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Streszczenie 

Program  ochrony  środowiska  dla  miasta  Sochaczew  na  lata  2004  –  2011 jest  dokumentem 
planowania strategicznego, wyrażającym cele i kierunki polityki ekologicznej miasta i określającym 
wynikające z niej działania. Program obejmuje horyzont czasowy lat 2004 – 2011, z podziałem na 
okresy: krótkoterminowy w latach 2004 – 2007 oraz średnioterminowy w latach 2008 – 2011.

Program ochrony środowiska dla miasta Sochaczew na lata 2004 – 2011 przedstawia:

• Ogólną charakterystykę i ocenę zasobów oraz walorów środowiska przyrodniczego miasta,
• Stan i tendencje przeobrażeń środowiska przyrodniczego miasta,
• Podstawowe źródła przeobrażeń środowiska przyrodniczego miasta,
• Ograniczenia  i  szanse  rozwoju  miasta  wynikające  ze  stanu  i  przeobrażeń  środowiska  łącznie 

z rankingiem ograniczeń ekologicznych,
• Dotychczasową realizację zadań w zakresie ochrony środowiska na następne lata w perspektywie 

krótko i średniookresowej,
• Zadania miasta w zakresie ochrony środowiska,
• Zestawienie kosztów realizacji programu i dokonanie oceny źródeł finansowania programu,
• Harmonogram realizacji programu,
• Metody  kontroli,  monitorowania  skutków  realizacji  programu  i  oceny  realizacji  zamierzonych  

celów.

Sam  program  nie  jest  dokumentem  stanowiącym,  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.

Tak ujęty Program będzie wykorzystywany jako:

• główny instrument strategicznego zarządzania miastem w zakresie ochrony środowiska, 
• dokument koordynujący poszczególne działania związane z ochroną środowiska,
• podstawa  tworzenia  programów  operacyjnych  i  zawierania  kontraktów  z  innymi  jednostkami 

administracyjnymi i podmiotami gospodarczymi, 
• pomoc w wyborze decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez różne podmioty i instytucje,
• instrument do działań edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych miasta,
• przesłanka konstruowania budżetu miasta na poszczególne lata,
• układ odniesienia zawierający wytyczne dla innych podmiotów polityki ekologicznej,
• podstawa do ubiegania się o fundusze celowe ze źródeł krajowych i Unii Europejskiej. 

Jako założenia wyjściowe do Programu ochrony środowiska dla miasta Sochaczew przyjęto 
uwarunkowania  zewnętrzne  i  wewnętrzne,  wynikające  z  obowiązujących  aktów  prawnych, 
programów  wyższego  rzędu  oraz  dokumentów  planistycznych  uwzględniających  problematykę 
ochrony  środowiska.  Niezbędne  było  również  uwzględnienie   zamierzeń  rozwojowych  miasta,  
zarówno w zakresie gospodarczym i przestrzennym, jak i społecznym.

Naczelną zasadą przyjętą w Programie ochrony środowiska dla miasta Sochaczew jest zasada 
zrównoważonego rozwoju w celu umożliwienia lepszego zagospodarowania istniejącego potencjału 
miasta (zasobów środowiska, surowców naturalnych, obiektów, sprzętu, jak i ludzi oraz wiedzy).

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 
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i umożliwia aktywizację społeczeństwa Sochaczewa, zwiększenie inicjatywy i wpływu społeczności 
na realizację działań rozwojowych.

Cele  i  działania  proponowane  w  programie  ochrony  środowiska  posłużą  do  tworzenia 
warunków dla takich zachowań ogółu społeczeństwa, które polegać będą w pierwszej kolejności na 
niepogarszaniu  stanu  środowiska  przyrodniczego,  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.

Nadrzędny cel Programu ochrony środowiska dla miasta Sochaczew sformułowano następująco:

Dążenie do zrównoważonego i trwałego rozwoju miasta Sochaczewa, gdzie ochrona środowiska  
i jego walory stanowią nierozłączną część procesów rozwojowych, na równi z rozwojem społecznym  

i gospodarczym

Kompleksowość  zagadnień  ochrony  środowiska,  a  także  zakres  przeobrażeń  na  terenie  miasta  
wymusiła wyznaczenie celów średnio i krótkoterminowych, a także przyjęcie zadań z zakresu wielu 
sektorów ochrony środowiska. Spośród nich dokonano wyboru najistotniejszych zagadnień, których 
rozwiązanie przyczyni  się w najbliższej  przyszłości  (horyzont  czasowy 2004 -  2011)  do poprawy 
stanu środowiska na terenie miasta i rozwiązania najistotniejszych kwestii związanych z tą dziedziną. 

Priorytet 1
Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych w celu zapewnienie mieszkańcom dobrej jakości  

wody pitnej oraz wykorzystania ich zasobów do celów rekreacyjnych
Priorytet 2

Poprawa jakości powietrza atmosferycznego, szczególnie na terenach intensywnej zabudowy
Priorytet 3

Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska, szczególnie w zakresie  
odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych i opadowych

Priorytet 4
Utworzenie spójnego systemu przyrodniczego miasta i jego otoczenia wraz z ochrona  

istniejących walorów środowiska
Priorytet 5

Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa miasta poprzez wprowadzenie  
zintegrowanego systemu edukacji ekologicznej

Priorytet 6
Kompleksowa gospodarka odpadami wraz z programem rekultywacji terenów zdegradowanych

Podczas  analizy  stanu  środowiska  wyróżniono  te  sektory  środowiska,  które  zostały  w  znacznym 
stopniu przekształcone przez działalność człowieka i wymagają programów naprawczych. Należą do 
nich  w pierwszym  rzędzie  wody powierzchniowe  i  podziemne,  tereny zielone  oraz  powierzchnia 
terenu.  Przedstawiono  również  propozycje  ograniczenia  najbardziej  uciążliwych  dla  środowiska 
czynników: hałasu, promieniowania elektromagnetycznego, poważnych awarii, przemysłu, transportu 
i gospodarki komunalnej. 

Wody powierzchniowe i podziemne

W rozdziale opisano zasoby i stan wód powierzchniowych i podziemnych oraz przedstawiono 
najistotniejsze problemy z punktu ich ochrony. 

Stan  jakościowy  wód  rzek  przepływających  przez  miasto  opracowano  w  oparciu  o  badania 
przeprowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Wszystkie rzeki 
na  terenie  Sochaczewa  prowadzą  wody  pozaklasowe.  Na  Bzurze  przekroczone  są  następujące 
parametry:
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- powyżej Sochaczewa – P, PO4, zawiesina,
- poniżej Sochaczewa – P, PO4 NO2.
Na  Utracie  (stanowisko  pomiarowe  znajduje  się  w Żelazowej  Woli)  przekroczone  są  BZT5,  azot 
azotynowy, fosfor ogólny, fosforany, zawiesina, miano coli.
Parametrami decydującymi o pozaklasowym charakterze Pisi-Gągoliny są NO2, PO4, P.

Głównymi źródłami zanieczyszczeń rzek na terenie miasta Sochaczew są:
- wprowadzanie ścieków do wód powierzchniowych,
- nieuregulowana gospodarka wodno-ściekowa,
- zanieczyszczenia alochtoniczne 

Wody  podziemne  na  obszarze  Sochaczewa  występują  w  utworach  czwartorzędowych 
i trzeciorzędowych.  Jednak głównym użytkowym piętrem wodonośnym jest  trzeciorzędowe piętro, 
w którym wyróżnia się następujące piętra wodonośne: 
- mioceński górny,
- mioceński dolny lub oligoceński,
- eoceńsko-paleoceński połączony z osadami górnej kredy
Wody podziemne na terenie miasta należą do III klasy jakości. III. Występuje w nich podwyższona 
wartość mineralizacji, chlorków, zawartości manganu, żelaza.

Cel strategiczny:

Dążenie do poprawy jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości i ilości wód 
podziemnych wraz z racjonalizacją ich wykorzystania

Cele średnioterminowe do roku 2011:

1.Zapewnienie mieszkańcom Miasta dostępu do wody o odpowiedniej jakości i niezbędnej ilości do 
celów pitnych 

2.Dążenie  do  osiągnięcia  właściwych  standardów  wód  powierzchniowych  pod  względem 
jakościowym – docelowo osiągnięcie co najmniej III klasy czystości wód Bzury, Utraty i Pisi

3.Ochrona  wód  przed  zanieczyszczeniami  pochodzącymi  ze  źródeł  przemysłowych,  komunalnych  
i rolniczych

4.Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska, szczególnie w zakresie odprowadzania 
i oczyszczania ścieków komunalnych i opadowych

5.Racjonalizacja zużycia wody w przemyśle, rolnictwie i gospodarstwach domowych

Powietrze atmosferyczne

W  ostatnich  latach  obserwuje  się  pozytywną  tendencję  do  zmniejszania  ilości  zanieczyszczeń 
wprowadzanych  do  atmosfery.  Jest  to  skutkiem działań  proekologicznych,  podjętych  w ostatnich 
latach przez zakłady stanowiące największe zagrożenie dla środowiska. 
Na  stan  jakości  powietrza  atmosferycznego  na  terenie  miasta  mają  wpływ  zanieczyszczenia 
pochodzące :

- z procesów spalania paliw - zbiorowe i indywidualne ogrzewanie pomieszczeń ( zanieczyszczenia:
pył, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek węgla)

- ze środków transportu kołowego (zanieczyszczenia: węglowodory, tlenek węgla, pył, ołów)       
- z  procesów  produkcyjnych  (zanieczyszczenia:  węglowodory  i  ich  pochodne,  fluor,  pyły  siarki,  

siarkowodór i inne specyficzne dla danej produkcji substancje).

Według badań przeprowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, 
strefę  Sochaczewa  zakwalifikowano  do  grupy  B  z  uwzględnieniem  parametrów  kryterialnych 
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określonych dla SO2, pod kątem ochrony zdrowia. Pod względem różnych czasów uśredniania stężeń 
PM10 należy do grupy B/C. Dla pozostałych parametrów: NO2, Pb, C6H6,,CO, O3  zakwalifikowano 
Sochaczew do grupy A, gdzie postuluje się utrzymanie stanu obecnego. 
Ogólna ocena jakości powietrza to klasa B. Dla klasy tej wskazane jest wzmocnienie systemu oceny 
wg kryteriów dla ochrony zdrowia. Za niewystarczające kryteria oceny uznano PM10 24, PM10 rok, 
SO2 1h, SO2 24h.

Cel strategiczny:

Poprawa jakości powietrza atmosferycznego do obowiązujących standardów poprzez dalsze 
ograniczanie emisji zanieczyszczeń 

Cele średnioterminowe do roku 2011 i krótkoterminowe do roku 2007:

1.Dążenie do ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych
2. Dążenie do ograniczenia emisji ze źródeł komunalnych, szczególnie niskiej emisji
3. Dążenie do ograniczenia emisji ze źródeł produkcyjnych
4. Rozwój monitoringu powietrza

Hałas

Na terenie miasta do uciążliwych źródeł hałasu zalicza się przede wszystkim komunikacja.  
Badania klimatu akustycznego przeprowadzone były w 1999 roku, przed otwarciem obwodnicy wokół 
miasta.  Według  tych  badań  uznano  hałas  na  terenie  Sochaczewa  za  ponadnormatywny,  a  klimat 
akustyczny jako uciążliwy dla mieszkańców. W listopadzie 2003 roku została otwarta obwodnica, co 
wpłynęło na zmniejszenie liczby pojazdów przejeżdżających przez centrum i zmniejszyło uciążliwość 
wywołaną przez środki transportu. 
W  grudniu  2004  roku  planowane  jest  zakończenie  badań  hałasu,  wykonywane  przez  Generalną 
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Hałas przemysłowy w Sochaczewie stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym. Na terenie miasta nie 
funkcjonują zakłady posiadające decyzję ustalającą dopuszczalny poziom hałasu przenikającego do 
środowiska.

Cel strategiczny:

Dążenie do zmniejszenia uciążliwości akustycznej dla mieszkańców Miasta i osiągnięcie poziomu 
hałasu poniżej dopuszczalnego 

Cele średnioterminowe i kierunki działań do roku 2011:
1. Ograniczanie poziomu hałasu na terenach, gdzie jego natężenie odczuwalne jest jako uciążliwe lub 

przekracza dopuszczalne normy, szczególnie na terenach gęstej zabudowy mieszkalnej (dotyczy to 
przede wszystkim hałasu emitowanego przez środki  transportu w obszarach miejskich i  wzdłuż  
głównych dróg)

2. Utrzymanie aktualnego poziomu hałasu w obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna.
3. Ograniczanie hałasu pochodzenia przemysłowego i robót budowlanych.

Promieniowanie elektromagnetyczne

Na  terenie  miasta  najpoważniejszymi  źródłami  promieniowania  elektromagnetycznego  są 
stacje  bazowe  telefonii  komórkowej.  W  przypadku  stacji  bazowych  telefonii  komórkowej  pola 
elektromagnetyczne  są  wypromieniowywane  na  bardzo  dużych  wysokościach,  w  miejscach 
niedostępnych  dla  ludzi.  Wokół  budowanych  stacji  bazowych  telefonii  komórkowych   istnieje 
możliwość  tworzenia  obszarów  ograniczonego  użytkowania.  Na  terenie  miasta  do  tej  pory  nie 
wystąpiła potrzeba tworzenia takich obszarów. 
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Źródłem  promieniowania  elektromagnetycznego  na  terenie  miasta  są  również  napowietrzne  linie 
energetyczne  przebiegające  przez  miasto  220  kV i  110  kV,  wokół  których  tworzone  są  obszary 
ograniczonego użytkowania 

Na  terenie  miasta  nie  występują,  w miejscach  dostępnych  dla  ludności,  pola  elektromagnetyczne 
o natężeniach wyższych od dopuszczalnych. 

Cel strategiczny:

Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym

Cele średnioterminowe do roku 2011:

1. Ograniczanie oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego

Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki działań:

1.Kontrola poziomów promieniowania elektromagnetycznego na terenie Miasta
2.Utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych 

poziomach
3.Ochrona  mieszkańców  Miasta  przed  oddziaływaniem  nadmiernego  promieniowania 

elektromagnetycznego

Poważne awarie

Zagrożenie  pożarowo-wybuchowe  istnieje  w  Rozlewni  gazu  AR-Stan,  Spółdzielni  pracy 
MINOL. Zagrożenie chemiczne stwarza również zakład Boryszew, który w produkcji wykorzystuje 
nadtlenki wodoru, kwas solny i kwas octowy. 

Poważnym  problem  na  terenie  miasta  jest  też  transport  substancji  niebezpiecznych.  
Sochaczew znajduje się na skrzyżowaniu ważnych szlaków, 60 km od Płocka, gdzie zlokalizowany 
jest Zakład Petrochemiczny ORLEN S.A. 

Cel strategiczny:

Zapobieganie poważnym awariom i zagrożeniom naturalnym oraz eliminacja i minimalizacja 
skutków w razie ich wystąpienia 

Cele średnioterminowe do roku 2011:

1. Minimalizacja ryzyka wystąpienia poważnej awarii.
2. Ochrona ludności Miasta przed skutkami poważnej awarii lub klęsk żywiołowych.

Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki działań:

1. Zapobieganie poważnym awariom.
2. Minimalizacja skutków sytuacji awaryjnych.
3. Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zasad postępowania i zapobiegania w przypadku 
wystąpienia poważnej awarii lub klęsk żywiołowych.
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Ochrona przyrody i krajobrazu

Sochaczew jest miastem o niskim wskaźniku lesistości, (4% powierzchni miasta). Znajdują się 
tu natomiast  obszary chronione (aleja lipowa, park przy ul.  Głowackiego),  pomniki  przyrody oraz 
tereny zieleni urządzonej: parki dworskie, parki miejskie, ogródki działkowe, skwery i zieleńce.

Do najważniejszych problemów związanych z ochroną przyrody w mieście należą:

- niski wskaźnik terenów zielonych i brak spójności,
- intensywne użytkowanie turystyczne i rekreacyjne terenów zielonych, szczególnie w okresie letnim 

i jesiennym,
- zaburzenie komunikacji pomiędzy kompleksami zieleni w mieście
- podatność  lasów,  szczególnie  z  drzewostanem  iglastym,  na  zanieczyszczenia  spowodowane 

zanieczyszczeniem powietrza,
- zmiany wilgotnościowe w podłożu leśnym spowodowane zaburzeniem stosunków wodnych.

Cel strategiczny:

Ochrona i rozwój walorów przyrodniczych i krajobrazowych Miasta

Ochrona istniejących zasobów leśnych Miasta i wzrost ich bioróżnorodności

Cele średnioterminowe do roku 2011:

1. Ochrona istniejącej i wzrost ilości terenów zieleni miejskiej
2. Podniesienie świadomości ekologicznej społeczności Miasta
3. Dążenie do optymalnego wykorzystania walorów przyrodniczych Miasta

Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki działań:

1. Ochrona czynna i bierna obszarów oraz obiektów  chronionych i przyrodniczo cennych 
2. Rozwój systemu zieleni osiedlowej i miejskiej
3. Ochrona, rozwój i racjonalne wykorzystanie zasobów leśnych
4. Promocja obszarów chronionych i innych walorów przyrodniczych
5. Użytkowanie zasobów leśnych i zieleni miejskiej w sposób zgodny z zasadami ochrony przyrody,  
bioróżnorodności i krajobrazu

Oprócz wymienionych powyżej w Programie zaproponowano także cele i zadania z zakresu ochrony 
powierzchni  terenu,  surowców  mineralnych,  edukacji  ekologicznej,  aspektów  związanych 
z ograniczaniem  odpadowości,  materiałochłonności,  energooszczędności  i  wodochłonności 
gospodarki. 

Sposób kontroli oraz dokumentowania realizacji programu 

Kontrola realizacji Programu ochrony środowiska wymaga 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. 

Zgodnie z Prawem ochrony środowiska, Burmistrz Miasta co 2 lata sporządza raport z wykonania 
programu  ochrony środowiska i  przedstawia go  Radzie  Miasta.  W przypadku  Programu ochrony 
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środowiska dla Miasta Sochaczew, pierwszy raport powinien obejmować okres 2004-2005, a drugi 
okres 2006-2007 - oba znajdujące się w zasięgu celów krótkoterminowych. 

Po  wykonaniu  pierwszego  raportu  istnieje  możliwość  wprowadzenia  aktualizacji  programu  na 
najbliższe dwa lata. Cały program będzie aktualizowany co cztery lata. Należy tu zaznaczyć, że ze  
względu  na  brak  wielu  aktów  wykonawczych  do  Prawa  ochrony  środowiska  i  do  ustaw 
komplementarnych, w miarę ich wchodzenia w życie Program powinien być korygowany. 

Podstawowe działania mające na celu kontrolę wdrażania programu to:

- sporządzenie raportu co dwa lata, oceniającego postęp wdrażania programu ochrony środowiska
- aktualizacja celów krótkoterminowych na następne dwa lata
- aktualizacja polityki długoterminowej co cztery lata
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1. Wprowadzenie

Rozwój cywilizacyjny i wielokierunkowa ekspansja człowieka, szczególnie na terenach od wielu lat  
objętych  presją  przemysłu,  spowodowały  znaczną  degradację  środowiska  naturalnego  
– zanieczyszczenie jego poszczególnych komponentów, wyczerpywanie się zasobów surowcowych,  
ginięcie  gatunków  zwierząt  i  roślin,  a  także  pogorszenie  stanu  zdrowia  ludności  na  terenach 
przeobrażonych  na  niespotykaną  dotychczas  skalę.  Dlatego  przyjmuje  się,  że  jednym 
z najważniejszych praw człowieka jest prawo do życia w czystym środowisku. Konstytucja RP z dnia 
2 kwietnia 1997 roku stanowi, że Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę środowiska, kierując się  
zasadą zrównoważonego rozwoju. 

Zrównoważony rozwój oznacza prowadzenie szerokiej  działalności  gospodarczej  i  społecznej  przy 
jednoczesnym niedopuszczeniu do dalszej degradacji środowiska naturalnego oraz na podejmowaniu 
działań  zmierzających  do  restytucji  zniszczonych  elementów  środowiska.  Istota  rozwoju 
zrównoważonego polega więc na tym, aby zapewnić zaspokojenie obecnych potrzeb bez ograniczania 
przyszłym generacjom możliwości rozwoju. 

Wskazane  zostało  również,  że  ochrona  środowiska  jest  obowiązkiem  władz  publicznych,  które 
poprzez  swoją  politykę  powinny  zapewnić  bezpieczeństwo  ekologiczne.  Gminy  należą  do  władz 
publicznych,  zatem na nich również spoczywa obowiązek wykonywania  zadań z zakresu ochrony 
środowiska oraz odpowiedzialność za jakość życia mieszkańców. Dodatkowym wyzwaniem stało się 
członkostwo w Unii  Europejskiej  oraz związane z  nim wymogi.  Trudnym zadaniem,  czekającym 
gminy  jest  wdrożenie  tych  przepisów  i  osiągnięcie  standardów  UE  w  zakresie  m.in.  ochrony 
środowiska.

Efektywność  działań w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego zależy przede wszystkim od 
polityki  i  rozwiązań  przyjętych  na  szczeblu  lokalnym  oraz  pozyskania  zainteresowania
 i  zrozumienia  ze  strony społeczności  lokalnych.  Działania  takie,  aby były skuteczne,  muszą  być  
prowadzone zgodnie z opracowanym uprzednio programem, sporządzonym na podstawie wnikliwej 
analizy sytuacji dla danego rejonu. Zadanie takie ma spełniać wieloletni program ochrony środowiska. 

