należy 

zaznaczyć, że, edukacja ekologiczna prowadzona jest również przez placówki oświatowe na zajęciach 

szkolnych. Społeczeństwo jest informowane na bieżąco o stanie środowiska w gminie i o działaniach 
podejmowanych na rzecz jego ochrony, między innymi w prasie lokalnej oraz na stronie internetowej. 

Informacje o działaniach na rzecz ochrony środowiska ukazują się w prasie lokalnej (tygodniki 

„Ziemia Sochaczewska”, Ekspress Sochaczewski”, „Echo Powiatu”) oraz na portalach internetowych 
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(www.e-sochaczew.pl). Na stronie internetowej Urzędu Miasta zamieszczono notatkę o walorach 

przyrodniczych.  

 

Urząd Miejski w Sochaczewie był jednym z partnerów wspierającym finansowo, organizacyjnie 
i merytorycznie IV edycję projektu „Czysta Bzura – warto poznać jej piękno i odkryć tajemnice”. 

W projekcie brały udział szkoły położone nad Bzurą oraz jej dopływami: Rawką, Suchą, Pisią, Utratą, 

Łasicą, Lutomią (Witonią). Zadania konkursowe podzielone były na 4 kategorie wiekowe: klasy 0-III 
oraz IV-VI (szkoły podstawowe), gimnazja i szkoły średnie. Uczniowie szkół podstawowych klas 0-

III wykonywali prace plastyczne na temat „Moje wakacje nad rzeką”, uczniowie klas IV-VI 

opracowywali ten sam temat w formie pracy literacko-plastycznej w postaci książeczki. Gimnazjaliści 
opracowywali prezentację multimedialnej na temat „Dopływy Bzury – ich wpływ na rzekę”, natomiast 

uczniowie szkół średnich - raport o tej samej tematyce w formie papierowej. 

 

W ramach realizacji zadania dotyczącego edukacji ekologicznej przeznaczone zostały środki 
finansowe z Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz budżetu miasta. 

W latach 2007-2009, przeprowadzono obchody „Dnia Ziemi”: 

 21.04.2007r. – pod hasłem: „Ziemia odzyskana”. Organizatorem był Wydział Gospodarki 

Komunalnej i Mieszkaniowej Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, 

 26.04.2008r. – pod hasłem: „Klimat w potrzebie”. Organizatorem był Wydział 

Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Sochaczewie, 

 25.04.2009r. – pod hasłem: „Z energią chrońmy klimat”. Organizatorem był Wydział 

Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Sochaczewie.  

 
W roku 2007 wykonano broszurę „Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy 

Miasto Sochaczew”.  

 

W roku 2008 przygotowano folder edukacyjny z informacjami: jak segregować odpady, jak 
postępować z „elektrośmieciami”, bateriami, azbestem oraz z danymi teleadresowymi poszczególnych 

firm. Również w 2008 roku wykonano ekologiczne, płócienne torby na zakupy. Torby rozdawane są 

bezpłatnie mieszkańcom Sochaczewa.  
 

Realizując zadania z zakresu edukacji ekologicznej, zakupiono lub dofinansowano zakup nagród dla 

uczestników konkursów o tematyce ekologicznej np. dla uczniów Szkół Podstawowych nr 2,3,4 i 7, 

Zespołu Szkół w Sochaczewie oraz przedszkoli, zakupiono nagrody z okazji „Dnia Ziemi”.  
 

Priorytetem w zakresie edukacji ekologicznej jest wykształcenie świadomości ekologicznej 

u przeważającej części społeczeństwa Miasta Sochaczew i przekonanie ludzi o konieczności myślenia 
i działania według zasad ekorozwoju. Jest to cel dalekosiężny, pewnie wykraczający poza horyzont 

2017 roku, do którego można się zbliżać poprzez stopniowe podnoszenie świadomości ekologicznej 

coraz większej liczby ludzi na coraz wyższy poziom. Cel ten osiągnie się przez intensyfikację 
aktualnych działań w zakresie edukacji ekologicznej, eliminowanie działań mało efektywnych 

i poszerzenie sposobów edukowania o nowe formy, sprawdzone w warunkach krajowych. 

 

Cel długookresowy: 

Podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa Miasta Sochaczew 
 

Cele krótkookresowe do roku 2013: 

1. Kontynuacja i rozszerzenie edukacji na temat ochrony środowiska w szkolnictwie wszystkich 

szczebli oraz dla ogółu mieszkańców Miasta. 

2. Rozwijanie różnorodnych form edukacji ekologicznej. 
 

http://www.e-sochaczew.pl/
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Kierunki działań krótkookresowe:  

 kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań oraz przekazywanie informacji 

o właściwych sposobach postępowania dla poszczególnych grup społeczeństwa, 

 upowszechnienie i zapewnienie każdemu mieszkańcowi dostępu do informacji na temat 

możliwości ochrony środowiska i wynikających z tego korzyści zdrowotnych, 

ekologicznych i ekonomicznych, 

 rozwój szkolnej edukacji w zakresie ochrony środowiska, dostępu do informacji 

o środowisku oraz kształtowanie zachowań zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju 
(akcje, szkolenia dla nauczycieli i szkół), 

 włączenie tematyki ochrony środowiska do działań i projektów realizowanych przez różnego 

rodzaju grupy społeczne i podmioty gospodarcze, 

 włączenie tematyki ochrony środowiska do artykułów prasowych i różnego rodzaju 

publikowanych biuletynów, 

 promowanie etykiet znakujących aspekt środowiskowy produktów w celu ułatwienia 

konsumentom zachowań proekologicznych, 

 integracja trwałych grup mieszkańców, współpracujących z samorządem lokalnym, 

podejmujących nowe wyzwania w zakresie edukacji ekologicznej. 

 

12. Harmonogram realizacji zadań wraz z aspektami finansowymi realizacji 

Programu... 

 

Realizacja zamierzeń z zakresu ochrony środowiska wymaga zapewnienia źródeł finansowania 

inwestycji i eksploatacji systemu.  

 

Warunkiem wdrożenia zapisów Programu… jest pozyskanie środków finansowych na realizację 
poszczególnych zadań. Część środków pochodzić będzie z budżetu Miasta Gminy i powiatu. Środki 

finansowe na realizację programu będą pochodziły także z innych funduszy celowych. Niektóre 

inwestycje będą pokrywane ze środków własnych różnych podmiotów gospodarczych i inwestorów 
prywatnych. Pożądanym kierunkiem jest zwiększenie dofinansowania na działania związane 

z ochroną środowiska z funduszy Unii Europejskiej.  

 
Część działań finansowana będzie przez powiat i miasto poprzez zaciągnięcie kredytów komercyjnych 

i w międzynarodowych instytucjach finansujących. Dobrym rozwiązaniem jest też zawiązywanie 

spółek partnerskich publiczno – prywatnych z zainteresowanymi inwestorami, co nie pozbawia władz 

samorządowych wpływu na decyzje związane z daną inwestycją.  
 

Ograniczone możliwości finansowe samorządu powiatowego i gminnego uniemożliwiają samodzielną 

realizację działań i inwestycji z zakresu ochrony środowiska. Konieczne jest wsparcie instytucji 
finansowych, które podejmą się finansowania projektów poprzez m.in. zobowiązania kapitałowe 

(kredyty, pożyczki, obligacje, leasing), udziały kapitałowe (akcje, udziały w spółkach) i dotacje.  