Program  ochrony  środowiska jest  dokumentem  planowania  strategicznego,  wyrażającym  cele 
i kierunki  polityki  ekologicznej  samorządu  miasta  Sochaczew  i  określającym  wynikające  z  niej 
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, podstawa do ubiegania się o fundusze celowe. 

Cele i działania proponowane w programie ochrony środowiska posłużą do tworzenia warunków dla 
takich  zachowań  ogółu  społeczeństwa  miasta  Sochaczew,  które  służyć  będą  poprawie  stanu 
środowiska  przyrodniczego.  Realizacja  celów  wytyczonych  w  programie  powinna  spowodować 
polepszenie  warunków życia  mieszkańców  przy  zachowaniu  walorów środowiska  naturalnego  na 
terenie Miasta.

Program ochrony środowiska przedstawia aktualny stan środowiska, określa hierarchię niezbędnych 
działań zmierzających do poprawy tego stanu, umożliwia koordynację decyzji administracyjnych oraz 
wybór decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez różne podmioty i instytucje. Sam program nie 
jest dokumentem stanowiącym, 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.
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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. Metodyka opracowania programu i główne uwarunkowania Programu

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

1. określeniu  diagnozy  stanu środowiska  przyrodniczego w  mieście  Sochaczew,  zawierającej 
charakterystyki poszczególnych komponentów środowiska wraz z oceną stanu;

2. określeniu  kreatywnej  części  Programu poprzez  konkretyzację  (uszczegółowienie)  celów 
głównych oraz ich operacjonalizację w postaci sformułowania listy działań;

3. scharakteryzowaniu uwarunkowań realizacyjnych  Programu w zakresie rozwiązań prawno-
instytucjonalnych,  źródeł  finansowania,  ocen  oddziaływania  na  środowisko  planowania 
przestrzennego;

4. określeniu zasad monitorowania.

Źródłami  informacji  dla  Programu  były  materiały  uzyskane  z  Urzędu  Miasta  w  Sochaczewie, 
Wojewódzkiego  Inspektoratu  Ochrony  Środowiska  w  Warszawie,  Wojewódzkiego  Urzędu 
Statystycznego, Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, a także prace instytutów 
i placówek  naukowo  –  badawczych  z zakresu  ochrony  środowiska  oraz  gospodarki  odpadami, 
jak również dostępna literatura fachowa.

Zgromadzone  informacje  zostały  zweryfikowane  poprzez  ankietyzację,  wywiady  i  sondaże.  
Do  podmiotów  gospodarczych  z  terenu  Miasta  rozesłane  zostały  ankiety  uwzględniające  szeroką 
problematykę ochrony środowiska, z których wnioski zostały uwzględnione w Programie.

Jako punkt odniesienia dla programu ochrony środowiska przyjęto aktualny stan środowiska oraz stan 
infrastruktury ochrony środowiska na dzień 31.12.2003.

Koncepcja Programu oparta jest o zapisy następujących dokumentów:

1. Prawo  ochrony  środowiska  z  27  kwietnia  2001  roku.  Definiuje  ono  ogólne  wymagania  
w odniesieniu do programów ochrony środowiska opracowywanych  dla  potrzeb województw, 
powiatów i gmin. 

2. Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 
2010”.  Zgodnie z zapisami tego dokumentu Program winien definiować:

Cele średniookresowe do 2010 roku
• zadania na lata 2003 – 2006
• monitoring realizacji Programu
• nakłady finansowe na wdrożenie Programu

Cele i zadania ujęte w kilku blokach tematycznych, a mianowicie:
• cele i zadania o charakterze systemowym,
• ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody,
• zrównoważone wykorzystanie surowców,
• jakość środowiska i bezpieczeństwo ekologiczne.

3 Program  ochrony  środowiska  województwa  mazowieckiego  W  dokumencie  tym  określono 
długoterminową politykę ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego, przedstawiono 
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cele  krótkoterminowe  i  sposób  ich  realizacji,  określono  sposoby  zarządzania  środowiskiem 
i aspekty finansowe realizacji programu.

4 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 programie  na  szczeblu  gminy 
powinny być uwzględnione:

• zadania własne gminy (pod zadaniami własnymi należy rozumieć te przedsięwzięcia, które będą 
finansowane w całości lub częściowo ze środków budżetowych i pozabudżetowych 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 
powiatu, ale podległych bezpośrednio organom centralnym).

Niniejszy dokument będzie uszczegóławiany, korygowany i koordynowany z projektowanymi obecnie 
aktami  wykonawczymi  do  ustawy  Prawo  ochrony  środowiska  i  do  kilkunastu  ustaw 
komplementarnych, których treść powinna być uwzględniana w Programie. 

3. Charakterystyka Miasta

3.1. Położenie geograficzne i administracyjne 

Położenie  Sochaczewa  wytyczają  następujące  współrzędne  geograficzne:  52°13’60’’ 
szerokości  geograficznej  północnej  i  20°15’00’’  długości  geograficznej  wschodniej.  Teren 
usytuowania miasta wzniesiony jest na średniej wysokości 81 m n.p.m. Według podziału fizyczno-
geograficznego  J. Kondrackiego  obszar  ten  należy  do  prowincji  Niżu  Środkowoeuropejskiego, 
podprowincji Niziny Środkowopolskie, makroregionu Niziny Środkowomazowieckiej i mezoregionu 
Równina Łowicko - Błońska.

W  1999  roku  w  wyniku  reformy  administracyjnej  zostało  zlikwidowane  województwo 
skierniewickie, a Sochaczew znalazł się w granicach województwa mazowieckiego. Miasto stało się 
jednocześnie  siedzibą  powiatu  ziemskiego.  W powiecie  sochaczewskim znalazło  się  siedem gmin 
wiejskich  i  jedna  miejska.  Gmina  miejska  Sochaczew  położona  jest  pośrodku  gminy  wiejskiej 
Sochaczew. W dalszej odległości położone są pozostałe gminy powiatu sochaczewskiego:

• od północy gminy wiejskie – Młodzieszyn, Brochów i Iłów,
• od południa gmina wiejska Nowa Sucha,
• od zachodu gmina wiejska Rybno,
• od wschodu gmina wiejska Teresin.

Sochaczew jest najmniejszą gminą powiatu, zajmuje powierzchnię 2 613 ha. W skład miasta wchodzi 
5 dzielnic. Są to: Boryszew, Karwowo, Chodaków, Trojanów i Centrum.

Karwowo to lewobrzeżne przedmieście  Sochaczewa. Jest  odgrodzone od pozostałej  części  miasta  
rzeką Bzurą. Znaczną część dzielnicy stanowią lasy i pola. Znajduje się tu szpital powiatowy – jeden 
z najnowocześniejszych i największych w obrębie dawnego województwa skierniewickiego. Jedynym 
mankamentem jest trudny dojazd do centrum. Pieszo przez rzekę można przeprawić się przez tzw.  
kładkę.

Boryszew leży  na  południu  Sochaczewa.  Znajduje  się  tutaj  zalew  –  miejskie  kąpielisko.  Latem 
mieszkańcy szukają tutaj chłodu, a niemal przez cały rok można spotkać tutaj wędkarzy. Znajduje się 
tu kilka dużych zakładów m.in.:  Boryszew-S.A., Energomontaż Północ, Uponor. Pod koniec 2003 
roku oddano do użytku obwodnicę łączącą Boryszew z drugim brzegiem Bzury, dzięki czemu będzie 
można tam dojechać dużo szybciej.
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W  Centrum znajdują  się  ważniejsze  instytucje,  urzędy  i  sklepy.  Są  tutaj  dwa  muzea:  Ziemi  
Sochaczewskiej i Kolei Wąskotorowej. Muzeum Kolei Wąskotorowej istnieje od 1986 roku, posiada 
największy  w  Europie,  liczący  ponad  200  jednostek,  zbiór  taboru  wąskotorowego.  Najstarsze 
eksponaty pochodzą z końca XIX wieku. Znaleźć tam można drezyny, jedna z nich jest to samochód  
Warszawa  na  kołach  kolejowych.  W  sezonie  wycieczkowym  trasą  wąskotorową  do  Puszczy 
Kampinoskiej jeździ pociąg muzealny. 

Muzeum Ziemi  Sochaczewskiej  i  Pola  Bitwy nad Bzurą utworzono w latach 70-tych  XX wieku. 
Pierwszą wystawę zorganizowano w 1973 roku. Była ona poświęcona dziejom Ziemi Sochaczewskiej 
od czasów najdawniejszych do końca II wojny światowej. Dało to początek powstaniu Muzeum Ziemi 
Sochaczewskiej,  które  w  styczniu  1977  roku  otrzymało  status  Muzeum  Państwowego.  Obecnie 
Muzeum gromadzi przede wszystkim zbiory dotyczące okresu II wojny światowej, prezentowane na 
stałej wystawie „Pole Bitwy 1939 – 1945” oraz ekspozycji plenerowej na dziedzińcu muzeum. 

W  2001  roku  oddano  do  użytku  nowoczesny  basen  „Orka”,  znajdujący  się  na  terenie  klubu 
sportowego „Orkan”. 

Chodaków był  kiedyś  samodzielną jednostką administracyjną.  Został  przyłączony do Sochaczewa 
w 1977 roku. Na północnym krańcu dzielnicy znajdują się tak zwane glinianki. Powstały one wskutek 
wybierania gliny przez znajdującą się w pobliżu cegielnię. Dalej na północ znajduje się las, będący 
częścią Kampinoskiego Parku Narodowego. W dzielnicy tej znajduje się największy kiedyś zakład na 
terenie Sochaczewa – Chemitex (obecnie jest w upadłości). Znajduje się tu również jedyne w mieście  
kino.

Trojanów jest  najmłodszą  dzielnicą  Sochaczewa.  Jego  rozwój  zaczął  się  od  powstania  osiedla 
domków jednorodzinnych.  Wkrótce potem powstał  PGKiM, a później  pojawiły się wielkopłytowe 
bloki.  Znajduje się tutaj zabytkowy,  późnobarokowy kościół z 1783 roku i  cztery cmentarze: dwa 
komunalne  i  dwa wojskowe:  żołnierzy polskich  poległych  w bitwie  nad  Bzurą  oraz  niemieckich 
żołnierzy Wermachtu poległych podczas II wojny światowej (obecnie jest w stanie ruiny). 

3.2. Historia miasta 

Sochaczew  należy  do  najstarszych  miast  na  Mazowszu.  Wykopaliska  archeologiczne  wskazują, 
na istnienie tu osady już w pierwszych wiekach naszej ery. Najstarsze z nich pochodzą z paleolitu,  
zaś najliczniejsze z okresu kultury przeworskiej,  kultury łużyckiej  i  z okresu wpływów rzymskich. 
Niestety  w  wyniku  postępującej  urbanizacji,  a  także  intensywnych  prac  polowych  zabytki 
archeologiczne ulegają niszczeniu.

Nazwa  Sochaczew,  według  Słownika  Etymologicznego,  pochodzi  od  wyrazu  „sochacze”  –  czyli 
resztki  gałęzi  sterczących przy drzewie,  suche gałęzie  u rosnącego drzewa.  Czas  założenia  osady 
leśnej  w  Puszczy  Kampinoskiej  nie  jest  znany.  W  X  i  XI  wieku  Sochaczew  stał  się  ważnym 
ośrodkiem handlowym, na skrzyżowaniu kilku szlaków handlowych (w kierunku wschód – zachód – 
z Rusi  do  Poznania,  północ  –  południe  –  szlak  z  Kalisza  do  Prus).  W  okresie  dzielnicowego 
rozdrobnienia Mazowsza był  stolicą odrębnej  dzielnicy książęcej.  Dzięki  temu stał  się znaczącym 
ośrodkiem administracyjnym,  politycznym,  a także ważnym bastionem obronnym. Świadczy o tym 
pobyt  i  śmierć  Bolesława  Krzywoustego  w  1138  roku,  co  potwierdzają  zapiski  z Kodeksu 
Sochaczewskiego z lat 1463 – 1464. 

Od 1221 roku Sochaczew był  siedzibą kasztelana,  a w 1231 roku miasto stało się centrum ziemi 
sochaczewskiej,  wtedy  Konrad  Mazowiecki  uwolnił  wsie  biskupstwa  poznańskiego  od  opłat 
i powinności  książęcych.  W  tamtych  czasach  ziemie  były  podstawową  jednostką  podziału 
administracyjno – terytorialnego, wyższego rzędu niż kasztelania. Ziemia dzieliła się na dwa powiaty 
sądowe:  większy sochaczewski  i  mniejszy mszczonowski.  Ziemia  sochaczewska wraz z ziemiami 
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rawską i gostyńską wchodziła w skład rawskiej dzielnicy książęcej. W XIII wiek to okres rozwoju  
Sochaczewa  i  najbliższych  okolic.  Nastąpił  rozwój  rzemiosła,  handlu  i  rolnictwa.  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 

Wiek XV i XVI to czas rozkwitu gospodarczego miasta i okolic. Kupcy sochaczewscy mieli prawo 
swobodnej sprzedaży towarów na jarmarkach lubelskich i na Rusi, a mieszczanie prowadzili handel 
z Gdańskiem.  Głównym  towarem  było  zboże.  Miasto  zyskało  wówczas  wiele  przywilejów: 
potwierdzono  prawa  chełmińskie,  prawo wybudowania  mostu  na  Bzurze  z  drewna  pochodzącego 
z lasów królewskich i pobierania z niego cła, umożliwiono warzenie piwa i pędzenie gorzałki przez 
mieszkańców.  W  rejestrze  z  1563  roku  zanotowano,  że  w  Sochaczewie  było  wówczas  211 
rzemieślników, 13 różnych specjalności, w tym aż 60 piekarzy i 24 sukienników. Dane te wskazują,  
że Sochaczew był  wyspecjalizowany w produkcji  sukna i  świadczą o dużym ruchu na  tutejszych  
drogach. Mieszkańcy ponadto oddawali się pracom typowo wiejskim. Dominowała uprawa warzyw.  
Sochaczew był miastem o średniej wielkości. Pod koniec XVI wieku liczył 3 tysiące mieszkańców, 
podczas gdy Warszawa miała 10 tysięcy. Był to również czas rozwoju kulturalnego. Świadczą o tym 
nazwiska ludzi związanych z Sochaczewem: Gotard Babski – kasztelan sochaczewski, który kształcił  
się w Akademii Krakowskiej; Kasper Goski – syn mieszczanina sochaczewskiego – doktor medycyny 
i słynny w całej Europie astrolog,  wykładał  na Akademii  Krakowskiej  i  przez wiele lat  piastował  
urząd burmistrza Poznania.

W wieku XVII spadły na Sochaczew, jak i na cała Rzeczpospolitą, wielkie klęski, przez co rozwój  
miasta  uległ  zahamowaniu.  Zaczęła  spadać  ilość  domostw,  mieszkańców,  warsztatów 
rzemieślniczych. Przyczyniły się do tego wielkie pożary w latach 1602, 1619 i 1630, najazd Szwedów 
i wojsk Rokoczego w połowie XVII stulecia. Zamek Sochaczewski został zniszczony, a z nim księgi 
sądowe i grodzkie całej ziemi sochaczewskiej. Najazdy te tak zniszczyły miasto, że w 1661 roku było 
tylko  13 zamieszkałych  domów.  Sochaczew  długo  nie  mógł  podnieść  się  z  tej  klęski,  nie  było 
warunków,  aby  mógł  powrócić  do  dawnego  stanu.  Poprzez  pogarszanie  stosunków  rynkowych 
zahamował się rozwój rzemiosła i handlu. Społeczeństwo było zbyt biedne, by móc zaopatrywać się  
jak dawniej u poszczególnych rzemieślników. Spadały też inne klęski – pożary, epidemie, zniszczenia 
wojenne  na początku  XVIII  wieku.  Charakterystycznym  zjawiskiem  był  wzrost  liczby  ludności 
żydowskiej,  którzy  wykupywali  opustoszałe  domostwa.  W 1725  roku  król  August  II  potwierdził 
przywileje  Żydów  sochaczewskich.  W  połowie  XVIII  wieku  stanowili  oni  już  większość 
mieszkańców.

Wielkie wydarzenia polityczne wieku XVIII nie ominęły także i tego regionu. 14 lutego 1769 roku 
zawiązała się tutaj konfederacja barska, a w 1794 roku odbyła się insurekcja kościuszkowska. Ziemia 
sochaczewska  była  terenem  działań  o  dużym  nasileniu.  Po  trzecim  rozbiorze  Polski  Sochaczew 
znalazł się w zaborze pruskim. Miasto liczyło wtedy 1152 mieszkańców, w tym ludności judaistycznej  
było 997. Posiadali oni własną bożnicę, szkołę, a także własny szpital. W Sochaczewie działało wtedy 
133 rzemieślników, najliczniejszą grupę stanowili krawcy – 50. Świadczy to o produkcji towarów nie 
tylko  na  potrzeby  rynku  lokalnego.  O  ubóstwie  mieszczan  sochaczewskich  świadczy  fakt,  że  ¾ 
domów (na ogólną liczbę 148) było bliskich ruiny. Tylko 3 budynki były murowane, pozostałe były 
z drewna. Nad rzeką Bzurą istniał młyn i dwa drewniane mosty,  przerzucone nad dwoma korytami  
rzeki. 
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Upadek  Sochaczewa  po  klęskach  końca  XVIII  wieku,  na  który  miały  wpływ  działania  wojenne 
związane z insurekcją kościuszkowską, zajęcie miasta przez Prusaków, dodatkowo pogłębiły pożary 
z początku  XIX  wieku  (1808  i  1818).  Mimo  tego,  dogodne  położenie  miasta  rokowało  rozwój. 
Sochaczew położony był  na jednym z ważniejszych szlaków prowadzący z Warszawy na zachód,  
do Prus  przez  Łowicz,  Zgierz,  Łódź  i  Kalisz.  Władze  Królestwa  Polskiego,  na  terenie  którego 
Sochaczew znalazł się po Kongresie Wiedeńskim w 1815 roku, dawały duże nakłady finansowe na 
rozbudowę.  Po pożarze  miasta  z  roku  1818  zaczęto  tworzyć  plan  rozbudowy  i  realizować  je. 
R. Rembeliński wytyczył nowy ciąg uliczny w 1824 roku. Zbudowano nową groblę i most na Bzurze. 
Przy ulicy Trojanowskiej urządzono nowe targowisko. W 1825 roku Bonifacy Witkowski stworzył 
plan ratusza,  a trzy lata później  został  oddany do użytku.  W 1833 roku przy ulicy Warszawskiej  
wzniesiono  Kramnice  (obecne  Hale  Targowe)  jak  również  budynek  pocztowy,  zajazd  prywatny 
Rutkowskiego, rogatkę miejską i nowe, jednopiętrowe, murowane budynki mieszkalne. W 1828 roku 
było już 68 murowanych budynków, na ogólną liczbę 205. Sochaczew zamieszkiwało wówczas 3 237 
mieszkańców (2 474 Żydów i 763 chrześcijan). 

Po 1831 roku zahamował się rozwój przemysłu włókienniczego, a wraz z nim rola traktu fabrycznego  
przechodzącego  przez  Sochaczew.  Nastąpiła  stagnacja  gospodarcza  i  ekonomiczna.  Brak  było 
połączeń kolejowych, które były o wiele tańsze niż drogowe.

W 1837, 1842, 1845 roku miały miejsce reformy administracyjne. Województwo przemianowano na 
gubernie,  obwody na powiaty,  a  powiaty na okręgi.  Z województwa mazowieckiego i  kaliskiego 
powstała gubernia warszawska. Siedzibę władz powiatu sochaczewskiego przeniesiono do Łowicza.

Sochaczewa nie ominęły wydarzenia związane z powstaniem styczniowym. Po jego upadku nastąpił  
kolejny podział  na 10 guberni  i  85 powiatów. Powiat  sochaczewski  guberni  warszawskiej  oprócz 
Sochaczewa składał się z następujących gmin:  Chodaków, Głusk, Iłów, Kampinos, Kozłów, Łazy,  
Młodzieszyn, Rybno, Seroki, Szymanów i Tułowice

Druga połowa XIX wieku nie była pomyślna dla regionu. Podstawowym źródłem utrzymania była 
wtedy uprawa zbóż, w związku z tym lata kryzysu agrarnego mieszkańcy odczuli dotkliwie. Nadal nie  
było  linii  kolejowej  (powstała  dopiero  w  1903  roku  i  łączyła  Warszawę  z  Łodzią  i  Kaliszem), 
co utrudniało transport surowców i możliwość wywozu płodów rolnych. W latach siedemdziesiątych 
były dwie garbarnie, dwie olejarnie, fabryka octu i trzy młyny. Pod względem edukacji też nie było  
dobrze. Były dwie szkoły jednoklasowe, brak było szkół średnich. W okolicznych wsiach znajdowały 
się jedynie szkoły początkowe.

W XX wiek Sochaczew wszedł znacznie osłabiony ekonomicznie, na co miał wpływ słabo rozwinięty 
przemysł, brak połączeń kolejowych, kryzysy wywołane floktuacją cen.