 
Finansowaniem ochrony środowiska w Polsce interesuje się coraz więcej banków i funduszy 

inwestycyjnych. Rozwija się też pomoc zagraniczna, dzięki której funkcjonuje w Polsce wiele fundacji 

ekologicznych. Poszukiwane są też nowe instrumenty ekonomiczno – finansowe w ochronie 

środowiska, takie jak opłaty produktowe czy obligacje ekologiczne. Można założyć, że system 
finansowania przedsięwzięć związanych z ochroną środowiska w Polsce będzie rozwijał się nadal, 

oferując coraz szersze formy finansowania i coraz większe środki finansów. 

 
Tylko inwestycje i działania uwzględnione w programie mogą liczyć na pozyskanie środków 

publicznych, w szczególności z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Wspierane 

powinny być głównie inwestycje o charakterze regionalnym.  
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Szacunkowe koszty wdrażania Programu w latach 2010 - 2013 przedstawiono w tabeli 36. Koszty te 

zostały określone w oparciu o: 

 zadania wyznaczonych w poprzednim Programie ochrony środowiska (kontynuacja już 

rozpoczętych zadań), 

 szczegółowe dane zgłoszone przez różne jednostki nt. kosztów realizacji konkretnych 

przedsięwzięć lub szacunek kosztów przeprowadzony w oparciu o średnie wskaźniki dotyczące 

budowy i eksploatacji urządzeń,  

 szacunek kosztów związanych z zarządzaniem Programu, 

 

Tabela 36 Szacunkowe koszty wdrażania Programu w latach 2010 – 2013 

Lp. Zagadnienie Koszty w latach 2010-2013 w tys. zł. 

Pozainwestycyjne Inwestycyjne Razem 

1. Ochrona wód 0 171 754,6 171 754,6 

2. Jakość powietrza 35,0 7 143,3 7 178,3 

3. Oddziaływanie hałasu 60,0 29 577,7 29 637,7 

4. 
Oddziaływanie promieniowania 

elektromagnetycznego 
15,0 0 15,0 

5. 
Poważne awarie i zagrożenia 
naturalne 

6,0 80,0 86,0 

6. Ochrona przyrody i krajobrazu  6,0 12 637,0 12 643,00 

7. Gospodarka odpadami 235,0 5 100,0 5 335,0 

Razem w latach 2010 – 2013 357,0 226 292,6 226 649,6 
Źródło: Urząd Miejski w Sochaczewie, ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o., TCT Sp. z o.o., Powiatowy Zarząd Dróg, 

Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta Sochaczew(*), 

 

Niezbędne nakłady finansowe przewidziane do poniesienia na realizację celów krótkookresowych 

(lata 2010-2013) sformułowanych w odniesieniu do poszczególnych segmentów środowiska 
wyszczególnionych w rozdziałach 8 - 10 niniejszego opracowania (uwzględniono również cele 

związane z edukacją ekologiczną – rozdział 11) przedstawiono w tabeli 37.  
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Tabela 37  Harmonogram zadaniowy w zakresie realizacji Programu 

Lp. Opis przedsięwzięcia 
Jednostki 

realizujące 

Okres 

realizacji 

Szacunkowe koszty w PLN Potencjalne źródła 

finansowania 2010 2011 2012 2013 2014-2017 

Ochrona wód oraz racjonalne gospodarowanie wodami 

Zadania inwestycyjne 

1. Wymiana sieci wodociągowej z 
przyłączami ul. Lotników - 78 mb 

ZWiK Sp. z o.o. 2010 13 000 - - - - środki własne 

2. Wymiana sieci wodociągowej z 
przyłączami ul. Długa -Al. 600 

Lecia - 265 mb 

ZWiK Sp. z o.o. 2010 88 000 - - - - środki własne 

3. Wymiana wodociągu ul. 15 go 
Sierpnia - 225 mb 

ZWiK Sp. z o.o. 2010 239 000 - - - - środki własne 

4. Budowa kanalizacji sanitarnej ul. 
Mazowiecka - 217 mb 

ZWiK Sp. z o.o. 2010 29 000 - - - - środki własne 

5. Wymiana wodociągu ul. 15-go 

Sierpnia 49, Nr działki 2984/1 
2985 - 78 mb 

ZWiK Sp. z o.o. 2010 12 000 - - - - środki własne 

6. Wymiana kanalizacji sanitarnej 
teren oczyszczalni do Zygmunta 
Starego - 247 mb 

ZWiK Sp. z o.o. 2010 275 000 - - - - środki własne 

7. Wymiana wodociągu ul. Towarowa 
(Łuszczewskich – Załamana) - 200 

mb 

ZWiK Sp. z o.o. 2010 20 000 - - - - środki własne 

8. Budowa kanalizacji ul. 15-go 
Sierpnia (Okrzei – Fabryczna) 
678 mb 

ZWiK Sp. z o.o. 2010 2 000 000 - - - - środki własne 

9. Budowa wodociągu ul. Wąska 
145 mb 

ZWiK Sp. z o.o. 2010 31 000 - - - - środki własne 

10. Budowa wodociągu wody surowej 
przepompownia Konary - 315 mb 

ZWiK Sp. z o.o. 2010 32 000 - - - - środki własne 

11. Wodociąg w ul. Niemcewicza od 
Niemcewicza do Staszica -75 mb 

ZWiK Sp. z o.o. 2010 8 000 - - - - środki własne 

12. Kanalizacja sanitarna rondo 
Piłsudskiego Licealna 

ZWiK Sp. z o.o. 2011 100 000 - - - - środki własne 

13. Realizacja projektu „Gospodarka 
wodno-ściekowa Miasta 
Sochaczew – Etap I 

ZWiK Sp. z o.o. 2010-2013 - - - - - - 

13.1 Remont i rozbudowa Miejskiej 
Oczyszczalni Ścieków przy ul. 600 
Lecia 

ZWiK Sp. z o.o. 2010 - 2011 2 048 818 
1)

 - - - 
dotacja z Funduszu Spójności 

środki własne 

13.2 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej 

na Osiedlu Rozlazłów i Karwowo 
ZWiK Sp. z o.o. 2010 - 2012 50 230 841 

2)
 - - 

dotacja z Funduszu Spójności 

środki własne 



 

98 

Lp. Opis przedsięwzięcia 
Jednostki 

realizujące 

Okres 

realizacji 

Szacunkowe koszty w PLN Potencjalne źródła 

finansowania 2010 2011 2012 2013 2014-2017 

13.3 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej 
na Osiedlu Rozlazłów i Karwowo- 
budowa kanalizacji sanitarnej w ul. 
Gawłowskiej od ul. Batalionów 
Chłopskich do granicy miasta 

ZWiK Sp. z o.o. 2010 2 436 124 - - - - 
dotacja z Funduszu Spójności 

środki własne 

13.4 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej 
na Osiedlu Wypalenisko – część 
północna i Chodaków 

ZWiK Sp. z o.o. 2010 - 2012 60 875 959 
2)

 - - 
dotacja z Funduszu Spójności 

środki własne 

13.5 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej 
na Osiedlu Wypalenisko – część 
północna i Chodaków odcinek 
oczyszczalnia – ul. Parkowa 

ZWiK Sp. z o.o. 2010 8 200 056 - - - - 
dotacja z Funduszu Spójności 

środki własne 

13.6 Modernizacja kanalizacji sanitarnej 
w Centrum 

ZWiK Sp. z o.o. 2010 - 2011 3 559 143 
1)

 - - - 
dotacja z Funduszu Spójności 

środki własne 

13.7 Pomoc techniczna – działania 
informujące i promujące 

ZWiK Sp. z o.o. 2010 - 2013 1 774 651 
3)

 - 
dotacja z Funduszu Spójności 

środki własne 

14. Realizacja projektu „Gospodarka 
wodno-ściekowa Miasta 

Sochaczew – Etap II 

ZWiK Sp. z o.o. 2012-2014 - - - - - - 

14.1 Remont i rozbudowa Miejskiej 
Oczyszczalni Ścieków przy ul. 600 
Lecia 

ZWiK Sp. z o.o. 2012 - - 2 667 000 - - 
dotacja z Funduszu Spójności 

środki własne 

14.2 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej 
na Osiedlu Wypalenisko – część 
południowa, Żyrardowska i 

Centrum 

ZWiK Sp. z o.o. 2012 - 2013 - - 23 169 000 
3)

 - 
dotacja z Funduszu Spójności 

środki własne 

14.3 Budowa ujęcia wody w 
Mistrzewicach wraz z budową 
urządzeń na terenie ujęcia Konary 

ZWiK Sp. z o.o. 2012 - 2013 - - 8 952 000 - - 
dotacja z Funduszu Spójności 

środki własne 

14.4 Przebudowa i rozbudowa SUW 
Chodakowska, likwidacja SUW 
Płocka i przebudowa na 

pompownię strefową i likwidacja 
SUW Mickiewicza i przebudowa 
na pompownię strefową 

ZWiK Sp. z o.o. 2012 - 2014 - - 9 670 000 
4)

 
dotacja z Funduszu Spójności 

środki własne 

14.5 Budowa odcinków sieci 
wodociągowej 

ZWiK Sp. z o.o. 2014 - - - - 8 152 000 
dotacja z Funduszu Spójności 

środki własne 

14.6 Pomoc techniczna – działania 
informujące i promujące 

ZWiK Sp. z o.o. 2012 - 2014 - - 641 000 
4)

 
dotacja z Funduszu Spójności 

środki własne 

15. Wyloty kanalizacji deszczowej  Burmistrz 2010 500 000 - - - - budżet gminy 
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Lp. Opis przedsięwzięcia 
Jednostki 

realizujące 

Okres 

realizacji 

Szacunkowe koszty w PLN Potencjalne źródła 

finansowania 2010 2011 2012 2013 2014-2017 

16. Budowa kanalizacji deszczowej na 
osiedlu Asnyka – etap IV, V, VI 

Burmistrz 2010-2012 1 260 000 
2)

 - - budżet gminy 

17. Budowa kanalizacji deszczowej ul. 
Karwowskiej  

Burmistrz 2011 - 200 000 - - - budżet gminy 

18. Budowa kanalizacji deszczowej ul. 
Spółdzielczej 

Burmistrz 2011 - 264 000 - - - budżet gminy 

19. Budowa kanalizacji deszczowej ul. 
Reja 

Burmistrz 2011 - 120 000 - - - budżet gminy 

20. Budowa kanalizacji deszczowej ul. 
Partyzantów   

Burmistrz 2012 - - 360 000 - - budżet gminy 

21. Budowa kanalizacji deszczowej ul. 
Graniczna 

Burmistrz 2012 - - 1 170 000 - - budżet gminy 

22. Budowa kanalizacji deszczowej ul. 
Wróblewskiego 

Burmistrz 2012 - - 160 000 - - budżet gminy 

23. Budowa kanalizacji deszczowej ul. 
Marii Konopnickiej  

Burmistrz 2012 - - 260 000 - - budżet gminy 

24. Budowa kanalizacji deszczowej ul. 
Tęczowej  

Burmistrz 2013 - - - 500 000 - budżet gminy 

25. Budowa kanalizacji deszczowej ul. 
Lazurowej  

Burmistrz 2013 - - - 200 000 - budżet gminy 

Razem zadania inwestycyjne 13 983 180 6 191 961 125 935 800 25 643 651 18 463 000 

 Ogółem sektor: Ochrona wód oraz racjonalne gospodarowanie wodami 13 983 180 6 191 961 125 935 800 25 643 651 18 463 000 

190 217 592 

Jakość powietrza 

Zadania inwestycyjne 

26. Termomodernizacja Przedszkola nr 
6 i Szkoły Podstawowej nr 7 

Burmistrz 2011 - 1 700 000 - - - budżet gminy 

27. Termomodernizacja Gimnazjum 
nr 1 

Burmistrz 2011 - 301 000 - - - budżet gminy 

28. Termomodernizacja Miejskiego 
Domu Kultury przy ul. Chopina 

Burmistrz 2011 - 1 348 000 - - - budżet gminy 

29. Termomodernizacja Miejskiego 
Domu Kultury przy ul. 15 Sierpnia 

Burmistrz 2012 - - 1 396 000 - - budżet gminy 

30. Termomodernizacja Muzeum 

Ziemi Sochaczewskiej i Pola Bitwy 
nad Bzurą 

Burmistrz 2012 - - 842 276 - - budżet gminy 

31. Termomodernizacja Hali 
Sportowej przy ul. Chopina 

Burmistrz 2011 - 1 456 000 - - - budżet gminy 

32. Instalacja filtrowentylacyjna II 
linia Plastomerów 

TCT Polska  
Sp. z o.o. 

2010 100 000 - - - - środki własne 
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Lp. Opis przedsięwzięcia 
Jednostki 

realizujące 

Okres 

realizacji 

Szacunkowe koszty w PLN Potencjalne źródła 

finansowania 2010 2011 2012 2013 2014-2017 

33. Rozbudowa linii produkcyjnej 
elastomerów wraz z instalacja 
odpylającą 

TCT Polska 

 Sp. z o.o. 
2010-6 - - - - 150 000 środki własne 

34. Zakup 8 autobusów z silnikami 
ekologicznymi 

Zakład 
Komunikacji 

Miejskiej 

2010-2015 5 000 000 
4)

 budżet gminy (dotacja celowa) 

Razem zadania inwestycyjne 100 000 4 805 000 2 238 276 0 5 150 000  

Zadania pozainwestycyjne 

35. Inwentaryzacja źródeł 
zorganizowanej i rozproszonej 
emisji zanieczyszczeń do 

atmosfery 

Burmistrz 2011 - 20 000 - - - budżet gminy 

36. Edukacja ekologiczna w zakresie 
ochrony powietrza  

Burmistrz 2011-2017 - 5 000 5 000 5 000 20 000 budżet gminy 

Razem zadania pozainwestycyjne - 25 000 5 000 5 000 20 000  

Ogółem sektor: Jakość powietrza 100 000 4 830 000 2 243 276 5 000 5 170 000 

12 348 276 

Oddziaływanie hałasu 

Zadania inwestycyjne 

37. Rozbudowa systemu komunikacji 
miejskiej w Sochaczewie w tym  
infrastruktura drogowa – 
modernizacja ul. Kutrzeby, 
Karwowskiej, Bortnowskiego, 
Radiowej, Chabrowej,  Kolejowej, 
Wyszogrodzkiej  

Burmistrz 2010-2012 4 260 000 
2)