I wojna Światowa przyniosła miastu wiele strat. Od grudnia 1914 roku do lipca 1915 Sochaczew był 
terenem zaciętych walk pozycyjnych na linii frontu niemiecko – rosyjskiego przechodzącego wzdłuż 
rzek Bzury i Rawki. Wiele domów i zabytkowych obiektów legło w gruzach. Zniszczeniu uległy m.in. 
kościoły,  kramnice,  ratusz,  stacja  kolejowa.  Po  wojnie  zaczęto  odbudowywać  miasto.  Powstały 
fabryki  w Boryszewie  – prochu dymnego  i  w Chodakowie – sztucznego jedwabiu,  wybudowano 
stadion, szpital, elektrownię miejską, przystań na Bzurze, szkołę podstawową i gimnazjum. Proces był  
jednak powolny,  ponieważ  w 1927 roku tylko  60% nieruchomości  zniszczonych  w czasie  wojny 
zostało odbudowane.

Druga wojna światowa nie ominęła niestety tych terenów. We wrześniu 1939 roku w końcowej fazie  
bitwy nad Bzurą miasto stało się terenem zaciętych walk i ponownie uległo poważnym zniszczeniom.  
W walkach uczestniczyły dwie polskie armie: „Poznań” i „Pomorze” dowodzone przez gen. Tadeusza 
Kutrzebę. Po stronie niemieckiej w walkach uczestniczyły 8 i 10 armia z grupy „Południe”, jednostki  
z grupy „Północ” oraz lotnictwo 1 i 4 floty powietrznej. Mimo miażdżącej przewagi nieprzyjaciela  
(wyposażeni byli w sprzęt zmechanizowany, czołgi i silną artylerię) miasto kilkakrotnie przechodziło  
z rąk do rąk. Wielką chwałą okryły się II batalion 18 pp i II batalion 26 pal. (pod dowództwem mjr  
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Feliksa  Kozubowskiego).  Bohaterska  obrona  Sochaczewa  trwała  nawet  wtedy,  gdy  polskie 
dowództwo wycofało II batalion 26 pal, pozostawiając jedynie 5 baterię. Wojska niemieckie zajęły 
Sochaczew dopiero 16 września wieczorem, po trzech i pół dniach morderczej walki. Rozpoczęły się 
wtedy  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  (  na  ogólną  liczbę  13  678  Żydów  było  3770).  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.

W okresie powojennym następowało szybkie uprzemysłowienie miasta. Powstały nowe zakłady: m.in. 
Energomontaż  Północ.  Rozwijał  się  handel,  budownictwo.  Do  miasta  dołączono  w  1977  roku 
Chodaków.  Na  początku  lat  dziewięćdziesiątych  liczba  mieszkańców  wynosiła  40  000.  Miasto 
odgrywało dużą rolę pod względem gospodarczym, administracyjnym i kulturalnym. Do 1975 roku 
było siedziba powiatu, którą to funkcję odzyskało po reformie administracyjnej w 1999 roku. 

3.3. 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 poniższa tabela.

Tabela 3.3.1. 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  WKZ,  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
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- 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,
- Cmentarz żydowski przy ul. Sierpniowej
- Cmentarz rzymsko-katolicki przy ul. 600- lecia.

( Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Sochaczew)

3.3.1. Charakterystyka wybranych zbytków

Ruiny zamku
Zamek książąt mazowieckich został wzniesiony za panowania Siemowita III, w połowie XIV wieku.  
Wzniesiono go w miejscu drewnianego grodu kasztelańskiego z początku XIII wieku, który spłonął 
podczas  najazdu  wojsk  litewsko-ruskich  w  1286  r.  Od  1476  roku  zamek  był  siedzibą  starostów 
grodowych.  W 1630 roku Stanisław Radziejowski, starosta sochaczewski, gruntownie przebudował 
zamek. Wkrótce jednak został zniszczony w czasie „potopu szwedzkiego”. W latach 1789 – 1790, gdy 
starostą był  Kazimierz  Walicki,  ponownie odbudowano zamek. Ostatecznego zniszczenie dokonali 
Prusacy podczas powstania kościuszkowskiego. 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.

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.
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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.

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 został rozbudowany.

Tabela 3.3.2. 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
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Lp. Epoka Nr stanowiska
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

3.4. Ukształtowanie powierzchni i 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.

3.5. Budowa geologiczna

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.  Równina  Łowicko  –  Błońska  jest  najmłodszą 
i najgłębiej wciętą pradoliną Wisły. Obszar ten jest zarazem jednym z najbardziej płaskich w Polsce.  
Jest to równina pochylająca się nie ku Wiśle lecz ku Bzurze. Płynęła tutaj równoleżnikowo olbrzymia  
pra-Wisła o szerokości 18 km.

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.  Osady 
czwartorzędowe reprezentowane przez piaski  i  żwiry moren  czołowych,  piaski  rzeczne i  rzeczno-
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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.

3.6. 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 
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 25°C, 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. 

3.7. Analiza zagospodarowania przestrzennego miasta Sochaczew

3.7.1. Struktura użytkowania terenu

Na terenie  Sochaczewa największą powierzchnię zajmują grunty rolne (70% powierzchni  miasta).  
Na użytkach  tych  funkcjonują  402  gospodarstwa  rolne  indywidualne  i  5  gospodarstw  tzw. 
„uspołecznionych”.  Średnia  powierzchnia  gospodarstwa  indywidualnego  wynosi  ok.  2  ha. 
W strukturze upraw dominują  zboża,  rośliny okopowe i  warzywa.  Produkcja  zwierzęca jest  słabo 
rozwinięta.

Grunty przeznaczone na zabudowę mieszkaniową stanowią 6 %. Znajdują się one głównie w centrum 
i południowej części Sochaczewa. Zdecydowana większość zabudowy to budownictwo wielorodzinne. 
Od  kilkunastu  lat  obserwuje  się  jednak  co  raz  większy  przyrost  mieszkań  w  budownictwie 
jednorodzinnym.

Tereny przemysłowe zajmują 3% powierzchni miasta. Zlokalizowane są w Boryszewie (południowa 
część Sochaczewa) i Chodakowie (północna część Sochaczewa). 

Grunty leśne to 103 ha, co stanowi zaledwie – 4% obszaru miasta. 

25



Tabela 3.7.1. Formy użytkowania gruntów

powierzchnia [ha] % ogólnej powierzchni miasta
grunty rolne 1 880 72
grunty leśne, lasy 103 4
zabudowa mieszkaniowa 163 6
tereny przemysłowe 81 3
pozostałe grunty (parki, drogi itp.) 386 15
Ogółem 2 613 100

3.7.2. Demografia i procesy społeczne

Liczba ludności  zamieszkującej  miasto  Sochaczew na koniec 2003 roku wyniosła  ogółem 38 811 
osób. Liczba kobiet jest większa o ok. 2% od mężczyzn (sytuacja taka utrzymuje się od kilku lat).  
Na 100 mężczyzn przypada 109 kobiet.

Wykres 1 Struktura ludności wg wieku

Struktura ludności wg wieku przedstawiona została na wykresie nr 1. Ludność w wieku produkcyjnym 
(18-65 lat) stanowi ponad 67% ludności zamieszkującej Sochaczew. Jest to wyższa wartość niż dla  
powiatu – ludności w wieku produkcyjnym jest 61%. 

Na terenie miasta  Sochaczew odnotowuje się ujemny przyrost  naturalny.  Wartość tego wskaźnika 
wynosi -26. Również saldo migracji ma ujemny wskaźnik (-42). W 2002 roku nowo zameldowanych 
było 389 osób, a wymeldowanych 431. Jest to związane z przesiedlaniem się ludności na peryferia  
miasta  i  pobliskie  miejscowości,  z  dala  od  miejskiego  zgiełku  i  hałasu.  W  sąsiednich  gminach  
odnotowuje się wzrost liczby ludności np. w gminie wiejskiej Sochaczew saldo migracji  wyniosło 
w 2002 roku +104, a w gminie Nowa Sucha +29. 

Tabela 3.7.2. Liczba mieszkańców w gminie miejskiej Sochaczew

3%

2%15%14%

66%

wiek 4-6
wiek 7-17
wiek 18
wiek 19-65
powyżej 65
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Rok Ogólna liczba mieszkańców Liczba kobiet Liczba mężczyzn Przyrost naturalny
1995 39 701 20 631 19 072 35
1997 39 830 19 144 20 699 19
1998 39 828 20 687 19 141 50
2001 39 694 20 698 18 996 -57
2002 38 387 20 125 18 262 -26
2003 38 811 20 291 18 520 b.d.

3.7.3. Działalność 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.  Przeważają  zakłady  małe  i  średnie.  Nie  brak  jest  jednak  i  dużych  firm  m.in. 
Boryszew, Energomontaż Północ. Najbardziej rozwiniętym przemysłem jest chemiczny i spożywczy, 
ponad to ceramiki budowlanej i odzieżowy. 

Tabela 3.7.3. Jednostki zarejestrowane w systemie REGON

Rok Liczba podmiotów zarejestrowanych w systemie 
REGON

1998 3376
2002 4486
2003 4427

Tabela 3.7.4.  Podmioty gospodarcze działające na terenie Sochaczewa

Lp. Branże podmiotów gospodarczych Ilość przedsiębiorców  (stan na 
31.12.2003r)

1 Apteki 22
2 Doradztwo podatkowe 7
3 Gastronomia obwoźna 20
4 Gastronomia stała 103
5 Export i import 160
6 Handel hurtowy art. przemysłowymi 279
7 Handel hurtowy art. spożywczymi 117
8 Handel hurtowy art. pozostałymi 11
9 Kwiaciarnie 32
10 Handel nieruchomościami 11
11 Handel obwoźny art. przemysłowymi 543
12 Handel obwoźny art. spożywczymi 224
13 Handel obwoźny art. pozostałymi 14
14 Sklepy owocowo-warzywne 17
15 Hodowla zwierząt futerkowych 2
16 Handel paliwami 23
17 Sklep z artykułami przemysłowymi 575
18 Handel samochodami 103
19 Sklepy spożywcze 305
20 Usługi ochrony mienia 4
21 Cukiernictwo 14
22 Produkcja napojów 3
23 Piekarstwo 19
24 Produkcja wyrobów 126
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Lp. Branże podmiotów gospodarczych Ilość przedsiębiorców  (stan na 
31.12.2003r)

25 Sprzedaż i przetwórstwo złota 5
26 Skup surowców wtórnych 14
27 Usługi związane z naprawą sprzętu AGD 7
28 Usługi blacharskie 33
29 Usługi budowlane 345
30 Usługi deratyzacyjne 1
31 Usługi dziewiarskie 5
32 Usługi elektryczne 66
33 Usługi elektromechaniczne 30
34 Usługi fotograficzne 19
35 Usługi fryzjerskie i kosmetyczne 74
36 Usługi hotelarskie 4
37 Usługi informatyczne 47
38 Usługi instalatorstwa hydraulicznego 65
39 Usługi introligatorskie 8
40 Usługi kamieniarskie 9
41 Usługi czapnicze i kapelusznicze 4
42 Usługi krawieckie 38
43 Usługi w zakresie kultury i sztuki 37
44 Usługi kuśnierskie 1
45 Usługi maglowania 16
46 Usługi malarskie, tapicerskie 41
47 Usługi marketingowe 6
48 Usługi przetwórstwa mięsnego 2
49 Usługi związane a naprawą pojazdów 67
50 Usługi murarstwa, tynkarstwa 59
51 Usługi optyczne 5
52 Usługi w zakresie oświaty i wychowania 84
53 Usługi parkingowe 4
54 Usługi pozostałe niematerialne 93
55 Usługi: posadzkarstwo, cyklinowanie 37
56 Usługi poligraficzne 16
57 Usługi pozostałe materialne 54
58 Usługi pozostałe spożywcze 4
59 Pośrednictwo ubezpieczeniowe 68
60 Pośrednictwo handlowe 81
61 Usługi pralnicze 10
62 Usługi projektowe 67
63 Usługi przemysłowe 1
64 Usługi reklamowe i obsł. biur 127
65 Usługi w zakresie rolnictwa 2
66 Usługi związane z naprawa sprzętu 30
67 Usługi gospodarstwa domowego 10
68 Kowalstwo 1
69 Usługi stolarskie 47
70 Usługi szewskie 12
71 Usługi szklarskie 11
72 Usługi tapicerskie 4
73 Usługi telekomunikacyjne 9
74 Usługi w zakresie transportu 618
75 Usługi w zakresie turystyki 18

28



Lp. Branże podmiotów gospodarczych Ilość przedsiębiorców  (stan na 
31.12.2003r)

76 Usługi wideo filmowania 2
77 Usługi wypożyczania sprzętu 5
78 Usługi wulkanizatorskie 5
79 Usługi w zakresie zdrowia i opieki zdrowotnej 195
80 Usługi zegarmistrzowskie 4
81 Usługi  w  zakresie  zakładania  zabezpieczeń 

antywłamaniowych.
4

82 Usługi w zakresie łączności 1
83 Usługi ślusarskie 53
Łączna ilość przedsiębiorców 4427

Spośród osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą najwięcej zajmuje się prowadzeniem 
sklepów  (spożywczych,  przemysłowych  i  owocowo-warzywnych)  –  20,3%,  następną  branżą  jest 
handel obwoźny – 17,6%, usługi transportowe – 14% i handel hurtowy – 9,2%.

3.7.4. Rolnictwo

Sochaczew  jest  słabo  rozwinięty  pod  względem  rolnictwa,  mimo  iż  użytki  rolne  zajmują  72  % 
powierzchni miasta - 1 880 ha. Największy udział 84% maja grunty orne, trwałe użytki zielone czyli  
łąki i pastwiska – 10%, a sady 6%. 

Wśród upraw dominują zboża, rośliny okopowe i warzywa. Wysoka kultura rolna, na użytkowanych 
rolniczo terenach oraz dobre gleby powoduje uzyskiwanie wysokich plonów, znacznie wyższych od 
średnich powiatowych i krajowych.

Tabela 3.7.5. Struktura bonitacyjna gleb

klasa gleb udział procentowy
II 3,9
III 12,3
IV 31,8
V 35,7
VI i VIz 16,3

Źródło: „Studium uwarunkowań...”

3.8. Infrastruktura techniczno - inżynieryjna miasta Sochaczew

3.8.1. System ciepłowniczy

W Sochaczewie potrzeby cieple 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 S.A.,
• kotłownia Geotermii Mazowieckiej Sp. z o.o. przy ul. Chodakowskiej.

Spośród  nich  10,  należących  do  Przedsiębiorstwa  Energetyki  Cieplnej  Sp.  z  o.o.,  zostały 
zmodernizowane.  Jako  paliwo  wykorzystują  olej  opałowy.  Ponadto  mają  możliwość  szybkiego 
i prostego dostosowania do wykorzystywania wysokometanowego gazu ziemnego. Zmodernizowane 
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zostały również kotłownie przy Szpitalu Powiatowym i zespole szkół CKP. Pozostałe kotłownie jako 
paliwo wykorzystują węgiel lub miał węglowy.

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.

3.8.2. System zaopatrzenia w gaz ziemny

Na terenie Sochaczewa brak jest sieci gazowej. Rozwinięta jest natomiast dystrybucja gazu propan-
butan, wykorzystywanego do różnych celów m.in. jako paliwo do pojazdów, na cele grzewcze i do 
przygotowywania posiłków.

3.8.3. 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.

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 

Na terenie Sochaczewa znajduje się 132 stacje transformatorowe 15/0,4 kV, o łącznej mocy ok. 22 
MW (zapotrzebowanie jest  o połowę mniejsze).  Są one rozmieszczone nierównomiernie,  przez co 
cześć  terenów  ma  rezerwę,  a  część  deficyt  mocy.  Część  stacji  jest  o  mocy  poniżej  250  kVA,  
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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).

W Sochaczewie  jest  około 2730 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)

3.8.4. Sieci kanalizacyjne i oczyszczanie ścieków

W mieście Sochaczew istnieje system kanalizacji rozdzielczej, w skład którego wchodzi:

• system kanalizacji sanitarnej – do odprowadzania ścieków komunalnych,
• system  kanalizacji  deszczowej  –  do  odprowadzania  wód  deszczowych  z  uszczelnionych 

powierzchni miasta do pobliskich odbiorników tj. rzek, rowów melioracyjnych.

Z kanalizacji  korzysta  ok.  26 000 mieszkańców,  co stanowi 66 % ogółu ludności  zamieszkującej 
Sochaczew.  Długość istniejącej  sieci  kanalizacyjnej  na  koniec  2003 roku wynosiła  47  km.  Część 
instalacji  układana  była  kilkadziesiąt  lat  temu  i  wymaga  szybkiej  wymiany.  Niektóre  dzielnice 
i osiedla nie mają kanalizacji. Są to:

~ dzielnica Karwowo,
~ dzielnica Rozlazłów,
~ dzielnica Chodaków,
~ dzielnica Wypalenisko,
~ osiedle Asnyka,
~ tereny po południowej stronie linii kolejowej w rejonie ul. Żyrardowskiej.

Istniejąca sieć kanałów doprowadza ścieki do pięciu oczyszczalni ścieków. Są to:

- Miejska Oczyszczalnia Ścieków przy ul. 600 – lecia
- Oczyszczalnia ścieków przy Szpitalu Powiatowym
- Oczyszczalnia ścieków przy zakładzie Boryszew
- Osiedlowa oczyszczalnia ścieków przy ul. Korczaka
- Oczyszczalnia ścieków PKP

Charakterystyka oczyszczalni ścieków.

Miejska  oczyszczalnia  ścieków  usytuowana  jest  nad  rzeka  Bzurą  przy  ujściu  do  rzeki  Utraty. 
Uruchomiona została w czerwcu 1998 roku. Jest to mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia. W części  
mechanicznej zastosowane są gęste kraty oraz napowietrzany piaskownik. Część biologiczna oparta  
jest na osadzie czynnym.  Ścieki przepływają przez komory defosfatacji, denitryfikacji i nitryfikacji. 
Następnym  etapem  jest  osadnik,  w  którym  następuje  oddzielenie  osadu  nadmiernego  od 
oczyszczonych  ścieków,  które  kierowane  są  do  rzeki  Utraty.  Osad  nadmierny  jest  zagęszczany 
w prasie i wykorzystywany do nawożenia gruntów. Skratki i piasek z piaskowników jest deponowany 
na składowisku odpadów komunalnych. 

Oczyszczalnia obsługuje 25 000 osób (projektowane obciążenie to 27 000 RLM). Ok. 0,7% ścieków 
to  ścieki  przemysłowe,  pochodzące  z  zakładów  spożywczych  i  drobnych  zakładów  usługowych. 
Średnia ilość przyjmowanych ścieków to 6 000 m3/d (maksymalna – 7 800 m3/d).

Oczyszczalnia ścieków przy Szpitalu Powiatowym działa o 12 lutego 1994 roku. Znajduje się na 
północ od budynków szpitala, z trzech stron przylega do prywatnych działek rolniczych, a z jednej do 
budynku  kotłowni.  Do  oczyszczalni  trafiają  ścieki  ze  szpitala  i  osiedla  mieszkaniowego,  gdzie  
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oczyszczane są dwustopniowo: mechanicznie i biologicznie. Jest to oczyszczalnia typu Bioblok WSM 
400. Charakterystyczne parametry oczyszczalni:

• projektowane obciążenie wyrażone w RLM 2000,
• faktyczna liczba obsługiwanych osób 1029,
• średni przepływ ścieków 222 m3/d (9m3/h),
• maksymalna przepływ 317m3/d (13m3/h).

W trakcie oczyszczania ścieków powstają odpady:
• na kracie – skratki (w 2003 –6,7 Mg),
• w osadniku – osad nadmierny (w 2003 r. – 16 Mg).

Skratki  są  składowane  na  terenie  oczyszczalni.  Osad  jest  odwadniany  na  poletkach  osadowych 
i przesypywany wapnem hydratyzowanym. Następnie jest wykorzystywany do rekultywacji (ok. 31%) 
lub składowany (ok. 69%). Oczyszczone ścieki są odprowadzane do rzeki Bzury.

Oczyszczalnia  ścieków  przy  Zakładzie  „Boryszew” została  uruchomiona  w  1972  roku. 
Modernizowana i rozbudowana była w 1992 i 1997 roku. Obecnie realizowane są inwestycje związane 
z  rozbudową  stacji  odwadnia  osadów.  Jest  to  mechaniczno-biologiczno-chemiczna  oczyszczalnia. 
Około 75% ścieków trafiających tutaj to ścieki przemysłowe, pochodzące z zakładu chemicznego,  
myjni samochodowej i z terenu miasta. W ciągu doby dopływa 1400m3 ścieków (średni godzinowy 
przepływ – 58 m3/h)

Oczyszczanie odbywa się:
• mechanicznie w osadnikach wstępnych,
• biologicznie dwustopniowo na złożu biologicznym (wieżowe) i osadzie czynnym (reaktory typu 

SBR),
• chemicznie – okresowo 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  ścieków  dla  osiedla  przy  ul.  Korczaka ma  przepustowość  36  m3/d.  Rocznie 
doprowadzanych  jest  16  008  m3,  które  są  oczyszczane  w  reaktorach  biologicznych  i  poletku 
filtracyjnym. Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Bzury.

Oczyszczalnia  ścieków  PKP jest  mechaniczno-biologiczną  oczyszczalnią  z  tarczowym  złożem 
biologicznym. Dziennie trafia tu 108m3 ścieków. Oczyszczalnia jest w złym stanie technicznym i nie 
spełnia wymagań jakości oczyszczonych ścieków, które odprowadzane są do rowu melioracyjnego 
B - 6.

Wszystkie  oczyszczalnie  zlokalizowane  na  terenie  Sochaczewa  obejmują  zasięgiem  ok.  25% 
powierzchni  terenów  zabudowanych  i  obsługują  ok.  66%  mieszkańców.  Ścieki  pochodzące 
z pozostałych  gospodarstw domowych  trafiają do szamba lub są nielegalnie wprowadzane do gleb 
i wód powierzchniowych.