 - - budżet gminy 

38. Przygotowanie terenu 

inwestycyjnego w centrum miasta 
Sochaczew  

Burmistrz 2010 1 792 627 - - - - budżet gminy 

39. Przebudowa ul. Warszawskiej w 
Sochaczewie  

Burmistrz 2010-2011 6 144 000 
1)

 - - - budżet gminy 

40. Odbudowa przeprawy mostowej na 
rzece Bzurze  

Burmistrz 2011-2014 - 4 000 000 
4)

 budżet gminy 

41. Nawierzchnia asfaltowa ul. Złotej  Burmistrz 2010 500 000 - - - - budżet gminy 

42. Nawierzchnia asfaltowa ul. Reja  Burmistrz 2011 500 000 - - - - budżet gminy 

43. Nawierzchnia asfaltowa ul. 
Warszawskiej (leszowej) 

Burmistrz 2011 500 000 - - - - budżet gminy 

44. Nawierzchnia asfaltowa ul. 
Nowowiejskiej  

Burmistrz 2012 500 000 - - - - budżet gminy 
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Lp. Opis przedsięwzięcia 
Jednostki 

realizujące 

Okres 

realizacji 

Szacunkowe koszty w PLN Potencjalne źródła 

finansowania 2010 2011 2012 2013 2014-2017 

45. Nawierzchnia asfaltowa ul. 
Spółdzielczej  

Burmistrz 2012 500 000 - - - - budżet gminy 

46. Nawierzchnia asfaltowa ul. 
Batalionów Chłopskich  

Burmistrz 2012-2013 - - 1 000 000 
3)

 - budżet gminy 

47. Nawierzchnia asfaltowa ul. 
Okrężnej  

Burmistrz 2012 - - 600 000 - - budżet gminy 

48. Nawierzchnia z trylinki ul. Marii 
Konopnickiej  

Burmistrz 2012 - - 200 000 - - budżet gminy 

49. Nawierzchnia asfaltowa ulic 
utwardzonych tłuczniem: 
Modrzewiowa, Dębowa, Bukowa, 

Jesionowa  

Burmistrz 2012 - - 1 500 000 - - budżet gminy 

50. Nawierzchnia asfaltowa ul. Asnyka  Burmistrz 2012 - - 400 000 - - budżet gminy 

51. Nawierzchnia asfaltowa ul. 
Granicznej – I etap 

Burmistrz 2012 - - 700 000 - - budżet gminy 

52. Nawierzchnia asfaltowa ul. 
Wyzwolenia  

Burmistrz 2013 - - - 500 000 - budżet gminy 

53. Nawierzchnia asfaltowa ul. 
Zamiejska  

Burmistrz 2013 - - - 300 000 - budżet gminy 

54. Nawierzchnia asfaltowa ul. 
Muszkieterów  

Burmistrz 2013 - - - 300 000 - budżet gminy 

55. Nawierzchnia asfaltowa ul. 
Wróblewskiego  

Burmistrz 2010 100 000 - - - - budżet gminy 

56. Przebudowa drogi powiatowej Nr 
3813 W ul. Gawłowska (odcinek 
od granicy z gminą Sochaczew do 
ul. Batalionów Chłopskich) 

Powiatowy 
Zarząd Dróg 

2010 2 581 110 - - - - środki własne 

57. Przebudowa drogi powiatowej Nr 
3813 W ul. Gawłowska (odcinek 
od ul. Płockiej do ul. Batalionów 

Chłopskich) 

Powiatowy 
Zarząd Dróg 

2010-2013 1 040 000 
3)

 - 
środki własne, 
inne fundusze 

58. Przebudowa drogi powiatowej Nr 
3840 W ul. Staszica i Nr 3804 W 
ul. trojanowskiej 

Powiatowy 
Zarząd Dróg 

2010-2013 5 000 000 
3)

 - 
środki własne, 
inne fundusze 

59. Przebudowa drogi powiatowej Nr 
3813 W ul. Lubiejewska 

Powiatowy 
Zarząd Dróg 

2010-2013 660 000 
3)

 - 
środki własne, 
inne fundusze 

Razem zadania inwestycyjne 6 973 737 6 144 000 7 660 000 8 800 000 4 000 000  

Zadania pozainwestycyjne 

60. Monitoring źródeł uciążliwości 
akustycznej 

WIOŚ, Burmistrz 2010-2017 - 15 000 15 000 15 000 30 000 
budżet państwa, 
budżet gminy 
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Lp. Opis przedsięwzięcia 
Jednostki 

realizujące 

Okres 

realizacji 

Szacunkowe koszty w PLN Potencjalne źródła 

finansowania 2010 2011 2012 2013 2014-2017 

61. Działania edukacyjne promujące 
transport zbiorowy i alternatywny  

Burmistrz 2010-2017 - 5 000 5 000 5 000 20 000 budżet gminy 

Razem zadania pozainwestycyjne - 20 000 20 000 20 000 50 000 

 Ogółem sektor: Oddziaływanie hałasu 6 973 737 6 164 000 7 680 000 8 820 000 4 050 000 

33 687 737 

Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego 

Zadania pozainwestycyjne 

62. Uwzględnianie w planach 
zagospodarowania przestrzennego 

aspektów związanych 
z zagrożeniem promieniowaniem 
niejonizującym (m.in. lokalizacja 
nowych linii energetycznych, 
nowych nadajników stacji 
przekaźnikowych) 

Burmistrz 2010-2017 - - - - - - 

63. Egzekwowanie pomiarów pól 
elektromagnetycznych, do których 

inwestorzy są zobowiązani na 
mocy ustawy POŚ po 
uruchomieniu urządzeń 

WIOŚ 2010-2017 - - - - - - 

64. Edukacja społeczeństwa na temat 
oddziaływania pól 
elektromagnetycznych  

Burmistrz 2010-2017 - 5 000 5 000 5 000 20 000 budżet gminy 

Razem zadania pozainwestycyjne - 5 000 5 000 5 000 20 000  

Ogółem sektor: Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego - 5 000 5 000 5 000 20 000 

35 000 

Poważne awarie i zagrożenia naturalne 

Zadania inwestycyjne 

65. Wspieranie prac w ramach 

reagowania kryzysowego oraz 
bieżących prac interwencyjnych 

Burmistrz 2011-2012 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 budżet gminy 

Razem zadania inwestycyjne 20 000 20 000 20 000 20 000 80 000 - 

Zadania pozainwestycyjne 

66. Działania edukacyjne dla ogółu 
ludności gminy w zakresie 

postępowania w przypadku 
wystąpienia poważnej awarii lub 
zagrożenia naturalnego 

Burmistrz 2010-2017 - 2 000 2 000 2 000 8 000 budżet gminy 

Razem zadania pozainwestycyjne 

 
- 2 000- 2 000 2 000 8 000 
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Ogółem sektor: Poważne awarie i zagrożenia naturalne 20 000 22 000 22 000 22 000 88 000  

174 000 

Ochrona przyrody i krajobrazu 

Zadania inwestycyjne 

67. Rewitalizacja Parku Garbolewskich  

Burmistrz 2012-2014 - - 2 500 000 
4)

 

budżet gminy, 
Środki z Regionalnego Program 

Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego 

68. Rewitalizacja oraz 
zagospodarowanie terenów nad 

Utratą w Sochaczewie  
Burmistrz 2011-2013 - 4 100 000 

3)
 - 

budżet gminy, 
Środki z Regionalnego Program 

Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego 

69. Rewitalizacja Zabytkowych 
Kramnic w Sochaczewie  

Burmistrz 2010-2012 8 507 000 
2)

 - - 

budżet gminy, 
Środki z Regionalnego Program 

Operacyjny Województwa 
Mazowieckiego 

70. Zagospodarowanie terenów nad 

Bzurą w Sochaczewie  
Burmistrz 2010-2015 13 774 032 

4)
 

budżet gminy, 

Środki z Regionalnego Program 
Operacyjny Województwa 

Mazowieckiego 

71. Pielęgnacja i konserwacja terenów 
zieleni urządzonej oraz pomników 
przyrody 

Burmistrz 2010-2017 - 10 000 10 000 10 000 10 000 budżet gminy 

Razem zadania inwestycyjne 0 10 000 8 517 000 4 110 000 16 284 032  

Zadania pozainwestycyjne 

72. Edukacja ekologiczna na temat 
form ochrony przyrody 

Burmistrz 2010-2017 - 2 000 2 000 2 000 10 000 budżet gminy 

Razem zadania pozainwestycyjne 0 2 000 2 000 2 000 10 000 
 Ogółem sektor: Ochrona przyrody i krajobrazu 0 12 000 8 519 000 4 112 000 16 294 032 

28 937 032 

Ochrona powierzchni ziemi 

Zadania inwestycyjne 

73. Rekultywacja terenów 
poprzemysłowych 

Właściciel 2010-2017 bd bd bd bd bd środki własne 

Razem zadania inwestycyjne bd bd bd bd bd 

 Ogółem sektor: Ochrona powierzchni ziemi bd bd bd bd bd 

bd 
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realizujące 

Okres 
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Szacunkowe koszty w PLN Potencjalne źródła 
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Gospodarka odpadami * 

Zadania inwestycyjne 

74. Rekultywacja składowiska 
odpadów w Kuznocinie 

Burmistrz 2010-2013 5 000 000 
3)

 - budżet gminy 

75. Likwidacja nielegalnych 
składowisk odpadów tzw. „dzikich 
wysypisk” 

Burmistrz 2010-2017 10 000 30 000 30 000 30 000 110 000 budżet gminy 

76. Zakład Przeładunku i Sortowania 
odpadów Komunalnych i 
Budowlanych 

Inwestor 
prywatny 

2010-2011 bd bd bd bd bd środki własne inwestora 

Razem zadania inwestycyjne 10 000 30 000 30 000 5 030 000 110 000  

Zadania pozainwestycyjne 

77. Aktualizacja „Regulaminu 
utrzymania czystości i porządku w 
Gminie Mieście Sochaczew” 

Burmistrz 2010 - - - - - - 

78. Doskonalenie systemu 

selektywnego zbierania odpadów: 
ulegających biodegradacji, 
niebezpiecznych występujących w 
strumieniu odpadów komunalnych, 
wielkogabarytowych, remontowo-
budowlanych, zużytego sprzętu 
elektrycznego i elektronicznego 
obejmującego wszystkich 
mieszkańców 

Burmistrz 2010-2017 30 000 30 000 30 000 30 000 120 000 budżet gminy 

79. Wdrożenie systemu zbierania 
przeterminowanych lekarstw 

Burmistrz 2010-2017 - 10 000 10 000 10 000 40 000 budżet gminy 

80. Wdrożenie i rozwój systemu 
zbierania zużytych opon od 
mieszkańców 

Burmistrz 2010-2017 - 10 000 10 000 10 000 40 000 budżet gminy 

81. Działania edukacyjno – 

informacyjne dla mieszkańców 
miasta Sochaczew 

Burmistrz 2010-2017 5 000 10 000 10 000 10 000 30 000 budżet gminy 

82. Uczestniczenie w tworzeniu 
struktur ponadgminnych dla 
realizacji regionalnych zakładów 
zagospodarowania odpadów 

Burmistrz 2010-2017 - - - - - - 
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Lp. Opis przedsięwzięcia 
Jednostki 

realizujące 

Okres 

realizacji 

Szacunkowe koszty w PLN Potencjalne źródła 
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83. Uczestniczenie w tworzeniu 
regionalnych systemów gospodarki 
odpadami komunalnymi w tym w 
budowie regionalnych zakładów 
zagospodarowania odpadów 

(opcjonalnie PDGO) 

Burmistrz 2010-2017 - 100 000 
4)

 budżet gminy 

84. Monitoring przedsiębiorców 
posiadających zezwolenia na 
odbieranie odpadów komunalnych 

Burmistrz 2010-2017 5 000 5 000 5 000 5 000 20 000 budżet gminy 

Razem zadania pozainwestycyjne 40 000 65 000 65 000 65 000 350 000  

Ogółem sektor: Gospodarka odpadami * 50 000 95 000 95 000 5 095 000 460 000 

5 795 000 

RAZEM koszty inwestycyjne: 270 379 637 PLN 

RAZEM koszty pozainwestycyjne: 780 000 PLN 

OGÓŁEM: 271 159 637 PLN 

Źródło: Urząd Miejski w Sochaczewie, ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o., TCT Sp. z o.o., Powiatowy Zarząd Dróg, Aktualizacja Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta 

Sochaczew(*),  

 

 
1) kwota ujęta w kosztach roku 2011 
2) kwota ujęta w kosztach roku 2012 
3) kwota ujęta w kosztach roku 2013 
4) kwota ujęta w kosztach lat 2014-2017 
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13 Zarządzanie w Programie Ochrony Środowiska 

 

Bardzo istotne w procesie wdrażania programu jest właściwe wykorzystanie rozwiązań o charakterze 

organizacyjnym, uwzględniających zasady zrównoważonego rozwoju. W procesie wdrażania 
programu ochrony środowiska powinni uczestniczyć przedstawiciele różnych branż i gałęzi 

gospodarki oraz sfery życia społecznego, a ich działania powinny być zgodne z zasadą 

zrównoważonego rozwoju. 
 

13.1 Struktura zarządzania środowiskiem 

 
 „Program ochrony środowiska.....” pełni rolę instrumentu koordynacji działań na rzecz ochrony 

środowiska oraz intensyfikacji współpracy różnych instytucji/organizacji, opartej o dobrowolne 
porozumienia na rzecz efektywnego wdrażania niniejszego Programu. 

 

Instrumenty służące do zarządzania środowiskiem wynikają z szeregu ustaw, wśród których 

najważniejsze to: prawo ochrony środowiska, prawo wodne, ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu 
przestrzennym, o ochronie przyrody, o odpadach, prawo geologiczne i górnicze, prawo budowlane.  

 

Tradycyjny podział instrumentów zarządzania środowiskiem wyróżnia instrumenty o charakterze 
prawnym, finansowym i społecznym oraz strukturalnym. Ponadto wśród instrumentów zarządzania 

ochroną środowiska można wyróżnić również instrumenty o charakterze ponadregionalnym (np. 

Polityka Ekologiczna Państwa, wojewódzki program ochrony środowiska). 
 