Z istniejącej sieci kanalizacyjnej najgorszy jest stan techniczny w dzielnicy Chodaków. Istnieją tam 
trzy  systemy  kanalizacji  obsługujące  zarówno  zabudowę  produkcyjno-usługową  jak  i  zabudowę 
mieszkaniową jedno i wielorodzinną. Kanały i urządzenia oczyszczające wybudowane kilkadziesiąt  
lat  temu  obecnie  są  zdewastowane.  Ścieki  płynące  tymi  kanałami,  bez  żadnego  oczyszczania 
kierowane są do rzeki Bzury (jeden system) i rzeki Utraty (dwa systemy).

Skanalizowany obszar Sochaczewa podzielony jest na dwie główne zlewnie:
• zlewnia od miejskiej oczyszczalni ścieków przy Al. 600-lecia do ul. Okrzei,
• zlewnia od ul. Okrzei do dzielnicy Malesin.
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Na obszarze pierwszej zlewni zlokalizowane są dwa główne kolektory DN 500 i DN 600, równoległe 
do rzeki Bzury i Al. 600-lecia, odprowadzające ścieki z terenów zwartej zabudowy centrum miasta do 
miejskiej  oczyszczalni.  W centrum miasta  sieć  kanalizacyjna  wykonana  jest  z kamionki.  Średnica 
kanałów mieści  się  w zakresie  150-  600 mm.  Kanały  te  wymagają  przeprowadzenia  diagnostyki  
i renowacji. Najgorszy na tym obszarze jest stan kanałów na następujących ulicach: Staszica (1900 m 
K500, Traugutta (820 m K500), 15 Sierpnia (640m- K300 i 490 m – K250), Warszawska (860m – 
K200), Kusocińskiego (200m – K200), Licealna (405m – K200), Żeromskiego i Mieszka (650 m –
K200 m),  Senatorska (445m – K200)  i  Narutowicza (140m – K200).  Całkowita długość kanałów 
kanalizacyjnych z kamionki na terenie Sochaczewa wynosi 29 000 m (cześć znajdująca się na terenie  
dzielnicy Chodaków jest w bardzo złym stanie technicznym, nadaje się jedynie do rozbiórki).

W  obrębie  tej  zlewni  znajduje  się  również  sieć  kanalizacyjna  zbudowana  z  PCV.  Średnica  tych 
kanałów wynosi od 200 do 250 mm. 

Z obszaru drugiej zlewni ścieki doprowadzane są do oczyszczalni na terenie zakładów Boryszew. Sieć 
kanalizacyjna  wykonana  jest  z  PCV 200.  Ogólna  długości  sieci  kanalizacyjnej  wynosi  12  400 m 
(zaprojektowana 15 059 m). Długość przewodów ciśnieniowych przepompowni wynosi 715 m.

W dzielnicy Zatorze jest sieć grawitacyjna o długości 3 232 m. Część z tego odcinka wykonana jest  
z PCV ciśnieniowego o średnicy Dz 90 – 162m. W dzielnicy tej znajduje się jedna przepompownia  
ścieków. Dzielnica Malesin jest częściowo skanalizowana. Wykonane jest ok. 2/3 zaprojektowanej 
sieci kanalizacyjnej. Całość będzie składała się:

- PCV 200 o długości 7 101m,
- PCV 250 o długości 761 m,
- PCV ciśnieniowe Dz 160 o długości 553,
- dwie przepompownie ścieków.

Kanalizacja deszczowa ma długość ok. 50 km i obejmuje swoim zasięgiem centrum miasta, dzielnice 
lewobrzeżne:  Rozlazłów  i  Karwowo,  dzielnice  południowe:  Boryszew  i  Zatorze  oraz  dzielnicę 
północną  Chodaków.  Wody  deszczowe  (często  i  ścieki)  odprowadzane  są  tymi  kanałami  do 
zbiorników powierzchniowych znajdujących się na terenie Sochaczewa. W mieście znajduje się 35 
wylotów z kanalizacji deszczowej, bez żadnych urządzeń oczyszczających:

• 15 wylotów do rzeki Bzury,
• 9 wylotów do rzeki Utraty,
• 3 wyloty do rzeki Pisi,
• 8 wylotów do innych zbiorników lub cieków wodnych.

Oprócz  zinwentaryzowanych,  występują  liczne  „dzikie”  wyloty  do  rzek,  rowów  melioracyjnych  
i innych zbiorników wodnych.

W  kwietniu  2003  przeprowadzono  badania  stanu  i  składu  wód  deszczowych  odprowadzanych 
z bezpośrednich  wylotów  do  rzek  znajdujących  się  na  terenie  Sochaczewa.  Badania  obejmowały 
następujące oznaczenia: fenole lotne, chrom ogólny, cynk, kadm, miedź, nikiel, wanad, srebro, arsen, 
rtęć, ołów, kobalt, żelazo, mangan, ChZT, BZT5, chlorki, siarczany i zawiesina ogólna. Próbki były 
pobierane w 14 punktach:

wylot nr 2 – ul. Staszica
wylot nr 3 – ul. Staszica, za szkołą podstawową nr 4
wylot nr 4 – ul. Podzamcze
wylot nr 5 – ul. Licealna
wylot nr 6 – ul. 15 Sierpnia
wylot nr 7 – ul. Rybna nr 1
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wylot nr 8 – ul. Rybna nr 2
wylot nr10 – ul. Nadrzeczna
wylot nr 11 – wylot z osiedla Malesin
wylot nr 12 – ul. 15 Sierpnia
wylot nr 13 – ul. Okrężna
wylot nr 16 – ul. Bojowników
wylot nr 17 – ul. Młynarska
wylot nr 18 – ul. Parkowa

Na podstawie tych wyników stwierdzono, że ścieki odprowadzane do rzek: Bzury, Pisi, i Utraty nie  
wykazują dużych ilości metali ciężkich i śladowe ilości fenoli lotnych.
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Tabela 3.7.6. Wyniki badań wód deszczowych odprowadzanych z bezpośrednich wylotów do rzek znajdujących się na terenie Sochaczewa

Oznaczenie Wylot 
nr 2

Wylot 
nr 3

Wylot 
nr 4

Wylot 
nr 5

Wylot 
nr 6

Wylot 
nr 7

Wylot 
nr 8

Wylot 
nr 10

Wylot 
nr 11

Wylot 
nr 12

Wylot 
nr 13

Wylot 
nr 16

Wylot 
nr 17

Wylot  nr 
18

1 Cynk 
mg Zn/l 0,00001 0,00001 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0001 0,0006

2
Chrom 
ogólny 
mg Cr/l

0,00133 0,00 0,081 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,0 0,0 0,0 0,00013 0,0003 0,0001

3 Nikiel 
mg Ni/l 0,0 0,0 0,00267 0,00133 0,00377 0,00 0,00 0,00 0,0 0,00017 0,0001 0,0001 0,0001 0,0

4 Miedź 
mg Cu/l 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00067 0,00657 0,00477 0,003 0,0 0,0

5 Kadm 
mg Cd/l 0,0 0,0 0,0160 0,00 0,00 0,00233 0,001 0,00 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

6 Arsen 
mg As/l 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

7 Kobalt 
mg Co/l 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00019 0,0 0,0 0,0 0,00 0,0

8 Ołów 
mg Pb/l 0,0 0,0 0,0153 0,00113 0,00015 0,0607 0,0567 0,00017 0,00014 0,00533 0,00167 0,001 0,002 0,001

9 Rtęć 
mg Hg/l 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

10 Srebro 
mg Ag/l 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

11 Wanad 
mg V/l 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

12
Suma  metali 
ciężkich 
mg/l

0,00134 0,00001 0,0990 0,00246 0,00246 0,06303 0,0577 0,0577 0,001 0,01207 0,00654 0,00423 0,0025 0,0017

13 Żelazo 
mg Fe/l 0,11 0,11 0,12 0,11 0,17 0,12 0,14 0,16 0,13 0,13 0,11 0,14 0,11 0,15

14 Mangan 
mg Mn/l 0,10 0,10 0,11 0,11 0,14 0,13 0,11 0,12 0,10 0,10 0,10 0,11 0,10 0,12

15 Fenole  lotne 
mg/l 0,0001 0,0001 0,06 0,00373 0,00001 0,00167 0,00233 0,00039 0,0047 0,00029 0,0001 0,00011 0,0001 0,0062

16 BZT5 mgO2/l 7,2 5,7 12,9 17,3 5,4 2,03 7,3 3,4 5,2 6,1 42 8,1 26,3 35,3
17 ChZT  –  Cr 59,7 33,1 25 66,6 24,3 16,2 33 23,2 26,3 35,3 114,3 25 95,7 100,7
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Oznaczenie Wylot 
nr 2

Wylot 
nr 3

Wylot 
nr 4

Wylot 
nr 5

Wylot 
nr 6

Wylot 
nr 7

Wylot 
nr 8

Wylot 
nr 10

Wylot 
nr 11

Wylot 
nr 12

Wylot 
nr 13

Wylot 
nr 16

Wylot 
nr 17

Wylot  nr 
18

mg O2/l

18 Chlorki 
mg Cl/l 54,7 109,7 78,7 67 24,7 64,7 70,3 58,3 27,3 40,3 33,3 48,3 63,3 53

19 Siarczany 
mg SO4/l

22 35,3 26,3 25,3 9,1 7,3 22,7 13,3 10,7 17,6 7,3 9,0 16,7 14,3

20

Substancje 
rozpuszczon
e  ogólne 
mg/l

1017 1064 1116,7 1082 943,3 1010,3 1002,7 1164,7 595,3 663 946,3 1087,7 921,7 870,7

21 Zawiesiny 
ogólne mg/l 10,3 15,0 14,2 55,1 10,2 14,1 21 17,1 9,9 21 39,7 11,4 31,7 17,7

Źródło: „Ocena stanu i składu wód deszczowych odprowadzanych z bezpośrednich wylotów do rzek: Pisi, Bzury i Utraty”
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Główne problemy Miasta w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków:

• Istniejący  system  kanalizacji  nie  umożliwia  odbioru  i  oczyszczania  wszystkich  ścieków 
powstających na terenie miasta. Część nieoczyszczonych ścieków trafia do rzek znajdujących 
się na terenie Sochaczewa (Bzura, Utrata, Pisia).

• Brak jest pełnego rozdzielenia kanalizacji sanitarnej od deszczowej. W wyniku czego część 
wody  deszczowej  trafia  do  kanalizacji  sanitarnej  i  jest  oczyszczana  razem  ze  ściekami,  
a część ścieków przedostaje się do kanalizacji deszczowej i stamtąd bezpośrednio trafia do 
wód odbiornika.

• Zły stan techniczny istniejącej sieci kanalizacyjnej w tym nieszczelność kanałów. Powoduje  
to infiltrację wód gruntowych do sieci – zwiększając ilość ścieków, jak również eksfiltrację 
ścieków do gruntu – w stanach niskiego poziomu wód.

3.8.5. Sieci wodociągowe

Miasto  Sochaczew zaopatrywane  jest  w  wodę  z  następujących  komunalnych  ujęć  wyposażonych 
w stacje uzdatniania wody:

• SUW „Chodaków” – 3 000 m3/d,
• SUW „Płocka” – 3 500 m3/d,
• SUW „Ujęcie Mickiewicza” (obecnie ujęcie to jest zamknięte, działa tylko przepompownia).

Ponadto na terenie miasta działają zakładowe systemy zaopatrzenia w wodę:
• ujęcie Energomontażu-Północ S.A. (wyłącznie na potrzeby przemysłowe)
• ujęcie Uniiceramiki Boryszew (w śladowym na potrzeby komunalne, aktualnie nieczynne)
• ujęcie  Boryszew S.A.  (w niewielkim stopniu na  potrzeby komunalnym – obsługuje  byłe 

zakładowe budownictwo mieszkaniowe),
• ujęcie PKP przy ul. Sienkiewicza ( w niewielkim stopniu na potrzeby komunalne),
• ujęcie byłego Technikum Ogrodniczego przy ul. Piłsudskiego (aktualnie nieczynne),
• ujęcie Chłodni Mazowsze przy ul. Spartańskiej (wyłącznie na potrzeby przemysłowe).

Ujęcia wód podziemnych

Stacje te pobierają wodę surową pompowaną ze studni głębinowych trzeciorzędowych:
„Płock”
„Mickiewicz”
i czwartorzędowych:
„Chodaków”

Ujęcie  „Płock” –  zlokalizowane  jest  w  zachodniej  części  miasta,  przy  ulicy  Płocka.  Studnie 
głębinowe znajdują się w obrębie Sochaczewa. Pobór wód odbywa się z głębokości od 201 do 260 m. 
Wydajność tego ujęcia wynosi 3 000m3/d.

Ujęcie „Mickiewicz” znajduje się w południowej części miasta. Wydajność udokumentowana wynosi  
1  200  m3/d.  Znajdują  się  tu  dwie  studnie  na  głębokości  ok.  210  m.  Obecnie  ujęcie  to  nie  jest 
eksploatowane. Z końcem października 2003 roku została wyłączona ostatnia studnia.

Ujęcie  „Wólka  Smolana”  (zw.  Również  Konary)  zlokalizowane  jest  w  północnej  części  miasta 
w dzielnicy  Chodaków.  Ujęcie  czerpie  wodę  z  terenu  gminy  Brochów.  Znajduje  się  tam 
10 używanych  studni  i  sześć  rezerwowych.  Wody  czerpane  są  na  głębokości  37-64  m 
(czwartorzędowe) Wydajność ujęcia udokumentowana jest na poziomie 3 000 m3/d

Wielkość poboru wód z ujęć miejskich w latach 2002-2003 przedstawiono w tabeli 3.7.7.
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Tabela 3.7.7. Pobór wód z ujęć miejskich w latach 2002-2003 wg ZWiK

Lp
.

Nazwa ujęcia Wielkość poboru wody [m3/rok]
2002 2003

1. „Płock” 7 969 200 1 112 000
2. „Mickiewicz”(Boryszew) 373 600 275 800
3. „Wólka Smolana” 1 449 400 1 377 600
Ogółem 9 792 200 2 765 400

Długość rozdzielczej sieci wodociągowej wynosi 105 km (wg GUS), obejmuje zasięgiem ok. 90% 
mieszkańców. Komunalne stacje uzdatniania wody oraz ujęcia PKP i byłego Technikum Ogrodowego 
połączone  są  do  jednego,  wspólnego  systemu  wodociągu  rozdzielczego.  Minimalizuje  to  awarie, 
poprzez przerzuty wody z systemu do systemu.

Stan techniczny istniejącej sieci wodociągowej jest dobry, z wyjątkiem odcinka pod dnem rzeki Bzury 
w rejonie Podzamcza, który wymaga generalnego remontu.

Tereny niezwodociągowane znajdują się na peryferyjnych obszarach miasta (głównie na północy – 
Chodaków)  Mieszkańcy tych  obszarów zaopatrują  się  w wodę  głównie ze  studni  wierconych  lub 
kopanych. Wydajności tych studni są niskie.
 

3.8.6. Infrastruktura drogowa

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. Cała inwestycja budowy ciągu obwodnicowego 
Młodzieszyn – Sochaczew (19,6 km) składała się z kilku etapów:

• budowa 3 km obwodnicy Młodzieszyna oddanej do ruchu w listopadzie 2002 roku,
• modernizacja 7,5 km odcinka drogi nr 50 Młodzieszyn – Kąty
• budowa 9,1 km obwodnicy Sochaczewa, która realizowana była w dwóch etapach
• odcinek od Kątów do mostu na rzece Bzurze
• odcinek od mostu na Bzurze do powiązania z istniejącą drogą nr 2 

Sieć drogowa uzupełniają drogi powiatowe i gminne (miejskie),  z których najważniejsze z punktu 
widzenia powiązań ponadlokalnych to:

• droga powiatowa nr 118 relacji Sochaczew – Kozłów Biskupi –Antoniew,
• droga powiatowa nr 107 relacji Sochaczew – Rybno,
• droga powiatowa nr 104 relacji Sochaczew – Młodzieszyn,
• droga powiatowa nr 102 relacji Sochaczew – Kamion,
• droga powiatowa nr 3811 relacji Sochaczew – Zosin,
• droga powiatowa nr 120 relacji Sochaczew – Dębówka – Zielonka,
• droga powiatowa nr 119 relacji Sochaczew – Rokotów – Gradów.

Na terenie miasta jest ogółem:
• dróg krajowych – 7 km (stan na 30.11.2003 r.)
• dróg wojewódzkich 17 km,
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• dróg powiatowych 19 km
• dróg gminnych 95 km (w tym utwardzonych – 27 km)

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

Pozostałe 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.

Komunikację  na  obszarze  miasta  oraz  połączenia  z  innymi  jednostkami  administracyjnymi, 
zabezpieczają  linia  kolejowa  relacji  Warszawa  –  Poznań  (E-20),  od  której  odchodzą  liczne 
odgałęzienia bocznic kolejowych.

Z Sochaczewa odjeżdżają pociągi osobowe i pośpieszne. Stacjami docelowymi są następujące miasta:
♦ pociągi pośpieszne:

Świnoujście,
Kołobrzeg,
Warszawa,
Poznań,
Bydgoszcz,
Chełm,
Lublin,
Szczecin.

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

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 kilometrów.  Lata trzydzieste XX 
wieku był najlepszym okresem dla Powiatowej Kolei Sochaczewskiej. Ruch na trasie był największy,  
powstawała infrastruktura, np. dworce. Mieszkańcy okolicznych miejscowości dojeżdżali kolejką do 
pracy i szkół. Regularne kursy kolejką odbywały się do 1984 roku, kiedy dyrekcja podjęła decyzję 
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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).

3.8.7. Odpady komunalne i przemysłowe

Jednym z głównych problemów w zakresie gospodarki odpadami stałymi na terenie Sochaczewa jest  
wdrażanie  systemu  segregacji  i  utylizacji  odpadów  oraz  brak  miejsca  na  składowanie  odpadów. 
Istotną kwestię stanowi objęcie wszystkich mieszkańców systemem wywozu odpadów zmieszanych,  
dzięki temu zmniejszy się liczba nielegalnych miejsc składowania odpadów. 
Dokładna analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi i przemysłowymi na terenie Sochaczewa 
znajduje  się  w  Planie  Gospodarki  Odpadami,  który  stanowi  integralną  część  Programu  Ochrony 
Środowiska.
W Planie stwierdzono, że nie funkcjonuje zintegrowany system gospodarki odpadami komunalnymi.  
Prowadzona jest zbiórka odpadów niesegregowanych oraz selektywna zbiórka surowców wtórnych 
(nie  obejmuje  ona  jednak  wszystkich  mieszkańców).  W  ograniczonym  zakresie  prowadzona  jest 
zbiórka przeterminowanych lekarstw w aptekach. Działające w Sochaczewie podmioty obsługujące 
gospodarkę odpadami stwarzają warunki konkurencji, na której zyskują mieszkańcy, uzyskując niskie 
ceny i wysoką jakość za świadczone usługi.
Zbiórką i wywozem odpadów zmieszanych zajmują się następujące firmy:

• Rethmann Recycling, 
• Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp.z o.o.
• BYŚ Wojciech Byśkiewicz 

Odpady  zebrane  z  terenu  miasta  wywożone  są  na  składowiska  poza  obszarem  miasta,  zgodnie 
z pozwoleniami uzyskanymi przez firmy wywozowe. 
Na  terenie  miasta  prowadzona  jest,  przez  trzy  firmy  (T.K.C.  s.c.,Rethmann  Recycling,  Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o.,) selektywna zbiórka odpadów użytecznych. Gromadzone jest: 
szkło, tworzywo sztuczne oraz makulatura. Łącznie rozstawionych jest około 130 pojemników. 

Znajdują  się  również  dwie  instalacje  do  odzysku  i  unieszkodliwiania  odpadów  innych  niż 
niebezpieczne i obojętne:
• Sortownia odpadów T.K.C. s.c.
• Sortownia odpadów Rethmann Recycling

Na  terenie  Sochaczewa  najwięcej  odpadów  z  sektora  gospodarczego  powstaje  z  procesów 
termicznych.  Drugą  najliczniejszą  grupą  są  odpady  z  rolnictwa,  sadownictwa,  upraw 
hydroponicznych,  rybołówstwa,  leśnictwa,  łowiectwa  oraz przetwórstwa  żywności.  Pochodzą  one 
przede wszystkim z małych  i  średnich przedsiębiorstw zajmujących  się  przetwórstwem artykułów 
spożywczych. 

Największym  wytwórcą  odpadów  z  sektora  przemysłowego  są  Zakłady  Chemiczne  i  Tworzyw 
Sztucznych Boryszew S.A.

Wśród  wytwórców  odpadów  z  sektora  gospodarczego  można  wydzielić  dwie  grupy.  Wytwórcy 
zakwalifikowani do grupy pierwszej prowadzą gospodarkę odpadami w sposób na ogół prawidłowy,  
gromadzących  odpady  selektywnie,  posiadających  wykwalifikowane  służby  ochrony  środowiska, 
własny transport, a niekiedy także bazę techniczną do przeróbki odpadów, wraz ze składowiskami.  
(np.„UPONOR-POLSKA”  Sp.  z  o.o.,-  100%  odpadu  produkcyjnego  zawracana  jest  do  procesu 
technologicznego, „Boryszew S.A.”- prowadzona jest regeneracja przepracowanych płynów na bazie 
glikoli etylenowych i propylenowych.)
Grupę drugą reprezentują  małe  i  średnie podmioty gospodarcze.  Wytwarzają  one łącznie  do 10% 
całości strumienia odpadów innych niż komunalne na terenie miasta. Gospodarka odpadami w tych 
zakładach  prowadzona  jest  w  sposób  niejednorodny,  w  dużej  mierze  uzależniony  od  kondycji  
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finansowej zakładu.  Większość wytwórców posiada podpisane umowy z firmami  zajmującymi  się 
odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów lub pośrednikami. Można jednak przypuszczać, że wielu 
innych wytwórców usuwa pochodzące z produkcji odpady do strumienia odpadów komunalnych. 