Instrumenty prawne, to instrumenty wynikające z obowiązującego prawodawstwa w zakresie 

wydawanych decyzji dotyczących korzystania ze środowiska. Są to; 

 pozwolenia/decyzje: zintegrowane, na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, wytwarzanie 

odpadów, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, 

 decyzje na prowadzenie działalności w zakresie gospodarki odpadami. 

 pozwolenia wodno-prawne na szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urządzeń wodnych, 

wykonywanie innych czynności i robót, budowli, które mają znaczenie w gospodarowaniu 

wodami lub w korzystaniu z wód, 

 zezwolenia – koncesje wydane na podstawie Prawa geologicznego i górniczego, 

 uzgadnianie w zakresie przestrzegania standardów ekologicznych decyzji o warunkach zabudowy 

oraz o pozwoleniu na budowę, rozbiórkę obiektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na zmianę 
sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części przedsięwzięć mogących znacząco 

oddziaływać na środowisko, 

 cofnięcie lub ograniczenie zezwolenia lub pozwolenia na korzystanie ze środowiska, 

 decyzje naprawcze dotyczące zakresu i sposobu usunięcia przez podmiot korzystający ze 

środowiska przyczyn negatywnego oddziaływania na środowisko i przywrócenia środowiska do 
stanu właściwego oraz zobowiązujące do usunięcia uchybień, 

 decyzje zezwalające na usuwanie drzew i krzewów, 

 programy dostosowawcze dotyczące przywracania standardów jakości środowiska do stanu 

właściwego, 

 decyzje wstrzymujące oddanie do użytku instalacji lub obiektu, a także wstrzymujące 

użytkowanie instalacji lub obiektu, 

 decyzje o zakazie produkcji, importu, wprowadzania do obrotu. 

 
Instrumentami prawnymi są również: 

 kontrole przestrzegania prawa ochrony środowiska i zobowiązań wynikających z decyzji, 

 oceny oddziaływania na środowisko, 

 raporty oddziaływania przedsięwzięcia inwestycyjnego na środowisko, 
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 miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego, 

 przeglądy ekologiczne, 

 monitoring środowiska, 

 uchwały prawa miejscowego, w szczególności dotyczące ochrony środowiska i zrównoważonego 

rozwoju. 

 

Do instrumentów finansowych należą:   

 opłaty za korzystanie ze środowiska – za wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza, za 
wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, za pobór wód, za składowanie odpadów, usuwanie 

drzew i krzewów, 

 administracyjne kary pieniężne w zakresie przekroczeń określonych limitów w pozwoleniach, 

naruszenie decyzji zatwierdzających eksploatację składowiska odpadów lub decyzji określających 

miejsce i sposób magazynowania odpadów,  

 odpowiedzialność cywilna w zakresie szkód spowodowanych oddziaływaniem na środowisko 

 kredyty, pożyczki i dotacje z funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz innych 

funduszy oraz fundusze strukturalne i Fundusz Spójności, 

 pomoc publiczna w postaci preferencyjnych pożyczek, kredytów, dotacji, odroczeń rozłożenia na 

raty itp., 

 opłaty produktowe i depozytowe, 

 budżety samorządów i Państwa, 

 środki własne przedsiębiorców i mieszkańców. 

 
Instrumenty społeczne określone zostały najdokładniej w Konwencji o dostępie do informacji, udziale 

społeczeństwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących 

środowiska, podpisanej w 1999 r. w Aarhus (konwencja została ratyfikowana przez Polskę, a jej tekst 
został ogłoszony w Dz. U. Nr 78 z 2003 r.). Art. 7 Konwencji nakazuje zagwarantowanie udziału 

społeczeństwa w przygotowaniu planów i programów mających znaczenie dla środowiska, a więc 

także gminnego programu ochrony środowiska. Określa też podstawowe obowiązki organów 

w zakresie zapewnienia udziału społecznego: 

 ustalenia zakresu podmiotowego konsultacji, 

 ustalenia rozsądnych norm czasowych na poszczególne etapy konsultacji, 

 przeprowadzenie konsultacji odpowiednio wcześnie w toku procedury decyzyjnej, gdy wszystkie 

warianty są jeszcze możliwe, a udział społeczeństwa może być skuteczny, 

 należyte uwzględnienie konsultacji społecznych przy wydawaniu decyzji 

 edukacja ekologiczna,  

 upowszechnianie informacji o środowisku. 

 

Instrumenty strukturalne rozumiane są jako narzędzia dla formułowania, integrowania i wdrażania 
polityk środowiskowych. Instrumenty strukturalne to głównie opracowania o charakterze 

strategicznym i planistycznym. Na terenie miasta Sochaczew są to głównie Studium Uwarunkowań 

i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego miasta Sochaczew, Strategia rozwoju społeczno- 
gospodarczego 2008-2015, Plan rozwoju lokalnego miasta Sochaczew 2004-2013, Lokalny program 

rewitalizacji 2005-2015 wraz z aktualizacją. Ponadto są to: Strategia Rozwoju Powiatu 

Sochaczewskiego i Program Ochrony Środowiska Powiatu Sochaczewskiego. Dokumenty te określają 

główne cele i kierunki działań w ramach rozwoju gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska. 
Aktualizacja Programu ochrony środowiska dla Gminy Miasta Sochaczew jest zgodna z zapisami 

powyższych dokumentów. 
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13.2 Struktura zarządzania Programem 

 
Głównym wykonawcą Programu jest Burmistrz Sochaczewa, którego zadaniem będzie wdrożenie 

oraz nadzór nad realizacją Programu, a także opracowywanie sprawozdań z postępu realizacji 

i zgodności działań zapisanych w Programie. 

 
Realizatorami programu będą również podmioty gospodarcze planujące inwestycje w zakresie 

proekologicznym zgodnie z kierunkami nakreślonymi przez program i samorząd miasta Sochaczew 

jako realizator inwestycji w zakresie ochrony środowiska na terenie miasta. Bezpośrednim odbiorcą 
programu będzie społeczeństwo. 

 

Przyjmuje się następujące zasady wdrażania Programu ochrony środowiska i aktywizacji 
społeczeństwa dla potrzeb realizacji postanowień zawartych w dokumencie: 

1. Ustanowienie koordynatora działań, czuwającego nad realizacją postanowień Programu. 

2. Włączenie do realizacji Programu jak najszerszego grona społeczności Miasta i wszystkich 

grup wpływów i interesów. 
3. Opracowanie szczegółowych programów operacyjnych, harmonogramów rzeczowo – 

finansowych i wieloletnich budżetów zadaniowych, w oparciu o Wieloletni Plan 

Inwestycyjny.  
4. Sukcesywne realizowanie planów operacyjnych i projektów inwestycyjnych, wprowadzanie 

niezbędnych korekt. 

5. Monitorowanie w sposób ciągły postępów w realizacji Programu oraz płynących stąd zmian 
i korzyści. 

6. Informowanie społeczności o postępach w realizowaniu Programu. 

7. Prowadzenie działań promocyjnych związanych z wykonywaniem Programu, głównie dla 

inwestorów i podmiotów gospodarczych. 
8. Aktywne poszukiwanie zewnętrznych źródeł finansowania dla wyznaczonych Programem 

zadań. 

9. Stałe odnawianie wiedzy na temat know – how i najlepszych dostępnych technik w danym 
czasie. 

 

Za realizację Programu ochrony środowiska odpowiedzialne są władze Miasta Gminy, które powinny 

wyznaczyć koordynatora (kierownika) wdrażania programu.  
 

Koordynator będzie współpracował ściśle z Radą Miejską przedstawiając okresowe sprawozdania 

z realizacji programu. Ponadto, proponuje się powołać zespół konsultacyjny, którego zadaniem będzie 
wdrożenie oraz nadzór nad realizacją Programu, a także opracowywanie sprawozdań z postępu 

realizacji i zgodności działań zapisanych w Programie. 

 
Zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane będą również przez poszczególne wydziały 

Urzędu Miejskiego oraz jednostki budżetowe im podległe, zgodnie z przyjętym schematem 

organizacyjnym. Część zadań będzie wykonywana przez spółki komunalne lub podmioty prywatne 

wyłonione w drodze publicznych przetargów. Miasto Gmina będzie pełniła rolę koordynatora takich 
działań. Od wykonawców odbierane będą sprawozdania z wykonania zadania, przekazywane do 

kierowników poszczególnych wydziałów. W okresach rocznych sporządzane będą następnie raporty 

przedstawiające postęp we wdrażaniu zadań i celów zawartych w Programie. 
 

Bezpośrednim realizatorem Programu będą także podmioty gospodarcze planujące i realizujące 

inwestycje zgodnie z kierunkami nakreślonymi przez program. Bezpośrednim odbiorcą Programu 
będzie społeczeństwo Miasta Sochaczew. 

 

Do najważniejszych zadań w ramach zarządzania Programem i środowiskiem należeć będą także 

ocena realizacji celów krótkookresowych, raporty o stopniu wykonania Programu i weryfikacja celów 
krótkookresowych i głównych działań. 
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Ważnym zadaniem jest edukacja ekologiczna i komunikacja ze społeczeństwem, co wymaga 

stworzenia systemu informacji o środowisku. Planowany jest rozwój różnorodnych form edukacji 

ekologicznej, szeroki dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie, wykorzystanie mediów 
w celach informowania społeczeństwa o podejmowanych i planowanych działaniach z zakresu 

ochrony środowiska oraz szersze włączanie się organizacji pozarządowych w proces edukacji 

ekologicznej. 

14. Sposób kontroli oraz dokumentowania realizacji Programu... 

 

Burmistrz Sochaczewa odpowiada za wdrożenie systemu opracowanego w Programie ochrony 
środowiska i jest zobowiązany do opracowania oraz wdrożenia systemu monitoringu. Monitorowanie 

realizacji Programu... umożliwi ocenę prawidłowości i efektywności działań oraz szybkie i elastyczne 

reagowanie na zmiany. Monitoring ochrony środowiska polegał będzie głównie na działaniach 
organizacyjno – kontrolnych.  

 

System monitoringu i oceny zadań oraz celów zawartych w Programie ochrony środowiska dla 

Miasta Sochaczew obejmuje: obligatoryjne terminy zawarte w aktach prawnych, system 
sprawozdawczości organów urzędowych i podmiotów gospodarczych. Kontrola realizacji Programu 

wymaga także oceny stopnia realizacji przyjętych w nim celów i działań, przewidzianych do 

wykonania w określonym terminie. Należy systematycznie oceniać też stopień rozbieżności między 
założeniami a realizacją programu oraz analizować przyczyny tych niespójności.  

 

14.1 Opiniowanie projektu Programu.... 

 

Projekt Programu ochrony środowiska podlega zaopiniowaniu przez zarząd powiatu. Organ ten 
udziela opinii w terminie określonym przez szczegółowe przepisy Kodeksu postępowania 

administracyjnego. Nie udzielenie opinii w tym terminie uznaje się za opinię pozytywną.  

 

14.2 Raport z realizacji Programu... 

 
Burmistrz Miasta Sochaczew ma obowiązek sporządzać co 2 lata raport z realizacji programu ochrony 

środowiska.  

 
Raport z realizacji Programu ochrony środowiska powinien obejmować: 

 ocenę stopnia realizacji określonych w Programie celów i kierunków działań, 

 sprawozdanie z wykonanych zadań pozainwestycyjnych i inwestycyjnych, 

 zgodność wykonanych zadań z harmonogramem prac, 

 sprawozdanie z realizacji harmonogramu finansowania założonych przedsięwzięć. 

 podsumowanie z wnioskami i ewentualną rekomendacją nowelizacji Programu. 

 

Sprawozdanie może zawierać także informacje dotyczące zaistniałych zmian w aktach prawnych, 

założeniach podstawowych, planach wyższego rzędu, itp., co będzie powodować konieczność 
weryfikacji planu i jego aktualizację.  

 

14.3 Weryfikacja i aktualizacja Programu... 

 

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 
z późn. zm.) wskazuje w art. 17, że opracowując programy ochrony środowiska należy uwzględnić 
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w odniesieniu do przedmiotowych dokumentów wymagania określone w art. 14 (dotyczą one 

opracowywania Polityki ekologicznej państwa). Oznacza to, że podobnie jak Politykę ekologiczną 

państwa, programy ochrony środowiska przyjmuje się na 4 lata. 

 
Proces aktualizacji poprzedza weryfikacja dokumentu w celu oceny, które części Programu ochrony 

środowiska wymagają aktualizacji i w jakim zakresie. Weryfikacji podlega cały Program, tj. aktualny 

stan, wytyczone cele i działania, program krótko i długookresowy, określone zadania i harmonogram 
ich realizacji.  

 

Przy aktualizacji Programu niezbędna będzie weryfikacja danych wyjściowych przyjętych przy 
opracowywaniu niniejszego dokumentu poprzez: 

 udoskonalenie lub wprowadzenie nowej metodyki szacowania, 

 ewentualnie: zamianę danych szacowanych przez dane pomierzone, 

 uzupełnienie o dane uprzednio niedostępne lub nieuwzględnione, w szczególności w oparciu 

o informacje pozyskane drogą monitoringu i kontroli. 

 

14.4 Monitoring 

 

Przebieg realizacji Programu ochrony środowiska… musi być systematycznie kontrolowany 
(monitorowany). Za wdrożenie systemu przedstawionego w Programie ochrony środowiska 

odpowiada Burmistrz Sochaczewa, który jest jednocześnie zobowiązany do opracowania oraz 

wdrożenia systemu monitoringu. Monitoring ten ma istotne znaczenie informacyjne. Monitorowanie 
realizacji programu umożliwi ocenę prawidłowości i efektywności działań oraz szybkie i elastyczne 

reagowanie na zmiany. Dotyczy to zarówno działań bieżących, jak i okresowo dokonywanych ocen 

i aktualizacji celów i priorytetów. 
 

Monitoring spełnia ponadto następujące cele: 

1. demonstruje i ocenia wdrażanie Programu ochrony środowiska w mieście, 

2. umożliwia ocenę dynamiki i kierunków zmian poszczególnych parametrów, 
3. określa problemy w osiąganiu celów założonych w Programie, 

4. wykazuje wykorzystanie funduszy przeznaczonych na wdrażanie Programu,  

5. reguluje działalność podmiotów gospodarczych, tj. ułatwia funkcjonowanie systemu wydawania 
pozwoleń, decyzji i egzekucji. 

 

System monitoringu realizacji Programu ochrony środowiska składa się z podstawowych elementów: 

1. monitoring środowiska, 
2. monitoring wdrażania zapisów programu ochrony środowiska, a także jego przygotowania, oceny 

i aktualizacji, 

3. monitoring społeczny (odczucia i skutki), 
4. monitoring, inspekcje i egzekucje leżące w zakresie zadań WIOŚ i innych instytucji. 