3. Uwarunkowania zewnętrzne opracowania Programu ochrony środowiska 

Polityka  ochrony  środowiska  w  Polsce  wymusza  sporządzanie  dokumentów  strategicznych  z  tej 
dziedziny dla wszystkich typów jednostek terytorialnych. Najwyższą rangą jest Polityka Ekologiczna 
Polski, następnie sporządzane są wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony środowiska.  
Zasady  zrównoważonego  rozwoju  zawiera  także  szereg  innych  opracowań,  m.in.  plany 
zagospodarowania  przestrzennego,  strategie  rozwoju,  programy  sektorowe,  itp.  Program  ochrony 
środowiska dla miasta Sochaczewa uwzględnia uwarunkowania zawarte w opracowaniach wyższego 
rzędu.

Główne  uwarunkowania  zewnętrzne  dla  Sochaczewa  w  zakresie  ochrony  środowiska  wynikają  
z następujących dokumentów:

1. Polityki ekologicznej państwa wraz z programem wykonawczym,
2. Strategii rozwoju regionalnego kraju,
3. Koncepcji  zagospodarowania  przestrzennego  kraju  i  województwa 

mazowieckiego,
4. Strategii  trwałego  i  zrównoważonego  rozwoju  kraju  i  województwa 

mazowieckiego,  systemu prawa ochrony środowiska w Polsce,  w tym projektowanych 
aktów prawnych,

5. Międzynarodowych zobowiązań Polski w zakresie ochrony środowiska,
6. Zobowiązań Polski przyjętych w zakresie ochrony środowiska w ramach 

procesu akcesji do Unii Europejskiej, 
7. Programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego,
8. Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego,
9. Strategii  i  polityk  sektorowych  (zwłaszcza  w  zakresie  energetyki, 

energetyki odnawialnej, rolnictwa i obszarów wiejskich, rozwoju regionalnego, edukacji 
ekologicznej, transportu, leśnictwa),

10. Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Sochaczewskiego,
11. Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu Sochaczewskiego.

4.1. Polityka ekologiczna państwa

Zasady  realizacji  polityki  ekologicznej,  cele  i  zadania  ujęte  w  „Programie  wykonawczym  do 
II Polityki  Ekologicznej  Państwa na lata 2002 – 2010” oraz w dostosowanej  do wymagań ustawy 
Prawo ochrony środowiska,  „Polityce  ekologicznej  państwa  na  lata  2003-2006 z  uwzględnieniem 
perspektywy na lata 2007 –2010”, zostały przyjęte jako podstawa niniejszego Programu. 

Nadrzędną  zasadą  przedstawioną  w  Polityce  ekologicznej  państwa  jest  zasada  zrównoważonego 
rozwoju.  Rozwój  zrównoważony  jest  definiowany  jako  taki,  który  nie  narusza  w sposób  istotny 
i trwały środowiska życia człowieka i godzi prawa przyrody,  ekonomii  oraz rozwoju społeczeństw 
wraz ze zrównoważeniem szans dostępu do zasobów między pokoleniem obecnym,  a pokoleniami 
następnymi.  Najważniejszymi  czynnikami,  które  należy  uwzględniać  przy  programowaniu 
zrównoważonego rozwoju są: czynniki społeczne, ekologiczne, przestrzenne i ekonomiczne.

W Polityce ekologicznej państwa przyjęto następujące zasady: 
1.   Zasadę prewencji, oznaczającą w szczególności:

• zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeń poprzez stosowanie najlepszych dostępnych technik 
(BAT), 
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• recykling, czyli zamykanie obiegu materiałów i surowców, odzysk, energii, wody i surowców ze 
ścieków i odpadów oraz gospodarcze wykorzystanie odpadów zamiast ich składowania, 

• zintegrowane  podejście  do  ograniczania  i  likwidacji  zanieczyszczeń  i  zagrożeń  zgodnie 
z zaleceniami  Dyrektywy  Rady  96/61/WE  w  sprawie  zintegrowanego  zapobiegania 
i ograniczania zanieczyszczeń (tzw. dyrektywa IPPC), 

• wprowadzanie  pro-środowiskowych  systemów  zarządzania  procesami  produkcji  i usługami, 
zgodnie  z ogólnoświatowymi  i  europejskimi  wymogami  w tym  zakresie,  wyrażonymi  m.in. 
w standardach ISO 14000 i EMAS, programach czystszej produkcji, Responsible Care, itp. 

2 . Zasadę „zanieczyszczający płaci” odnoszącą się do odpowiedzialności za skutki zanieczyszczenia 
i stwarzania  innych  zagrożeń.  Odpowiedzialność  tę  ponosić  powinny  wszystkie  jednostki 
użytkujące środowisko a więc także konsumenci, zwłaszcza, gdy mają możliwość wyboru mniej  
zagrażających środowisku dóbr konsumpcyjnych. 

4. Zasadę  integracji polityki  ekologicznej  z  politykami  sektorowymi  oznaczającą  uwzględnienie 
w politykach sektorowych celów ekologicznych na równi z celami gospodarczymi i społecznymi.

5. Zasadę  regionalizacji,  oznaczającą  m.in.  skoordynowanie  polityki  regionalnej  z  regionalnymi 
ekosystemami  w Europie  (np.  doliny rzeczne  i  obszary wodno-błotne,  szczególnie  w strefach 
przygranicznych). 

6. Zasadę subsydiarności, oznaczającą przekazywanie części kompetencji i uprawnień decyzyjnych 
dotyczących ochrony środowiska na właściwy szczebel regionalny lub lokalny tak, aby był  on 
rozwiązywany  na  najniższym  szczeblu,  na  którym  może  zostać  skutecznie  i  efektywnie 
rozwiązany. 

7. Zasadę  skuteczności  ekologicznej  i  efektywności  ekonomicznej odnoszącą  się  do  wyboru 
planowanych  przedsięwzięć  inwestycyjnych  ochrony  środowiska  a  oznaczającą  potrzebę 
minimalizacji nakładów na jednostkę uzyskanego efektu.

W  Polityce  Ekologicznej  Państwa  przedstawione  zostały  także  cele  ogólne  o  charakterze 
strategicznym i realizacyjnym, w różnych horyzontach czasowych. 

 4.2. Polityka i strategia województwa mazowieckiego

Najważniejszym  dokumentem  będącym  podstawą  programowania  rozwoju  województwa  jest 
„Strategia rozwoju województwa mazowieckiego”. Wojewódzkie programy, w tym program ochrony 
środowiska, są realizacją strategii rozwoju województwa. Z tego powodu w pracach nad Programem 
uwzględniono cele i zadania związane z ochroną środowiska i użytkowaniem zasobów naturalnych, 
sprecyzowane w ramach następujących priorytetów „Strategii ...”:
Priorytet 4 - Kreowanie wysokiej jakości życia.
Cel 4.2.Poprawa ekologicznych warunków życia. 
Cel 4.3.Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi:
Cel 4.4.Poprawa efektywności ochrony przyrody i krajobrazu:
Priorytet 3 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmocnieniu konkurencyjności 
i spójności regionu”.
Cel 3.2.Przeciwdziałanie marginalizacji obszarów peryferyjnych.
Cel 3.3.Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej.
Cel 3.6.Modernizacja i rozwój energetyki.
Priorytet 2 - Restrukturyzacja i unowocześnienie gospodarki.
Cel 2.1.Stworzenie regionalnego systemu innowacji.
Cel 2.3. Unowocześnienie tradycyjnych sektorów gospodarki.
Cel 2.4.Rozwój usług, transportu i turystyki.
Cel 2.6.Wsparcie i stopniowe przekształcanie słabych strukturalnie obszarów wiejskich.
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4.3.  Uwarunkowania  wynikające  z  „Planu  Zagospodarowania  Przestrzennego  Województwa 

Mazowieckiego”

Naczelnym  celem  polityki  zagospodarowania  przestrzennego  prowadzonej  przez  samorząd 
województwa jest  kształtowanie  harmonijnej  struktury funkcjonalno –  przestrzennej  województwa 
sprzyjającej  zrównoważonemu  wykorzystaniu  cech,  zasobów  i  walorów  przestrzeni  z  rozwojem 
gospodarczym, wzrostem poziomu i jakości życia oraz trwałym zachowaniem właściwości środowiska 
dla  potrzeb  obecnego  i  przyszłych  pokoleń.  W  pracach  nad  Programem  wykorzystano  zapisy 
dokonane w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego,  a zwłaszcza 
celów i kierunków działania oraz konkretnych zadań dotyczących polityki przestrzennej w zakresie 
ochrony zasobów i walorów środowiska przyrodniczego, infrastruktury systemu transportowego oraz 
infrastruktury technicznej ochrony środowiska. 

4.4. Program Ochrony Środowiska województwa mazowieckiego

„Program ochrony środowiska woj. mazowieckiego”, zatwierdzony został przez Sejmik Województwa 
Mazowieckiego 15 grudnia 2003 roku, jest dokumentem nadrzędnym wytyczającym cele i kierunki 
działań  w  zakresie  polityki  ekologicznej  województwa.  Program  ochrony  środowiska  stanowi 
rozwinięcie strategii rozwoju województwa w odniesieniu do ochrony środowiska.

Za  nadrzędny  cel  programu  uznano  doprowadzenie  stanu  środowiska  w  województwie 
mazowieckiego  do  poziomu  wymaganego  przez  Unię  Europejską.  Cel  główny:  zmniejszenie 
zanieczyszczeń środowiska
Cele szczegółowe:

• poprawa jakości wód,
• uporządkowanie gospodarki odpadami,
• zapewnienie wysokiej jakości powietrza atmosferycznego,
• ograniczenie uciążliwości hałasu.

Cel główny: racjonalizacja gospodarki wodnej
Cele szczegółowe:

• zmniejszenie deficytu wód powierzchniowych,
• ograniczenie poboru wód podziemnych dla celów gospodarczych produkcji i usług,
• ograniczenie wodochłonności,
• poprawa standardów zaopatrzenia w wodę.

Cel główny: zwiększenie lesistości i ochrona lasów
Cele szczegółowe:

• osiągnięcie wskaźnika lesistości Mazowsza do 25 %,
• zmiana struktury własnościowej lasów,
• racjonalizacja gospodarki leśnej,
• rozwój funkcji ochronnych i buforowych lasu.

Cel główny: poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego
Cele szczegółowe:

• ochrona przeciwpowodziowa,
• ochrona przeciwpożarowa,
• zmniejszenie ryzyka awarii związanych z wykorzystaniem lub transportem substancji 

niebezpiecznych.
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Cel główny: podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej
Cele szczegółowe:

• kształtowanie postaw i zachowań zgodnych z zasadami ekorozwoju,
• wiedza ekologiczna jako ważny czynnik w procesie zarządzania,
• tworzenie ekologicznych podstaw kształtowania tożsamości regionalnej i lokalnej.

Cel główny: rozwój proekologicznych form działalności gospodarczej
Cele szczegółowe:

• wzrost ilości podmiotów gospodarczych posiadających certyfikaty jakości,
• rozwój  proekologicznych  form  produkcji  rolniczej,  wzrost  wykorzystania  energii 

odnawialnej,
• zwiększenie udziału transportu szynowego w przewozach osób i towarów,
• zmniejszenie materiałochłonności i energochłonności.

Cel główny: utworzenie spójnego systemu obszarów chronionych
Cele szczegółowe:

• zwiększenie obszarów objętych ochroną prawną do 35 % powierzchni województwa, ze 
szczególnym uwzględnieniem dolin rzecznych,  kompleksów leśnych,  a także obszaru 
funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski”,

• określenie do roku 2006 zasad gospodarowania na wszystkich obszarach chronionych 
oraz sporządzenie planów ochrony dla tych obszarów,

• utrzymanie  i  wzmocnienie  ciągłości  powiązań  przyrodniczych  w  ramach  korytarzy 
ekologicznych krajowych, regionalnych i lokalnych,

• partnerstwo samorządowe i partycypacja społeczna w działaniach na rzecz tworzenia 
obszarów chronionych,

• włączenie obszarów cennych przyrodniczo do europejskiej sieci ekologicznej NATURA 
2000.

Cele polityki ekologicznej woj. mazowieckiego mają być realizowane zgodnie z krajowymi limitami 
przyjętymi w Polityce ekologicznej państwa.

4.5. Strategia rozwoju społeczno – gospodarczego powiatu sochaczewskiego

Strategia  zrównoważonego  rozwoju  powiatu  sochaczewskiego  uznaje  równorzędną  wartość 
społeczeństwa, gospodarki i środowiska naturalnego, nie nadając rangi pierwszeństwa żadnemu z tych 
elementów,  ale  określając  kierunki  ich  zrównoważonego  rozwoju.  Zakłada,  że nie  jest  możliwe 
osiągnięcie  postępu  bez  jednoczesnego  współgrania  wszystkich  tych  elementów.  Misję  powiatu 
sformułowano w następujący sposób:
„Dążyć będziemy do osiągnięcia dobrobytu poprzez zrównoważony rozwój powiatu, poprawę 
infrastruktury  i  rozwój  gospodarczy  w  zgodzie  z  przyrodą  i środowiskiem;  do  stworzenia 
atrakcyjnego  turystycznie  regionu  nie  tylko  ze  względu  na  zabytki  kultury,  ale  i  szeroki 
wachlarz  ofert  imprez  i  wydarzeń  kulturalnych,  z wykształconym,  otwartym  na  zmiany  i 
żyjącym w poczuciu bezpieczeństwa społeczeństwie.”

W  planowaniu  strategicznym  dotyczącym  ochrony  środowiska  zwrócona  będzie  uwaga  na 
długofalowe  rozwiązania  problemowe  dotyczące  gospodarki  odpadami,  zagospodarowania  zlewni 
Bzury oraz wypracowania  metod współpracy z samorządami  gminnymi  i  miastem Sochaczew dla 
realizacji celów ochrony i zachowania środowiska naturalnego, spójnych dla całego powiatu.

Szczegółowe cele strategiczne dla ochrony środowiska są następujące:

1. Budowa systemu zagospodarowania odpadów
2. Budowa systemu ochrony zlewni Bzury
3. Opracowanie strategii ochrony środowiska naturalnego
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Zadania:  
1. Przygotowanie programu zagospodarowania odpadów

- Opracowanie programu zagospodarowania padliny,
- Zorganizowanie  wspólnej  akcji  z  samorządami  gmin  informacyjno 

promocyjnej  na rzecz powszechnej  zbiórki  odpadów ( celem zorganizowania referedum w 
gminach),

- Przygotowanie  programu  promocji  dla  pozyskiwania  surowców  wtórnych 
wśród mieszkańców powiatu,

- Organizowanie akcji na rzecz likwidacji dzikich wysypisk śmieci,
- Opracowanie programu likwidowania i wymiany eternitu na budynkach.

2. Budowa systemu ochrony zlewni Bzury
- Opracowanie  szczegółowego  programu  ochrony  zlewni  Bzury  (Program 

Bzura Plus) i włączenie się do programu Bzura.

3. Opracowanie długofalowej koncepcji  ochrony środowiska naturalnego
- Przygotowanie  strategii  ochrony  środowiska  naturalnego  w  powiecie 

sochaczewskim,
- Organizowanie akcji w lokalnych mediach popularyzujących programy rolno 

– środowiskowe.

4.6. Obowiązujące akty prawne w zakresie ochrony środowiska

Podstawowymi aktami prawnymi w dziedzinie ochrony środowiska są następujące ustawy:
- ustawa  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo  ochrony  środowiska  (Dz.U.  Nr  62,  poz. 

627 z późniejszymi zmianami)
- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. Nr 92, poz.880)
- ustawa z dnia 3 lutego 1995 r.  o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jednolity Dz. 

U. 95.16.78)
- ustawa z  dnia  28  września  1991 r.  o  lasach  (tekst  jednolity -Dz.U.  Nr  56  z  2000 r., 

poz..679 z późniejszymi zmianami)
- ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U. Nr 115, poz. 1229 z późniejszymi  

zmianami)
- ustawa z  dnia  4  lutego 1994 r.  Prawo geologiczne i  górnicze  (Dz.U.  Nr  27,  poz.  96 

z późniejszymi zmianami)
- ustawa  z  dnia  7  czerwca  2001  r.  o  zbiorowym  zaopatrzeniu  w  wodę  i  zbiorowym  

odprowadzaniu ścieków (Dz.U.  Nr 72, poz.747 z późniejszymi zmianami)
- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. Nr 62, poz. 628 z późniejszymi  

zmianami)

4.7. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta 

Zgodnie ze studium jeden z  najważniejszych  kierunków rozwoju miasta  uznano ochronę wartości 
zasobów środowiska przyrodniczego. Za priorytetowe działania uznane zostały:

- osiągnięcia co najmniej III klasy czystości wód rzek: Bzury, Pisi i Utraty,
- budowę urządzeń oczyszczających na wszystkich wylotach kanalizacji deszczowej,
- zakaz zabudowy korytarzy i ciągów ekologicznych,
- realizację systemów odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych,
- preferowanie gałęzi działalności gospodarczej nie wytwarzającej dużej ilości ścieków,
- zakaz przeznaczania gruntów leśnych na cele nieleśne,
- preferowanie zalesień i dolesień w występujących obszarach gorszych gleb położonych 

poza strefą centralną, a także zadrzewień w dolinach rzek i cieków wodnych,
- preferowanie źródeł ciepła o niskiej zawartości siarki palnej (do 0,3%) i pilna realizacja 

doprowadzenia do miasta gazu ziemnego,
- realizacja  miejskiego  systemu  zbiórki  i  segregacji  odpadów  stałych,  w  tym  budowa 

miejskiego lub powiatowego zakładu utylizacji tych odpadów,
- przeprowadzenie prac rekultywacyjnych poprzemysłowych terenów byłego „Chemitexu”,
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- bezwzględna ochrona istniejącego starodrzewu zwłaszcza pomników przyrody,
- wdrożenie niezbędnych przedsięwzięć służących ograniczeniu uciążliwości ulicy głównej 

(obwodnicy miejskiej) w sąsiedztwie istniejących terenów mieszkaniowych.

5. ZAŁOŻENIA OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA SOCHACZEWA DO 2011 

ROKU

Naczelną  zasadą  przyjętą  w  Programie  ochrony  środowiska  dla  miasta  Sochaczewa  jest  zasada 
zrównoważonego rozwoju w celu umożliwienia lepszego zagospodarowania istniejącego potencjału 
gminy (zasobów środowiska, surowców naturalnych, obiektów, sprzętu, jak i ludzi oraz wiedzy).

Na  podstawie  kompleksowego  raportu  o  stanie  środowiska  i  źródłach  jego  przekształcenia 
oraz 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  programie  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 Sochaczew.

5.1. Limity racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych i poprawy stanu środowiska

W  związku  z  koniecznością  racjonalnego  wykorzystania  zasobów  naturalnych  i  ograniczenia 
wprowadzania zanieczyszczeń do środowiska ustalone zostały limity krajowe (do osiągnięcia do 2010 
roku),  przedstawione  w  „II  Polityce  ekologicznej  państwa”.  Limity  te  nie  zostały  zmienione 
w „Polityce ekologicznej państwa na lata 2003 - 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 –
2010”. W skali kraju są one następujące:

- zmniejszenie  wodochłonności  produkcji  o  50%  w  stosunku  do  stanu  w  1990  r. 
(w przeliczeniu na PKB i wartość sprzedaną w przemyśle), 

- ograniczenie materiałochłonności produkcji o 50% w stosunku do 1990 r. w taki sposób, 
aby uzyskać co najmniej średnie wielkości dla państw OECD (w przeliczeniu na jednostkę 
produkcji, wartość produkcji lub PKB), 

- ograniczenie zużycia energii o 50% w stosunku do 1990 r. i o 25% w stosunku do 2000 r.
(w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PKB), 

- dwukrotne  zwiększenie  udziału  odzyskiwanych  i  ponownie  wykorzystywanych 
w procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z 1990 r., 

- odzyskanie  i  powtórne  wykorzystanie  co  najmniej  50%  papieru  i  szkła  z  odpadów 
komunalnych, 

- pełna likwidacja zrzutów ścieków nieoczyszczonych z miast i zakładów przemysłowych, 
- zmniejszenie  ładunku  zanieczyszczeń  odprowadzanych  do  wód  powierzchniowych, 

w stosunku do stanu z 1990 r., z przemysłu o 50%, z gospodarki komunalnej (na terenie miast  
i osiedli wiejskich) o 30% i ze spływu powierzchniowego - również o 30%, 

- ograniczenie  emisji  pyłów  o  75%,  dwutlenku  siarki  o  56%,  tlenków  azotu  o  31%, 
niemetanowych lotnych związków organicznych o 4% i amoniaku o 8% w stosunku do stanu 
z 1990 r. 

Z uwagi na brak podstaw planistycznych nie można obecnie dokonać podziału limitów krajowych na 
regionalne.  Dlatego  też,  dla  miasta  Sochaczew  założono  realizację  polityki  długoterminowej, 
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sprzyjającej  osiągnięciu  wymienionych  w  limitach  krajowych  celów ograniczania  emisji 
zanieczyszczeń, natomiast szczegółowe wytyczne przyjęto jedynie dla gospodarki odpadami, zgodnie 
ze sporządzonym Planem gospodarki odpadami.

5.2. Nadrzędny cel programu ochrony środowiska dla miasta Sochaczew

Nadrzędny cel Programu ochrony środowiska dla miasta Sochaczew sformułowano następująco:

Dążenie do zrównoważonego i trwałego rozwoju miasta Sochaczewa, 
gdzie ochrona środowiska i jego walory stanowią nierozłączną część procesów rozwojowych, 

na równi z rozwojem społecznym i gospodarczym

5.3. Priorytety ekologiczne dla miasta Sochaczew 

Kompleksowość  zagadnień  ochrony  środowiska  na  terenie  Miasta  wymusiła  wyznaczenie  celów 
strategicznych, średnio- i krótkoterminowych, a także przyjęcie 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  
Sochaczew.
 
Wyboru  priorytetów  ekologicznych  dokonano  w  oparciu  o  diagnozę  stanu  poszczególnych 
komponentów środowiska na terenie Miasta, uwarunkowania zewnętrzne (obowiązujące akty prawne) 
i wewnętrzne, a także inne wymagania w zakresie jakości środowiska.

Wybór priorytetowych przedsięwzięć ekologicznych na terenie miasta Sochaczew na lata 2004 - 2011 
przeprowadzono przy zastosowaniu następujących kryteriów organizacyjnych i środowiskowych.

Kryteria o charakterze organizacyjnym
- wymiar przedsięwzięcia (ponadlokalny i publiczny),
- zaawansowanie przedsięwzięcia w realizacji,
- konieczność realizacji przedsięwzięcia ze względów prawnych,
-  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 miasta Sochaczew,
- zgodność z celami  i  priorytetami  ekologicznymi  określonymi  w „Polityce ekologicznej 

państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektyw na lata 2007-2010”,
- 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).

Kierując się podanymi powyżej kryteriami, wyznaczono następujące cele i zadania priorytetowe dla  
miasta Sochaczew z zakresu ochrony środowiska:
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Priorytet 1
Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych w celu zapewnienie mieszkańcom dobrej jakości  

wody pitnej oraz wykorzystania ich zasobów do celów rekreacyjnych

Priorytet 2
Poprawa jakości powietrza atmosferycznego, szczególnie na terenach intensywnej zabudowy

Priorytet 3
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska, szczególnie w zakresie  

odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych i opadowych

Priorytet 4
Utworzenie spójnego systemu przyrodniczego miasta i jego otoczenia wraz z ochrona  

istniejących walorów środowiska

Priorytet 5
Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa miasta poprzez wprowadzenie  

zintegrowanego systemu edukacji ekologicznej

Priorytet 6
Kompleksowa gospodarka odpadami wraz z programem rekultywacji terenów zdegradowanych

Są to elementy,  co do których w pierwszym rzędzie  winny być  podjęte działania  zmierzające do 
poprawy aktualnego stanu środowiska na terenie miasta Sochaczew.

6. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego

6.1. Jakość wód i stosunki wodne

6.1.1. Stan aktualny

Wody powierzchniowe

Sieć hydrograficzną miasta Sochaczew tworzą trzy rzeki: Bzura, Utrata i Pisia. 

Rzeka  Bzura  jest  lewostronnym  dopływem  Wisły.  Jej  ujście  znajduje  się  na  terenie  powiatu 
sochaczewskiego (w 586,9 km jej biegu). Długość rzeki na terenie województwa mazowieckiego to  
41,5  km.  Cechą  charakterystyczną  jest  szeroka  dolina  rzeki,  znacznie  zwężająca  się  w okolicach  
Sochaczewa. Na terenie miasta wynosi 25 m. Średnia prędkość przepływu wody wynosi 27,4 m 3/s. Do 
Bzury uchodzą Utrata i Pisia.

Utrata jest prawostronnym dopływem Bzury, do której uchodzi na terenie miasta Sochaczew (25,6 km 
biegu). Całkowita długość rzeki wynosi 76,5 km, na terenie Sochaczewa – 3,7 km. Średnia szerokość 
to 12 m, a przepływ – 2,16 m3/s. Przepływa głównie przez tereny użytkowane rolniczo. Powierzchnia 
zlewni  na  terenie  miasta  zajmuję  ok.  7  km2.  Charakterystyczną  cecha  koryta  Utraty  na  terenie 
Sochaczewa są jej wysokie brzegi. Stanowią one naturalne wały przeciwpowodziowe, chroniąc miasto 
przed zalaniem.

Całkowita długość rzeki Pisi-Gągoliny wynosi 58,5 km, w tym na terenie miasta Sochaczew 1,86 km. 
Średnia szerokość cieku w obrębie miasta wynosi 8 m, a średnia prędkość przepływu wody przez  
koryto – 2,11 m3/s. W górnym odcinku biegu rzeka ma charakter naturalny. W środkowym odcinku 
przepływa  prze  Żyrardów,  zbierając  zanieczyszczenia  z  terenu  miasta.  W  dolnym  dopływa  do 
Sochaczewa i tam uchodzi do Bzury.
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Źródła zanieczyszczeń i jakość wód powierzchniowych

Zanieczyszczenia wód powierzchniowych mogą pochodzić z następujących źródeł:
- źródła punktowe, gdzie zanieczyszczenia są wprowadzane bezpośrednio do odbiorników;
- źródła  rozproszone  –  wiążą  się  z  wprowadzaniem  zanieczyszczeń  głównie  przez 

mieszkańców  terenów  nie  skanalizowanych  i  nie  posiadających  oczyszczalni.  Szczególne 
zagrożenie  występuje  na  obszarach,  gdzie  jest  wysoki  stopień  zwodociągowania,  przy 
jednoczesnym  braku  kanalizacji  i oczyszczalni  ścieków;  zanieczyszczenia  ze  źródeł 
rozproszonych stanowią także potencjalne zagrożenie dla jakości wód podziemnych;

- źródła obszarowe – gdzie zanieczyszczenia przedostają się ze zlewni w wyniku procesów: 
infiltracji, spływu powierzchniowego, erozji wodnej lub wietrznej.

Potencjalnymi ogniskami zanieczyszczeń wód powierzchniowych na terenie miasta są:

- ścieki bytowe i gospodarcze odprowadzane do gruntu,
- spływy obszarowe z terenów rolniczych,
- źródła  liniowe  (drogi  i  kolej)  oraz  związane  z  terenami  komunikacyjnymi  i  terenami 

obsługi komunikacji substancje ropopochodne,
- punkty dystrybucji paliw płynnych,
- zrzuty odpadów pobliżu lub bezpośrednio do cieków i zbiorników wodnych.

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. 

Rzeka Bzura
Na stan czystości  Bzury mają  głównie wpływ zanieczyszczenia  z terenu województwa łódzkiego.  
Na obszarze województwa mazowieckiego głównymi źródłami zanieczyszczeń są miasto Sochaczew 
i rzeka Utrata, która wpływa do Bzury na terenie w/w miasta. 

Z terenu Sochaczewa wprowadzane są  do Bzury kolektorami  deszczowymi  nieoczyszczone  wody 
deszczowe  i  ścieki  komunalne,  ponieważ  brak  jest  całkowitego  rozdzielenia  sieci  kanalizacyjnej  
i deszczowej.  Na  terenie  miasta  jest  15  wylotów  sieci  deszczowej  do  rzeki  Bzury.  Ponadto 
odprowadzane są tam oczyszczone ścieki komunalne z obiektów wymienionych w tabeli 6.1.1. 

Tabela 6.1.1. Ścieki oczyszczane odprowadzane do rzeki Bzury na terenie miasta Sochaczew

Lp. Zarządzający Rodzaj 
oczyszczania

Projektowana 
przepustowość (m3/d)

Ilość oczyszczonych 
ścieków

m3/d dam3/rok

1 Zespół  Opieki 
Zdrowotnej  w 
Sochaczewie

biologiczne 400 240 87,6

2 „Boryszew”  S.A.  w 
Sochaczewie

biologiczno-
chemiczne

3 700 1000 292

3 Energomontaż 
Północ-Południe  w 
Sochaczewie

biologiczne 994 52 18,9

Źródło : „Jakość i zagrożenia wód powierzchniowych w województwie mazowieckim”2002

Bzura  w  2000  roku  na  terenie  województwa  mazowieckiego  (w  tym  na  obszarze  Sochaczewa) 
prowadziła wody pozaklasowe. Główny wpływ na to miały związki biogenne tzn. P, PO4, NO2 oraz 
miano coli. Zanieczyszczenie rzeki za Sochaczewem jest większe niż przed miastem. 
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Pomimo, iż stan czystości Bzury został zakwalifikowany jako pozaklasowy, jej stan w ostatnich latach 
uległ  poprawie.  Wpływ  na  to  miało  przede  wszystkim uporządkowanie  gospodarki  ściekowej  na 
terenie  województwa  łódzkiego,  jak  również  zmniejszenie  produkcji  i  likwidacja  zakładów, 
odprowadzających pośrednio lub bezpośrednio ścieki do Bzury. 

Rzeka Utrata
Teren  zlewni  rzeki  Utraty  jest  uprzemysłowiony,  wpływa  to  niekorzystnie  na  jej  stan  czystości.  
Do rzeki  odprowadzane  są  ścieki  z  kilkudziesięciu  zakładów  z  terenu  Sochaczewa  i  z  innych 
miejscowości m.in.:
- MASTER FOODS Polska,
- oczyszczalnia gminy Kampinos,
- Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Grodzisku Mazowieckim,
- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Błoniu,
- Zakład Doświadczalny Hodowli i Aklimatyzacji Roślin w Radzikowie,
- Mazowiecka Fabryka Drożdży „Józefów”,
- Warszawski Rolno-Spożywczy Rynek Hurtowy w Broniszach,
- Instytut Biotechnologii i Antybiotyków Zakład w Macierzyszu,
- Miejskie  Przedsiębiorstwo  Wodociągów  i  Kanalizacji  w  Warszawie  oczyszczalnia 

miejska w Pruszkowie,
- Zakłady Akumulatorowe ZAP w Piastowie,
- Oczyszczalnia gminy Raszyn,
- Hodowlano- Rolnicza Spółdzielnia „Dawidy”,
- Wytwórnia Surowic i Szczepionek „BIOMED” Ośrodek Produkcyjny w Zamieniu,
- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Lesznowoli,
- GD Poland Distribution Centre Sp. z o.o. w Wólce Kosowskiej.

Tabela 6.1.2. Ścieki oczyszczane odprowadzane do rzeki Utraty na terenie miasta Sochaczew

Lp. Zarządzający Rodzaj 
oczyszczania

Projektowana 
przepustowość (m3/d)

Ilość oczyszczonych ścieków

m3/d dam3/rok

1 Zakład  Usług 
Komunalnych  w 
Sochaczewie

biologiczne  z 
podwyższonym 
usuwaniem 
biogenów

6 000 5 490,4 2 004,0

Źródło : „Jakość i zagrożenia wód powierzchniowych w województwie mazowieckim”2002

Rzeka  na  całej  długości  ma  charakter  pozaklasowy.  Większość  badanych  parametrów  ma  stale 
przekroczone  wartości  (wysokie  stężenie  związków  azotowych,  fosforowych,  występują  bakterie 
z grupy coli). Ponad to woda ma nienaturalną barwę i specyficzny zapach.

Na zły stan czystości wód Utraty mają wpływ również jej dopływy,  które niosą wodę o zbliżonym 
stopniu zanieczyszczenia. 

Rzeka Pisia
Na stan czystości  rzeki  Pisi  mają  wpływ przede wszystkim zanieczyszczenia pochodzące z terenu 
miasta Żyrardowa. Na odcinku przed Żyrardowem wody rzeki są na pograniczu III klasy czystości  
i wód pozaklasowych. Ścieki wprowadzane do Pisi na terenie miasta pogarszają jej jakość głównie 
poprzez  zwiększoną  zawartość  związków biogennych  (azot  amonowy,  azot  azotynowy,  fosforany 
i fosfor ogólny). Im dalej od Żyrardowa, tym jakość wód ulega polepszeniu. Mimo to w miejscu ujścia 
do rzeki Bzury większość parametrów jest przekroczona.

50



Tabela 6.1.3. Zmiany stężeń charakterystycznych wybranych parametrów w zlewni rzeki Bzury w 
latach 1983-2001

Parametr Rok Bzura Pisia-
Gągolina

Utrata

poniżej 
Sochaczewa

powyżej 
Sochaczewa

przed  ujściem 
do  Wisły 
(Wyszogród)

przed ujściem do Bzury

BZT5 

(mgO2/dm3)
1983 - - 56,0 - 97,1
1985 - - 39,5 - 240,3
1996 - - 23,0 - 27,1
2001 10,0 10,4 10,6 10,1 26,6

Azot 
azotynowy 
(mg  N-
NO2/dm3)

1983 - - - - -
1986 - - - - -
1996 - - 0,18 - -
2001 0,12 0,05 0,14 0,11 0,17

Fosfor 
ogólny 
(mgP/dm3)

1983 - - - - -
1986 - - - - -
1996 - - 1,6 0,56
2001 0,61 0,44 0,6 1,4 3,7

Fosforany 
(mgPO4/dm3

)

1983 - - 2,4 - -
1986 - - 2,2 - 11,0
1996 - - 2,6 6,4
2001 1,4 0,79 1,3 3,1 8,2

Zawiesina 
(mg/dm3)

1986 - - 42,0 -
1987 - - 62,0 108
1996 - - 55,0 109
2001 54,0 59,0 50,0 46,5 77

Miano coli 1983 - - 0,0004 -
1987 - - 0,0004 -
1996 - - 0,0004 0,0004
2001 0,004 0,004 0,004 0,0004 0,00004

Klasa  wody 
w punkcie

1986 - - non - -
1991 - - non - non
1996 - - non - non
2001 non non non non non

Źródło: Jakość i zagrożenia wód powierzchniowych w województwie mazowieckim WIOŚ 2002
 - brak danych
kolorem czerwonym zaznaczono wartości pozaklasowe
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Tabela 6.1.5. Zestawienie stanu czystości rzek przepływających przez Sochaczew 

Nazwa rzeki Ostatni 
rok 
badawczy

Ilość 
punktów 
na rzece

Badana 
długość 
rzeki 
(km)

Klasyfikacja rzek (km)
fizyko-
chemiczna

bakteriologiczna ogólna

III non III non III non
Bzura 2001 3 42,2 0 42,2 0 42,2 0 42,2
Utrata 2000 10 68,2 0 68,2 10,4 57,8 0 68,2
Pisia-
Gągolina

2001 4 58,5 0 58,5 24,5 34,0 0 58,5

Źródło: Jakość i zagrożenia wód powierzchniowych w województwie mazowieckim WIOŚ 2002

Na Bzurze przekroczone są następujące parametry:

- powyżej Sochaczewa – P, PO4, zawiesina,
- poniżej Sochaczewa – P, PO4 NO2.

Na Utracie stanowisko pomiarowa znajduje się w Żelazowej Woli. Dziewięć wskaźników przekracza 
wartość klasyfikującą ją do wód III klasy czystości.

Parametrami decydującymi o pozaklasowym charakterze Pisi-Gągoliny są NO2, PO4, P.

Wody podziemne

Na  terenie  Sochaczewa  wody  podziemne  o  znaczeniu  użytkowym  występują  w  utworach 
czwartorzędowych  i  trzeciorzędowych.  Jednak  głównym  użytkowym  piętrem  wodonośnym  jest  
trzeciorzędowe piętro, w którym wyróżnia się trzy poziomy wodonośne:

1. 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 ze 
znaczną domieszką  mułków oraz mułki  i  iły zawierające substancje  organiczne i  wkładki 
węgla brunatnego

2. poziom mioceński dolny lub oligoceński – morskie osady serii oligoceńskiej występujące pod 
osadami  miocenu  wykazuj  bardziej  ilasty  charakter  niż  w  części  centralnej  niecki 
mazowieckiej. Reprezentowany jest przez piaski drobno- i średnioziarniste o barwie szarej, 
brunatnej  lub  zielonkawej.  Utwory  wodonośne  poziomu  oligoceńskiego  stanowią  część 
rozległego głównego zbiornika wód podziemnych w utworach trzeciorzędowych GZWP 215 
A.  Intensywna  eksploatacja  wód  tego  poziomu  w  rejonie  Sochaczewa  spowodowała 
utworzenie rozległego leja depresji.

3. poziom eoceńsko-paleoceński połączony z osadami górnej kredy. Występują tu piaski bardzo  
drobnoziarniste i  pylaste,  gezy wapniste i  wapienne z glukonitem o miąższości  kilkunastu 
metrów. Strop znajduje się na głębokościach 250 m p.p.t., zwierciadło napięte.

Poziomy  wodonośne  mioceński  dolny  –oligoceńskim  i  eoceńsko-paleoceński  rozdzielone  są 
warstwami słabo przepuszczalnymi, wykształconymi w postaci iłów i mułków ilastych. 

Obecnie  użytkowy  charakter  ma  jedynie  mioceński  dolny  lub  oligoceński.  Zwierciadło  wód 
podziemnych o charakterze napiętym stabilizuje się na głębokości kilku metrów poniżej powierzchni 
terenu. 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 ascezją zmineralizowanych wód z podłoża. Nie stwierdzono tu antropogenicznych zmian 
składu wody. 
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Główny  poziom użytkowy  w okolicach  Sochaczewa  związany jest  z  występowaniem rozległego, 
głębokiego  obniżenia.  Zakumulowane  w obniżeniu  osady  piaszczyste  o  miąższości  ponad  40  m, 
są zasobnym zbiornikiem wód podziemnych o zwierciadle swobodnym, występujących na głębokości 
do 5 m. W wyniku eksploatacji w rejonie ujęcia Wólki Smolnej (ujecie dla Sochaczewa) wytworzył  
się lej depresji, jego głębokość przekracza 3,5 m.

Czwartorzędowe piętro eksploatowane jest poprzez studnie gospodarskie i płytkie studnie wiercone. 
W dolinie Bzury i Pisi woda podziemna występuje w osadach piaszczystych,  rzadziej piaszczysto-
żwirowych. Zwierciadło wody, najczęściej o charakterze swobodnym, występuje na głębokościach od 
1 m na tarasach zalewowych do ponad 5 m p.p.t. na terenach wydmowych.

Na  południe  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. Drenaż skierowany jest w kierunku rzek: Bzury i Utraty.

Tabela 6.1.6. Główne ujęcia wód podziemnych i studni

Nazwa 
ujęcia

Lokalizacja Głębokość 
utworu

Zasoby 
eksploatacyjne 
wody (tys. m3)

Użytkownik 
ujęcia 

Wydajność 
ujęcia (m3/h)

Głębokość 
ujęcia  wody 
(m p.p.t.)

1b Konary 57,2 ZWiK 118,5 4,45
2c Konary 63 ZWiK 90 5,72
3c Konary 66 ZWiK 96 6,48
4b Wólka Smolana 46 ZWiK 90 4,20
5b Wólka Smolana 46,5 0,71 ZWiK 80 3,10
6c Konary 45 ZWiK 61 6,63
7c Konary 47 ZWiK 54 6,48
8c Wólka Smolana 37 ZWiK 40 5,33
9c Wólka Smolana 45 ZWiK 56 5,46
12b Konary 49 ZWiK 80 4,00
1 Kuznocin 206 ZWiK 71 1,75
2a Kuznocin 202 0,29 ZWiK 80 21,6
3 Kuznocin 210 ZWiK 80 24,15
4 Kuznocin 200 ZWiK 60 20,28
5 Kuznocin 201 ZWiK 80 17,48
1 Boryszew 209 0,05 ZWiK 27 6,5
2 Boryszew 210 ZWiK 27 23,2
Źródło: Urząd Miasta Sochaczew
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Jakość wód podziemnych

Wody czwartorzędowe 
Wody  podziemne  występujące  w  czwartorzędowych  utworach  mają  średnią  jakość,  wymagającą 
prostego uzdatniania z uwagi na wysoką zawartość żelaza i manganu. Wody te w znikomym stopniu 
odbiegają od tła hydrogeochemicznego. 

Wody trzeciorzędowe
Wody  trzeciorzędowego  piętra  wodonośnego  cechuje  naturalne  tło  hydrogeochemiczne 
o podwyższonych wartościach dla mineralizacji, chlorków, zawartości manganu, żelaza, niekiedy sodu 
i azotu amonowego. Wody te należą do III klasy.

Poniżej  przedstawiono  wyniki  jakości  wód  pobieranych  przez  ujęcia  wód  podziemnych,  
przeprowadzonych przez Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną w Sochaczewie w 2003 
roku.
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Tabela 6.1.7. Wyniki badań fizyko - chemicznych

Miejsce 
poboru 
próbki

mętność barwa (Pt) zapach smak odczyn 
[pH]

twardość 
ogólna 
CaCO3 

[mg/l]

ChZT 
met.  z 
KMnO4 

[mg/l]

amoniak 
[mg/l]

azotyny 
[mg/l]

azotany 
[mg/l]

chlorki 
[mg/l]

żelazo 
ogólne 
[mg/l]

mangan 
[mg/l]

U
ję

ci
e 

pr
zy

 u
l. 