 

14.4.1 Wskaźniki monitorowania efektywności Programu... 

 

Podstawą monitoringu realizacji programu jest sprawozdawczość oparta na wskaźnikach 
odzwierciedlających stan środowiska i presję na środowisko. W celu nadzoru nad realizacją 

opracowanego Programu, przyjęto wskaźniki, które będą pomocne w przedstawianiu stopnia realizacji 

założonych zadań. Analiza tych wskaźników będzie podstawą do korekty i weryfikacji przedsięwzięć 

planowanych w Programie ochrony środowiska. 
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Dobrymi miernikami wyznaczającymi stan środowiska i presji na środowisko są wskaźniki, których 

podstawowym zadaniem jest zobiektywizowanie oceny realizacji celów. Według Polityki Ekologicznej 

Państwa do głównych mierników należy zaliczyć: 

 stopień zmniejszenia różnicy (w %) między faktycznym zanieczyszczeniem środowiska 

(np. depozycją lub koncentracją poszczególnych zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie, glebie), 
a zanieczyszczeniem dopuszczalnym (lub ładunkiem krytycznym), 

 ilość używanej energii, materiałów, wody oraz ilość wytwarzanych odpadów i emitowanych 

zanieczyszczeń w przeliczeniu na jednostkę dochodu narodowego lub wielkość produkcji 

(wyrażoną w jednostkach fizycznych lub wartością sprzedaną), 

 stosunek uzyskiwanych efektów ekologicznych do ponoszonych nakładów (dla oceny programów 

i projektów inwestycyjnych w ochronie środowiska), 

 

Dodatkowo przy ocenie skuteczności realizacji według Polityki ekologicznej państwa dla Programu 
ochrony środowiska będą stosowane wskaźniki stanu środowiska i presji na środowisko: 

 zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód lądowych, poprawę jakości wód 

płynących, stojących i wód podziemnych, a szczególnie głównych zbiorników wód podziemnych, 

poprawę jakości wody do picia oraz spełnienie przez wszystkie te rodzaje wód wymagań 

jakościowych obowiązujących w Unii Europejskiej, 

 poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza (zwłaszcza 

zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla zdrowia i zanieczyszczeń wywierających najbardziej 

niekorzystny wpływ na ekosystemy, a więc przede wszystkim metali ciężkich, trwałych 

zanieczyszczeń organicznych, substancji zakwaszających, pyłów i lotnych związków 
organicznych), 

 zmniejszenie uciążliwości hałasu, przede wszystkim poziomu hałasu na granicy własności wokół 

obiektów przemysłowych, hałasu ulicznego oraz hałasu wzdłuż tras komunikacyjnych, 

 zmniejszenie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów, rozszerzenie zakresu ich 

gospodarczego wykorzystania oraz ograniczenie zagrożeń dla środowiska ze strony odpadów 
niebezpiecznych, 

 ograniczenie degradacji gleb, zmniejszenie powierzchni obszarów zdegradowanych na terenach 

poprzemysłowych, zwiększenie skali przywracania obszarów bezpośrednio lub pośrednio 

zdegradowanych przez działalność gospodarczą do stanu równowagi ekologicznej 

i powstrzymanie procesów degradacji zabytków kultury, 

 wzrost lesistości, rozszerzenie renaturalizacji obszarów leśnych oraz wzrost zapasu i przyrost 

masy drzewnej, a także wzrost poziomu różnorodności biologicznej ekosystemów leśnych 

i poprawa stanu zdrowotności lasów pod wpływem zanieczyszczeń powietrza, wody lub gleby,  

 zahamowanie zaniku gatunków roślin i zwierząt oraz zaniku ich naturalnych siedlisk, 

 zmniejszenie negatywnej ingerencji w krajobrazie oraz kształtowanie estetycznego krajobrazu 

zharmonizowanego z otaczającą przyrodą.  
 

W celu oceny realizacji działań określonych w Programie ochrony środowiska wykorzystywany 

będzie system państwowego monitoringu prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska, Wojewódzką i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, a także instytucje 

i placówki badawcze zajmujące się zagadnieniami z zakresu ochrony środowiska. W wyniku 

przeprowadzonych pomiarów i oceny stanu środowiska dostarczone będą informacje w zakresie: 

czystości wód powierzchniowych i podziemnych, stanu powietrza atmosferycznego, hałasu 
i promieniowania elektromagnetycznego, gospodarki odpadami, powstałych awarii oraz przyrody 

ożywionej. 
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Tabela 38 Proponowane wskaźniki efektywności Programu… 

Wskaźnik Jednostka 

Wartość na 

dzień 

31.12.2008r. 
1)

 

Ogólne 

Ludność  osoba 37 794 

Ludność na km2 osoba/km2 1 443 

Zużycie energii elektrycznej na niskim napięciu MW*h 32 431 

Zużycie energii na 1 mieszkańca MW*h 0,86 

Zużycie gazu tys. m3 0 

Zużycie gazu na 1 mieszkańca m3 0 

Długość sieci gazowej rozdzielczej 2) km 6,63 

Odbiorcy gazu z sieci szt. bd 

Jakość wód i stosunki wodne 

Długość czynnej sieci wodociągowej rozdzielczej km 116,5 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej rozdzielczej km 59,8 

Stosunek długości sieci kanalizacyjnej do sieci wodociągowej - 0,51 

Połączenia sieci wodociągowej prowadzące do budynków mieszkalnych 

i zbiorowego zamieszkania 
szt. 5 000 

Połączenia sieci kanalizacyjnej prowadzące do budynków mieszkalnych 

i zbiorowego zamieszkania 
szt. 2 500 

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 35 184 

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej osoba  28 865 

Zużycie wody na 1 mieszkańca m3 30,8 

Liczba komunalnych oczyszczalni ścieków szt. 5 

Ścieki odprowadzone do oczyszczalni systemem kanalizacyjnym tys. m3/rok 975,2 

Liczba wylotów kanalizacji deszczowej szt. 35 

Liczba wylotów kanalizacji deszczowej posiadających pozwolenie wodno-
prawne 

szt. 15 

Ochrona powietrza  

Ilość zmodernizowanych źródeł energetycznych w obiektach użyteczności 

publicznej (np. placówki oświatowe) 3) 

ilość/rok 0 

Ilość instalacji z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii 3) ilość 8* 

Ilość wykonanych instalacji z wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii 3)  0 

Ochrona przyrody 

Powierzchnia lasów i gruntów leśnych  ha 127 

Pomniki przyrody szt. 5 

Powierzchnia gruntów zdegradowanych i zdewastowanych wymagających 

rekultywacji 3) 
ha 11,7 

Nakłady inwestycyjne 

Nakłady inwestycyjne na gospodarkę wodną tys. PLN 0 

Nakłady inwestycyjne na gospodarkę wodną na 1 mieszkańca PLN 0 

Nakłady inwestycyjne na gospodarkę ściekową i ochronę wód tys. PLN 2 585,0 

Nakłady inwestycyjne na gospodarkę ściekową i ochronę wód na 1 mieszkańca PLN 68,4 

Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska tys. PLN 2 728,0 

Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska na 1 mieszkańca PLN 72,2 

1) wg danych GUS 

2) wg danych e-sochaczew 

3) wg danych Urzędu Miejskiego w Sochaczewie 

 

Porównanie informacji określonych na podstawie pomiarów i ocen do stanu bazowego będzie efektem 

realizacji założonych celów i działań o programie. Istotne znaczenie mają też mierniki świadomości 

społecznej (m.in. edukacja ekologiczna w zakresie ochrony środowiska na terenie Miasta). 
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