Pł
oc

ki
ej studnia  nr 

1
4 140 akcept. akcept. 7,2 132 13 1,8 0,005 <4,4 400 0,8 0,14

studnia  nr 
2

4 100 akcept. akcept. 7,2 126 8,8 0,22 0,0035 <4,4 236 0,9 0,05

studnia  nr 
5

5 320 akcept. akcept. 7,2 128 18,9 1,2 0,0035 <4,4 233 1,6 0,05

studnia  nr 
4

4 100 akcept. akcept. 7,4 216 8,3 1,02 0,002 <4,4 270 1,0 0,06

U
ję

ci
e 

B
ro

ch
ów

 - 
K

on
ar

y Studnia nr 
1

20 40 akcept. akcept. 7,2 256 5,5 0,27 0,009 <4,4 37,5 1,0 0,4

Studnia nr 
2

15 20 akcept. akcept. 7,2 220 6,8 0,27 0,0045 <4,4 17,5 1,0 0,4

Studnia nr 
3

10 30 akcept. akcept. 7,2 188 3,8 0,26 0,004 <4,4 23,5 1,2 0,2

Studnia nr 
4 

15 22 akcept. akcept. 7,2 262 3,3 0,18 0,01 <4,4 26 0,6 0,3

Studnia nr 
5

15 55 akcept. akcept. 7,2 308 7,6 0,46 0,008 <4,4 27 1,2 0,5

Studnia nr 
6

15 25 akcept. akcept. 7,4 348 2,8 0,24 0,003 <4,4 25 0,8 0,3

Studnia nr 
7

5 25 akcept. akcept. 7,4 228 1,9 0,16 0,003 <4,4 27 0,5 0,24

Studnia nr 
8

3 20 akcept. akcept. 7,4 268 2,3 0,24 0,02 <4,4 24 0,5 0,2

Studnia nr 
9

10 25 akcept. akcept. 7,4 340 4,2 0,28 0,003 <4,4 27 1,0 0,2

Najwyższa 
dopuszczalna 
zawartość

15 akcept. akcept. 6,5-9,5 60-500 5 0,5 0,5 50 250 0,2 0,05

Źródło: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sochaczewie
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Tabela 6.1.8. Wyniki badań bakteriologicznych

Miejsce poboru próby Ogólna liczba bakterii na 
agarze w 1 ml wody w 

temp. 22 C, czas inkubacji 
72 h

Ogólna liczba bakterii w 
1 ml wody w temp. 

37 C, czas inkubacji 24 
h

Liczba bakterii grupy coli w 
100 ml wody w temp. 37 C 

czas inkubacji 24 h

Liczba bakterii grupy coli 
w 100 ml wody w temp. 
44 C czas inkubacji 24 h

Liczba paciorkowców 
kałowych w 100 ml wody 

w temp. 37 C czas 
inkubacji 48 h

U
ję

ci
e 

pr
zy

 u
l. 

Pł
oc

ki
ej Studnia nr 1 9 4 0 0 -

Studnia nr 2 32 13 0 0 -
Studnia nr 4 7 3 0 0 0
Studnia nr 5 36 12 0 0 -

U
ję

ci
e 

B
ro

ch
ów

 - 
K

on
ar

y Studnia nr 1 14 3 0 0 -
Studnia nr 2 19 8 0 0 -
Studnia nr 3 16 2 0 0 -
Studnia nr 4 10 4 0 0 -
Studnia nr 5 16 3 0 0 -
Studnia nr 6 12 6 0 0 -
Studnia nr 7 52 12 0 0 -
Studnia nr 8 26 7 0 0 -
Studnia nr 9 48 11 0 0 -

Najwyższa dopuszczalna zawartość 100 20 0 0 0
Źródło: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sochaczewie
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Zagrożenia i ochrona wód podziemnych

Zagrożenia  jakości  wód  podziemnych  wynikają  przede  wszystkim  z  niewłaściwie  prowadzonej 
gospodarki  ściekowej.  Jej  następstwem  jest  migracja  zanieczyszczeń  z  sektora  bytowo  – 
gospodarczego, komunikacyjnego i przemysłowego do podłoża. Do innych czynników stwarzających 
ryzyko  zanieczyszczenia  wód  podziemnych  należy  oddziaływanie  zanieczyszczonych  wód 
powierzchniowych.  Zagrożenia  wiążą  się  również  z  migracją  substancji  zanieczyszczających  w 
rejonie składowisk odpadów i terenów zdegradowanych.

Na terenie miasta istnieje możliwość wystąpienia każdego z ww. czynników, przy czym największe  
niebezpieczeństwo  stanowi  nieuporządkowana  gospodarka  ściekowa.  Ścieki,  które  nie  trafiają 
bezpośrednio do oczyszczalni gromadzone są najczęściej w przydomowych szambach. Zbiorniki takie 
bywają nieszczelne i mogą stanowić podstawową przyczynę skażenia wód podziemnych. Wśród wód 
podziemnych  najbardziej  narażone  na  migrację  zanieczyszczeń  z  powierzchni  są  dyspozycyjne  
poziomy wodonośne, które nie posiadają naturalnej izolacji. Obszary te powinny być chronione przed 
zanieczyszczeniami gruntu - szczególnie przed zrzutami ścieków w grunt, tym bardziej, że zalegają  
płytko.
 
Z uwagi na rozwój sieci wodociągowej, część ujęć indywidualnych jest obecnie nieczynna. Studnie, 
szczególnie kopane, nie zabezpieczone i nie zlikwidowane w odpowiedni sposób przyczyniają się do 
przenikania zanieczyszczeń do warstw wodonośnych. Częstą praktyką jest zasypywanie tych studni 
odpadami lub fekaliami zwierzęcymi.

Zagrożeniem dla  płytko  położonych  wód  są  zanieczyszczenia  przenikające  z  powierzchni  terenu,  
szczególnie  z  podłoży  nie  utwardzonych  i  uszczelnionych.  Na  terenach  gospodarstw  rolniczych  
dochodzi  do  zanieczyszczenia  wód  gruntowych  wylewanymi  na  powierzchnie  terenu  fekaliami 
zwierzęcymi,  środkami  ochrony roślin,  substancjami  ropopochodnymi,  agrochemicznymi  i  chemii  
gospodarczej.  Również  zwyczajowe  wypalanie  traw  i  ściernisk  jest  przyczyna  powstawania 
rakotwórczych związków WWA i ich powolnej migracji do wód podziemnych.

Wynika  stąd,  że  zagrożenia  jakości  wód  podziemnych  w  mieście  wiążą  się  przede  wszystkim 
z antropopresją.  Niewłaściwe  prowadzenie  działalności  gospodarczo  –  bytowej  wydaje  się  być 
jedynym czynnikiem realnie zagrażającym czystości wód. 

Za najważniejsze czynniki mające wpływ na ocenę stopnia zagrożenia wód podziemnych na terenie  
miasta Sochaczew i potrzebę ich ochrony uznano:

1. legislacyjną ochronę terenu,
2. typ izolacji wód,
3. głębokość występowania głównego poziomu wodonośnego,
4. rodzaj ognisk zanieczyszczeń i intensywność ich oddziaływania.

Stopień zagrożenia obszaru miasta Sochaczew określono jako średni. Poziom wodonośny występuje  
na niedużych  głębokościach,  ma  słabą  izolację.  W okolicy nie  stwierdzono jednak występowania 
znaczących ognisk zanieczyszczeń. 

Bardzo niski stopień zagrożenia stwierdzono dla wód piętra trzeciorzędowego, które zalega głęboko 
(>150 m) i jest izolowane iłami plioceńskimi.  Nie stwierdzono wpływu powierzchniowych ognisk 
zanieczyszczeń  na  te  wody.  Wody  te  posiadają  naturalną  odporność  na  degradację  ich  jakości,  
spowodowaną dopływem złej jakości wód z góry. Powinno się jednak podwyższyć stopień zagrożenia, 
gdyż  zagrożenie  dla  tego  poziomu  mogą  stanowić  dopływy  pochodzenia  endogenicznego  wód 
o podwyższonej  mineralizacji,  podwyższonej  zawartości  chlorków,  sodu  i  azotu  amonowego 
z utworów kredy. 
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Zagrożenie jakości tego poziomu można powiązać z następującymi przyczynami:
- możliwością  pobudzenia  ascenzji  zasolonych  wód  z  utworów  niżej  ległych 

(mezozoicznych), powodującą wzrost zasolenia,
- możliwością  dopływu  wód  o  gorszej  jakości  z  wyżej  ległych  utworów  mioceńskich, 

powodującym wzrost zabarwienia,
- szybkim dopływem wód czwartorzędowych z góry lub zasolonych z dołu, w strefach nie 

zlikwidowanych nieprawidłowo otworów badawczych lub studziennych.

Zagrożenia jakości wód piętra trzeciorzędowego, a w szczególności wód z utworów oligoceńskich  
związane jest z występowaniem w dużych stężeniach następujących składników: żelaza, manganu, 
azotu amonowego, chlorków, sodu i mineralizacji.

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, wiosna 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  i  Utraty).  Poniżej  przedstawiono  charakterystykę  najważniejszych  systemów 
melioracyjnych:

Rów „U” 
Długość całego rowu to 10 km,  w tym na terenie Sochaczewa 3 km.  Stan techniczny jest  dobry.  
Konserwowany jest regularnie co trzy lata, a corocznie jest naprawiany w razie uszkodzeń. Do rowu 
tego odprowadzane  są  oczyszczone  ścieki  z  zakładu Master  Foods,  który w głównej  mierzy  dba 
o dobry stan tego cieku. Rów „U” wpada do Utraty. 

Rów szczegółowy „U 1”

Znajduje się w dzielnicy Trojanów. Przecina ulice Energetyczną, Polną, Długą i Warszawską. Długość 
tego rowu to 155 m.
Rów szczegółowy „U 2”
Długość rowu U2 wynosi 50m. Łączy ulicę Warszawską i Olimpijską.

Rów pomiędzy ulicą Planową a Kątową wybudowany został w latach 80 – tych XX wieku. 
Powierzchnia zmeliorowania wynosi 14 ha, a długość rowu 300 m.

Rów B-6 płynący w pobliżu ulicy Głowackiego, wpada w staw i dalej pełni rolę kolektora.
Rów B-4 – wpada do rzeki Bzury.

Odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi

Do wód powierzchniowych lub do ziemi trafiło w 2001 roku 2 292 tyś. m3 ścieków przemysłowych 
i komunalnych pochodzących z terenu powiatu sochaczewskiego, w tym znaczna część pochodziła  
z miasta  Sochaczew.  Oczyszczane  stanowiły  znaczącą  większość,  było  ich  2  230 tyś.  m3, 
nieoczyszczanych 62 tyś. m3 (wg "Jakość i zagrożenia wód powierzchniowych" WIOŚ 2002). Poza 
tym do wód powierzchniowych trafiają ścieki opadowe odprowadzane przez kanalizacje deszczowe.

Głównym odbiornikiem ścieków dla zakładów z terenu miasta jest rzeka Bzura. Ponadto do rzek tych  
odprowadzane są ścieki z szeregu innych źródeł, położonych poza obrębem miasta. 
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Tabela 6.1.9. Pozwolenia wodno-prawne na odprowadzanie ścieków do wód na terenie miasta Sochaczew

Lp Nazwa zakładu Miejsce wprowadzania Ilość odprowadzanych 
ścieków lub wód 

opadowych

Jakość 
odprowadzanych 

ścieków

Data 
ważności 

pozwolenia

Nr decyzji

1 Urząd Miasta Sochaczew do  rzeki  Pisi  3  ujścia  wód 
opadowych i roztopowych
do  rzeki  Bzury  9  ujść  wód 
opadowych i roztopowych
do  rzeki  Utraty  3  ujścia  wód 
opadowych i roztopowych

do Pisi Qdmax=988-830m3/d
do  Bzury  Qdmax=1404-
95m3/d
do Utraty Qdmax=225-54m3/d

zawiesiny  ogólne 
100mg/l
substancje 
ropopochodne 15 mg/l

31.03.2013 RŚ.B6224-1-2/03 
z dnia 11.03.2003 
r 

2 Zakład  Wodociągów  i 
Kanalizacji  w 
Sochaczewie  ul. 
Rozlazłowska 7

ścieki komunalne oczyszczone w 
miejskiej  oczyszczalni  ścieków 
do rzeki Utraty w km 0+060

Qdśr=6 000 m3/d
Qdmax=7 800 m3/d
Qhmax=500 m3/h

SBZT5= 15 mg O2/l
SChZT-Cr= 125 mg O2/l
Szaw.og= 35 mg /l
SNog= 15 mg N/l
SPog= 2 mg P/l

21.12.2013 RŚ.B.6224-1-
15/03  z  dnia 
03.12.2003
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Obszary ograniczonego użytkowania

W celu zapewnienia odpowiedniej jakości wody pitnej ujmowanej z ujęć wód podziemnych, zgodnie 
z art.51  Ustawy  Prawo  Wodne  z  dnia  18  lipca  2001  z  późniejszymi  zmianami,  powinny  być 
ustanowione strefy ochronne ujęć. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu ujęcia. Na obszarach tych  
zabronione jest użytkowanie gruntów do celów niezwiązanych z eksploatacją ujęcia wody. 

W obrębie Sochaczewa wody podziemne ujmowane są w następujących punktach:
- Konary,
- Wólka Smolna,
- Kuznocin,
- Boryszew.

Wokół w/w ujęć powinny być utworzone obszary ograniczonego użytkowania. Strefy powinny zostać 
określone tak, aby trwale zapewnić jakość wody zgodną z przepisami wydanymi na podstawie art. 50  
ust. 1. Prawa wodnego.

6.1.2. Program działań dla sektora Jakość wód i stosunki wodne

Cel strategiczny:

Dążenie do poprawy jakości wód powierzchniowych oraz ochrona jakości i ilości wód 
podziemnych wraz z racjonalizacją ich wykorzystania

Cele średnioterminowe do roku 2011:

1.Zapewnienie mieszkańcom Miasta dostępu do wody o odpowiedniej jakości i niezbędnej ilości do 
celów pitnych 

2.Dążenie  do  osiągnięcia  właściwych  standardów  wód  powierzchniowych  pod  względem 
jakościowym – docelowo osiągnięcie co najmniej III klasy czystości wód Bzury, Utraty i Pisi

3.Ochrona  wód  przed  zanieczyszczeniami  pochodzącymi  ze  źródeł  przemysłowych,  komunalnych 
i rolniczych

4.Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska, szczególnie w zakresie odprowadzania 
i oczyszczania ścieków komunalnych i opadowych

5.Racjonalizacja zużycia wody w przemyśle, rolnictwie i gospodarstwach domowych

Strategia osiągania celów długoterminowych i średnioterminowych

Długofalowym  celem polityki  ekologicznej  Polski  w zakresie  gospodarki  wodnej  jest  osiągnięcie 
dobrego  stanu  ekologicznego  wód,  tak  pod  względem  jakościowym  jak  i ilościowym  oraz 
dotrzymywanie normatywnych wymagań dla ścieków i innych zanieczyszczeń odprowadzanych do 
środowiska wodnego. Sektor ochrony jakości  wód związany z gospodarką wodno – ściekową jest  
najbardziej rozwiniętym elementem polityki środowiskowej w Unii Europejskiej, stąd też wdrażanie  
postanowień poszczególnych dyrektyw i rozporządzeń (ujętych w Prawie wodnym i Prawie ochrony 
środowiska)  jest  największym  wyzwaniem (także  finansowym)  dla  władz  samorządowych  miasta 
Sochaczew.

Analiza  aktualnego  stanu  środowiska  Miasta  wykazała,  że  priorytetowym  zadaniem  w  zakresie 
ochrony środowiska będzie zahamowanie zjawiska pogarszania się jakości wód powierzchniowych, 
głównie poprzez rozbudowę systemu kanalizacyjnego i oczyszczania ścieków. Zanieczyszczenie wód 
powierzchniowych  ma  także  charakter  alochtoniczny,  dlatego dla  osiągnięcia  tego celu  konieczne 
będzie podjęcie szerokiej współpracy regionalnej z jednostkami położonymi na obszarze zlewni tych 
wód. 
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W tym celu zawarte zostało odpowiednie porozumienie, które jest umową mającą tylko jeden cel – 
opracowanie i wdrożenie regionalnego programu ochrony środowiska „BZURA PLUS”, który będzie 
dopełnieniem  bliźniaczego  programu  w  województwie  łódzkim.  Do  Programu  przystąpiło  19 
samorządów z dorzecza Bzury i zachodniego Mazowsza. 

Na terenie województwa mazowieckiego program obejmuje gminy dorzecza Bzury znajdujące się na 
terenie  powiatów:  grodziskiego,  pruszkowskiego,  sochaczewskiego,  warszawskiego  zachodniego, 
żyrardowskiego. 

Kompleksowy program zagospodarowania i ochrony Bzury i jej dorzecza na obszarze województwa 
Mazowieckiego uwzględniać będzie:

- czystość wód i środowiska przyrodniczego,
- zagrożenia powodziowe i retencję,
- problemy z zagospodarowaniem odpadów,
- możliwość pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych,
- możliwość rozwoju przedsiębiorczości w harmonii z przyrodą,
- potrzebę wspierania rozwoju wiejskiego,
- związki społeczno-kulturowe miast i gmin z rzeką i jej dopływami,
- stan infrastruktury,
- potencjał ludzki.

Program ten obejmie w szczególności: kompleksowe porządkowanie gospodarki wodno – ściekowej 
w zlewni, retencjonowanie wód, poprawę jakości wody pitnej, zwiększenie lesistości terenu, edukację 
ekologiczną, ochronę przyrody i krajobrazu, rozwój wiejski. 

Szczególny  nacisk  zostanie  położny  na  uporządkowanie  systemu  oczyszczania  i  odprowadzania 
ścieków,  w  tym  także  ścieków  opadowych  z  terenów  zurbanizowanych  i  przemysłowych  oraz 
likwidację  nielegalnych  wylotów  ścieków.  Docelowo  planuje  się  objęcie  systemem  kanalizacji  
i wodociągów  całego  obszaru  miasta;  budowę  lub  modernizację  stacji  uzdatniania  wody  oraz  
modernizację istniejących odcinków sieci wodociągowej (kolektorów głównych i sieci rozdzielczych). 
Jednym z najważniejszych zadań czekających miasto jest rozbudowa systemu kanalizacji.

Należy podkreślić,  że realizacja zamierzeń w zakresie gospodarki wodno – ściekowej uzależniona 
będzie w dużej mierze od pozyskania funduszy na ten cel, ze źródeł krajowych oraz Unii Europejskiej. 

Do roku 2015 przewiduje w odniesieniu do gospodarki wodnej całkowitą likwidację zrzutu ścieków 
nieoczyszczonych z terenu miasta, ochronę wód podziemnych,  a szczególnie głównych zbiorników 
tych  wód  oraz  współpracę  z  gminami  sąsiednimi  w  celu  ograniczenia  zanieczyszczeń 
doprowadzanych do wspólnych cieków wodnych. 

Zwiększona  zostanie  skuteczność  ochrony  wód  podziemnych  przed  zanieczyszczeniem  poprzez 
ograniczenie  przenikania  ich  z  powierzchni  terenu  oraz  ochronę  miejsc  szczególnie  wrażliwych 
(ustanawianie stref ochronnych, likwidacja nieczynnych ujęć wody, szczególnie nieeksploatowanych 
studni  kopanych,  ograniczenie  zanieczyszczeń  obszarowych  z  terenów  przemysłowych,  
zurbanizowanych  i  rolniczych).  Zadania  te  uwzględniane  będą  w  planie  zagospodarowania 
przestrzennego Miasta.

Dopływy rozproszone z pól powinno się zminimalizować głównie przez tworzenie wzdłuż cieków 
wodnych  stref  antyeutrofogennych  zagospodarowywanych  trwałą  zielenią  z  jak  największym 
udziałem zieleni wysokiej. Również duże znaczenie ma obudowa biologiczna cieków; tereny rolne 
dolin i podnóży stoków powinny być w jak największym stopniu użytkowane jako łąki i pastwiska. 
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Wodociągi

Obecna  sieć  wodociągowa  miasta  Sochaczew  zaspokaja  potrzeby  90%  mieszkańców.  Docelowo 
przewiduje się objęcie siecią wodociągową zdalaczynną 95% populacji Miasta, poza mieszkańcami  
zabudowy skrajnie rozproszonej.
W "Studium wykonalności  poprawy gospodarki  ściekowej miasta  Sochaczew" przedstawiono dwa 
warianty rozwoju sieci wodociągowej, ujęć i stacji uzdatniania wody.

Wariant I
Zasilanie  miasta  miałoby  odbywać  się  wyłącznie  ze  źródeł  wody  podziemnej  czwartorzędowej  
o łącznych  zasobach  930  m3/h.  Na  pokrycia  potrzeb  przyjmuje  się  za  wystarczające  zasoby 
z eksploatowanego ujęcia  Wólka Smolna  w wysokości  293 m3/h  i  trzech nowych  studni  z  ujęcia 
w Starych Mistrzewicach w wysokości 317,5 m3/h. Łączne zasoby wyniosłyby 610 m3/h co pozwala, 
przy potrzebach 450 m3/h i wydajności stacji 540 m3/h traktować część studni jako rezerwowe. 

Wariant I wyklucza eksploatację ujęcia w Kuznocinie z wodami trzeciorzędowymi o gorszej jakości. 
Woda dla całego obszaru miasta uzdatniana byłaby na jednej stacji Chodakowska. Pozostałe stacje 
Płocka  i  Mickiewicz  pełniłby  rolę  pompowni  strefowych,  podnoszących  ciśnienie  w  sieci 
i wykorzystujących zbiorniki retencyjne przy tych stacjach.

Wariant II
Zasilanie miasta miałoby odbywać się zarówno wodami trzeciorzędowymi jak i czwartorzędowymi,  
o łącznych zasobach 1190 m3/h. W celu pokrycia zapotrzebowania zakłada się następujące wydajności 
poszczególnych ujęć:

- Wólka Smolna                   293 m3/h,
- Kuznocin                           260 m3/h,
- Mickiewicz (studnia nr 2) 50 m3/h.

Woda  z  ujęcia  w  Wólce  Smolnej  byłaby  uzdatniana  na  całkowicie  zmodernizowanej  stacji  
Chodakowska, natomiast wody z ujęć Kuznocin i Mickiewicz na zmodernizowanej lub nowej stacji  
uzdatniania  o  technologii  spełniającej  zaostrzone  wymagania  dla  wody pitnej.  Stacja  Mickiewicz 
pełniła by funkcję pompowni strefowej podnoszącej ciśnienie. 

W obu wariantach zakłada się modernizację ujęcia i stacji w Wólce Smolnej. Wariant II osiąga lepsze  
wyniki z finansowego punktu widzenia - końcowy efekt jest osiągany wcześniej i niższym nakładem 
kosztów.  Natomiast  wariant  I  dawałby  lepszy  jakościowo  produkt  (jest  to  związane  z  lepszym  
surowcem - wody surowej, poddawanej uzdatnianiu).

W  pierwszej  kolejności  wykorzystywane  będą  rezerwy  istniejących  systemów  wodociągowych 
w oparciu  o  istniejące  ujęcia  wody  i  stacje  uzdatniania:  „Chodaków”,  „Płocka”,  „Mickiewicza”.  
Konieczna będzie także rozbudowa systemu wodociągowego w oparciu o stację uzdatniania wody 
„Chodaków”.

W celu zaspokojenia potrzeb odbiorców z sektora gospodarczego o wodochłonnym profilu produkcji 
planowana jest budowa ujęć zakładowych.

W  zakresie  budowy  sieci  rozdzielczej  priorytetowym  zadaniem  jest  budowa  tzw.  „wschodniej” 
magistrali wodociągowej wzdłuż pasa drogowego ulicy „Północ – Południe”, służącej zaopatrzeniu 
terenów mieszkaniowych dzielnicy Wypalenisko oraz terenów koncentracji zabudowy produkcyjno – 
usługowej Olimpijska – Głowackiego i Żyrardowska – Spartańska.

W  zakresie  modernizacji  istniejącej  sieci  wodociągowej  najpilniejsze  jest  odbudowanie  przejścia 
wodociągowego w rejonie ulicy Podzamcze wodociągiem magistralnym pod dnem rzeki Bzura.
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Istniejące i projektowane studnie głębinowe powinny mieć ustaloną strefę ochrony bezpośredniej oraz 
– w uzasadnionych przypadkach – strefę ochrony pośredniej.

Kanalizacja sanitarna
W "Studium wykonalności" przedstawiono cztery warianty poprawy gospodarki ściekowej, z czego 
dwa zostały wybrane do dokładniejszych analiz technologiczno-ekonomicznych.

Wariant pełnej współpracy z gminą Sochaczew
System zakłada, że odprowadzanie i oczyszczanie ścieków rozwijany będzie w oparciu o istniejącą 
oczyszczalnię ścieków przy ul. 600-lecia, co wymagać będzie jej rozbudowy. Docelowo planuje się,  
aby  obejmował  on  całą  strefę  centralną  (prawobrzeżny Sochaczew do  ulicy  zbiorczej  „Północ  – 
Południe", od ulicy Okrzei na południu po ulicę Trojanowską na północy), a także rejon koncentracji 
zabudowy produkcyjno – usługowej i mieszkaniowej jednorodzinnej Warszawska – Olimpijska).
W następnym etapie projektowana jest budowa systemu kanalizacji sanitarnej z oczyszczalnią ścieków 
przy ulicy Wodociągowej dla dzielnicy Chodaków, obejmującego dzielnice Rozlazłów i Karwowo. 
W oparciu o istniejącą zakładową oczyszczalnię ścieków Boryszew S.A. nastąpi rozbudowa systemu 
kanalizacji w dzielnicach Malesin, Zatorze i Boryszew (na południe od ulicy Okrzei). 
Część systemu oparta zostanie o projektowaną oczyszczalnię ścieków w dzielnicy Zatorze nad rzeką  
Pisią, obejmując swoim zasięgiem rejon ulicy Żyrardowskej, z opcja dołączenia dzielnicy Zatorze.

Wariant typowo miejski
Wariant  ten  zakłada  skanalizowanie  i  odprowadzanie  ścieków  wyłącznie  z  obszaru  miasta.  
Oczyszczanie ścieków odbywać ma się w miejskiej oczyszczalni ścieków (przy ul. 600-lecia), która ze  
względu  na  zwiększoną  ilość  przyjmowanych  ścieków  ma  zostać  rozbudowana  o  jeden  ciąg 
technologiczny.  Ścieki  z  dzielnic  "Za  Bzurą":  Rozlazłów  i  Krwowo,  odprowadzane  będą  do 
oczyszczalni poprzez przewód tłoczny ułożony pod Bzurą. 
Tereny przy ul. Żyrardowskiej należy skanalizować w sposób umożliwiający odprowadzenie ścieków 
do oczyszczalni  ścieków przy  zakładach Boryszew.  Wiąże  się  to  z  koniecznością  rozbudowy tej  
oczyszczalni.  Innym  rozwiązaniem  jest  przejście  ściekowym  przewodem  ciśnieniowym  przez 
istniejący przepust rowu melioracyjnego z terenu obecnej oczyszczalni ścieków PKP na tereny po 
północnej stronie torów kolejowych.
Podobnie jak w pierwszym wariancie z południowych dzielnic (Boryszew, Malesin, Zatorze) ścieki  
odprowadzane będą do istniejącej oczyszczalni na terenie zakładów Boryszew S.A.

W przypadku powstawania obiektów produkcyjno – usługowych generujących duże ilości ścieków 
w rejonach,  gdzie  nie  ma  wystarczających  rezerw  wykorzystania  sieci  kanalizacyjnej  miejskiej  
i istniejących  oczyszczalni,  przewiduje  się  budowę  zakładowych  oczyszczalni  ścieków  lub 
podczyszczalni. 

Na pozostałych obszarach miasta, oraz w rejonach o zabudowie ekstensywnej proponuje się budowę 
lokalnych systemów unieszkodliwiania ścieków lub szczelne zbiorniki bezodpływowe.

W  planie  zagospodarowania  przestrzennego  konieczne  będzie  wytyczenie  rezerwy  terenowej  dla 
budowy oczyszczalni ścieków (wraz ze strefami uciążliwości) w pobliżu cieków wodnych.

Kanalizacja deszczowa

Podstawowe  założenia  dotyczące  rozwoju  sieci  kanalizacji  deszczowej  w  mieście  Sochaczew  są 
następujące:
- doprowadzenie do pełnej rozdzielczości systemów kanalizacyjnych w Mieście,
- rozbudowa  i  modernizacja  istniejących  systemów  kanalizacji  deszczowej,  obejmująca  przede 

wszystkim  objęcie  oczyszczaniem  wszystkich  tego  rodzaju  ścieków  (budowę  piaskowników 
i separatorów substancji ropopochodnych),

- budowa nowych systemów kanalizacji deszczowej w nawiązaniu do tempa i kierunków rozwoju 
funkcji generujących powstawanie ścieków opadowych.

63



Cele średnioterminowe, krótkoterminowe i kierunki działań w zakresie poprawy jakości wód i stosunków wodnych
Cel średnioterminowy 

do roku 2011
Cele krótkoterminowy do 

roku 2007
Kierunek działań Jednostki odpowiedzialne

Racjonalizacja zużycia 
wody w 

gospodarstwach 
domowych, przemyśle i 

rolnictwie 

Systematyczny relatywny 
spadek poboru wód 

podziemnych do celów 
innych niż konsumpcyjne 

oraz dla przemysłu 
spożywczego 

i farmaceutycznego

1. Preferowanie wodooszczędnych technologii przemysłowych przez 
przedsiębiorców, prowadzenie działań edukacyjnych dla tej grupy 
odbiorców

realizacja przez podmioty 
gospodarcze, Urząd Miejski we 

współpracy ze Starostwem 
Powiatowym mediami, 

organizacjami ekologicznymi, 
firmami szkoleniowymi i 

agencjami rządowymi

2. Preferowanie na terenie miasta zakładów z branż niewymagających 
dużych ilości wody

Dążenie do ograniczania 
wodochłonności sektora 

komunalnego (gospodarstwa 
domowe i podmioty 

publiczne) oraz produkcyjno 
- usługowego

1. Ograniczenie strat wody związanych z jej przesyłem 
koordynacja działań przez 

Urząd Miejski we współpracy 
ze Starostwem Powiatowym 

oraz z ośrodkami edukacyjno- 
informacyjnymi: edukacji 
ekologicznej, szkołami, 
mediami, podmiotami 

gospodarczymi, 
przedsiębiorstwami 

wodociągowymi

2. Optymalizacja zużycia wody do celów socjalno-bytowych i 
przemysłowych (propagowanie instalowania liczników zużycia wody 
oraz stymulacja do zmniejszania jej zużycia)

3. Podnoszenie świadomości ekologicznej mieszkańców miasta i 
podmiotów gospodarczych w zakresie ograniczania zużycia wody, 
poprzez edukację i informowanie

Zapobieganie zmianom 
naturalnych stosunków 

wodnych

1. Zapewnienie ochrony naturalnych zbiorników retencyjnych, takich 
jak tereny podmokłe i cieki wodne, poprzez wprowadzenie 
odpowiednich zapisów w planach zagospodarowania przestrzennego.

realizacja przez Urząd Miejski 
oraz RZGW, wspólnie 

z Wojewódzkim Zarządem 
Melioracji i Urządzeń Wodnych

2. Prawidłowa eksploatacja systemów melioracji, konserwacja systemu
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Cel średnioterminowy 
do roku 2011

Cele krótkoterminowy do 
roku 2007

Kierunek działań Jednostki odpowiedzialne

Zapewnienie 
mieszkańcom miasta 
dostępu do wody o 

odpowiedniej jakości 
i niezbędnej ilości do 
celów pitnych oraz 

rekreacyjno - 
wypoczynkowych

Ochrona wód podziemnych 
przed zanieczyszczeniem ze 

źródeł punktowych, 
liniowych i obszarowych

1. Eliminacja nieszczelnych zbiorników gromadzenia ścieków (szamb), 
kontrola zagospodarowania ścieków bytowo – gospodarczych na 
terenach nieskanalizowanych

Działania te będą 
koordynowane przez Starostwo 
Powiatowe, we współpracy z 
Urzędem Miejskim mediami, 
podmiotami gospodarczymi 

oraz  stowarzyszeniami i 
organizacjami na terenie zlewni 

rzek 

2. Inwentaryzacja, zabezpieczenie lub likwidacja nieczynnych ujęć 
wody, szczególnie studni kopanych
3. Wprowadzenie stref ochrony pośredniej ujęć wody (zadanie z 
zakresu RZGW) oraz ich właściwe zagospodarowanie
4. Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego ochrony 
głównych zbiorników wód podziemnych
5. Ograniczanie negatywnego wpływu na środowisko zanieczyszczeń 
obszarowych  i punktowych pochodzących z działalności rolniczej, 
szczególnie zaś opracowanie i wdrożenie programu działań na rzecz 
ograniczenia spływu zanieczyszczeń azotowych (stanowiska do 
składowania obornika, magazynowania gnojowicy), propagowanie tzw. 
Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych, 
6. Edukacja ekologiczna rolników i osób uprawiających ziemię w celu 
uświadamiania szkodliwości nadmiernego stosowania środków ochrony 
roślin, nawozów sztucznych i naturalnych

Ochrona wód przed 
zanieczyszczeniami 

pochodzącymi ze źródeł 
przemysłowych, 
komunalnych i 

rolniczych

Dążenie do osiągnięcia 
właściwych standardów 
wód powierzchniowych 

pod względem 
jakościowym, co 

najmniej do uzyskania 
III klasy czystości 

Bzury, Utraty i Pisi

Poprawa jakości wód 
powierzchniowych

1. Współpraca ponadlokalna w celu ochrony wód powierzchniowych i 
podziemnych – opracowanie i wdrażanie programu BZURA PLUS

Działania te będą 
koordynowane przez Starostwo 
Powiatowe, we współpracy z 
Urzędem Miejskim, mediami, 
podmiotami gospodarczymi 

oraz  stowarzyszeniami i 
organizacjami na terenie zlewni 

rzek Bzury, Pisi i Utraty

2. Likwidacja zrzutów nieoczyszczonych lub niedostatecznie 
oczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych
3. Eliminacja zanieczyszczeń wymywanych przez opady poprzez 
zorganizowany odbiór wód opadowych z terenów przemysłowych i 
zurbanizowanych poprzez wdrożenie koncepcji unieszkodliwienia 
ścieków opadowych na tych terenach
4. Eliminacja zanieczyszczania brzegów zbiorników i cieków odpadami 
zdeponowanymi na tzw. „dzikich składowiskach”
5. Inwentaryzacja źródeł zanieczyszczeń dopływających wód 
powierzchniowych  na terenie całej zlewni – współpraca z powiatem i 
sąsiednimi gminami, także w ramach programu BZURA PLUS
6. Wdrażanie opracowanych koncepcji kanalizacji deszczowej i 
sanitarnej
7. Rozwój monitoringu wód powierzchniowych, podziemnych i osadów 
dennych
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Cel średnioterminowy 
do roku 2011

Cele krótkoterminowy do 
roku 2007

Kierunek działań Jednostki odpowiedzialne

Rozwój i modernizacja 
infrastruktury ochrony 

środowiska
Rozwój i poprawa 

gospodarki 
wodno – ściekowej miasta

1. Inwentaryzacja stanu sieci wodociągowej 
Działania te będą 

koordynowane przez Urząd 
Miejski, we współpracy ze 

Starostwem Powiatowym oraz 
przedsiębiorstwami wodno - 

kanalizacyjnymi

2. Modernizacja  ujęć wody i stacji uzdatniania wody oraz sieci 
wodociągowej (modernizacja węzłów i stacji redukcyjnych) poprzez 
wymianę urządzeń znajdujących się w złym stanie technicznym. 
Szczególnie dotyczyć będzie to odcinków rurociągów z rur stalowych i 
żeliwnych
3. Budowa nowej sieci wodociągowej z uwzględnieniem obecnych i 
przyszłych odbiorców wody 
4. Optymalizacja wykorzystania obecnych ujęć wody i stacji 
uzdatniania wody dla potrzeb nowopowstającej sieci wodociągowej
5. Likwidacja nieczynnych ujęć wody, zagrażających czystości wód 
podziemnych
6. Budowa lub modernizacja stacji uzdatniania wody w celu 
zapewnienia mieszkańcom odpowiedniej jakości wody pitnej
7. Zmniejszenie awaryjności sieci wodociągowej i kanalizacyjnej 
poprzez stosowanie nowoczesnych materiałów i rozwiązań 
technicznych oraz intensyfikację napraw bieżących
8. Inwentaryzacja stanu sieci kanalizacyjnej i zbiorników 
bezodpływowych 
9. Budowa nowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa systemu 
kanalizacji sanitarnej
10. Wymiana odcinków kanalizacji będących w złym stanie 
technicznym
11. Budowa równoczesna wodociągów i kanalizacji
12. Modernizacja i rozwój gospodarki ściekowej w zakładach 
przemysłowych oraz wspieranie i egzekwowanie programów 
racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej w zakładach 
13. Wspieranie budowy szczelnych zbiorników bezodpływowych na 
obszarach o zabudowie ekstensywnej lub poza zasięgiem projektowanej 
sieci kanalizacyjnej Miasta
14. Optymalizacja wykorzystania istniejących oczyszczalni ścieków 
15. Budowa systemu unieszkodliwiania ścieków opadowych, 
szczególnie z terenów zurbanizowanych i przemysłowych
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6.2. Powietrze atmosferyczne

6.2.1. Stan aktualny

Powietrze  atmosferyczne,  oprócz  wód  powierzchniowych,  jest  najbardziej  wrażliwym 
na zanieczyszczenia  komponentem  środowiska,  a  jednocześnie  bezpośrednio  decydującym 
o warunkach  życia  człowieka,  zwierząt  i  roślin.  Emisje  zanieczyszczeń  do  powietrza  powodują 
pogorszenie się zdrowia ludności, straty w środowisku, a także wymierne straty gospodarcze. Stopień 
oddziaływania  na  środowisko  zależy  od  wielu  czynników  oraz  od  odporności  organizmów  na 
zanieczyszczenia. 

Na  terenie  miasta  Sochaczew  występują  wszystkie  kategorie  źródeł  emisji:  punktowe,  liniowe 
(komunikacja)  i  powierzchniowe.  Znaczący  wpływ  na  poziom  stężeń  pyłu  w  powietrzu 
atmosferycznym  miasta  ma:  emisja  zanieczyszczeń  ze  źródeł  bytowo-komunalnych,  ze  źródeł  
związanych z transportem samochodowym, a także emisje związane z energetycznym spalaniem paliw 
w  centralnych  systemach  grzewczych  i  obiektach  produkcyjnych.  Dodatkowym  źródłem 
zanieczyszczenia powietrza pyłem jest unos pyłu z powierzchni terenu, dróg, dachów, pól uprawnych 
itd., oraz zanieczyszczenia alochtoniczne, napływające spoza terenu miasta.

Poważnym źródłem zanieczyszczeń powietrza na terenie miasta jest niska emisja. Na terenie miasta  
funkcjonuje około 90 większych źródeł ciepła. Spośród nich jedynie 10 to zmodernizowane kotłownie, 
wykorzystujące  olej  opałowy.  Pozostałe  kotłownie  opalane  są  węglem  lub  miałem  węglowym.  
Budownictwo jednorodzinne w około 35% wykorzystuje ekologiczne nośniki ciepła (olej opałowy lub 
gaz  propan  –  butan),  a  pozostałe  to  tradycyjne  kotłownie  na  paliwa  stałe.  Nieliczne  budynki  
ogrzewane  są  elektrycznie  lub  za  pomocą  odnawialnych  źródeł  energii  (pompy  cieplne  i  baterie 
słoneczne).  Niewątpliwym  problemem  jest  spalanie  w  domowych  piecach  paliw  niskiej  jakości,  
a także odpadów, w tym tworzyw sztucznych,  gumy i tekstyliów. W związku z tym do atmosfery 
przedostają się duże ilości sadzy, węglowodorów aromatycznych, merkaptanów i innych szkodliwych  
dla zdrowia ludzi związków chemicznych.  Nasila się to szczególnie w okresie grzewczym.  Emisja 
taka  może  powodować  wyraźne  okresowe  pogorszenie  stanu  sanitarnego  powietrza  na  terenach 
zasiedlonych  i  w  ich  bezpośrednim sąsiedztwie.  Może  to  być  uciążliwe  także  dla  mieszkańców 
terenów o słabych warunkach przewietrzania. 

Na  stan  powietrza  oddziałują  także  źródła  komunikacyjne.  Wysokie  zanieczyszczenie  powietrza 
substancjami  pochodzącymi  ze spalania paliw w silnikach pojazdów występuje na skrzyżowaniach 
głównych  ulic  miasta,  przy trasach  komunikacyjnych  o dużym  natężeniu  ruchu biegnących  przez 
obszary o zwartej zabudowie. Przyczyną nadmiernej emisji zanieczyszczeń ze środków transportu jest 
przede wszystkim zły stan techniczny pojazdów, zła eksploatacja, przestoje w ruchu spowodowane złą 
organizacją ruchu lub zbyt małą przepustowością dróg. 

Na  terenie  miasta  Sochaczewa  największymi  źródłami  zanieczyszczenia  powietrza  są  następujące 
zakłady - podmioty posiadające pozwolenie na emisję gazów lub pyłów:
STYRBOR
Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych BORYSZEW S.A.
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Sochaczewie,
PUH Auto-Moto,
Energomontaż Północ Sochaczew
Okręgowa Spółdzielnia Mleczarska w Łowiczu oddział w Sochaczewie 
Uponor Polska,
Wytwórnia Mas Bitumicznych – Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów,
TCT Polska.
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Tabela 6.2.1 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 Ekosystem MM Sp z 
o.o. 

ul.  Żeromskiego 
30 i 33a 
Sochaczew

7,02 1,99 2,7 9,9 - 31.08.2004 z  dnia 
11.02.1999

2 Zespół  Basenów 
Kąpielowych

ul. Warszawska kotły  na  olej 
opałowy  lekki 
EKOTERM  o 
mocy 895 kW
- 2 szt.

1,37 1,49 0,20 0,38 - 31.12.2004 z  dnia 
28.04.1999

3 PKP  Zakład  Taboru 
w Warszawie

teren 
lokomotywowni 
w Socgaczewie

kotły  typu  Z-
93/530 na lekki 
olej  opałowy o 
mocy  530  kW 
– 3 szt.

11,7 6,0 1,98 0,97 - 31.12.2004 z  dnia 
10.12.1999

4 Kotłownia osiedlowa ul. Reymonta 36
Sochaczew

kotły  na  olej 
lekki  opałowy 
EKOTERM 
typu 
TURBOMA 
RN-HN o mocy 
1310  kW  –  2 
szt, o mocy 785 
kW – 1 szt.

2,99 2,82 0,34 0,69 - 31.12.2008 z  dnia 
14.05.1999

5 Uponor BOR E-35,  E36,  E-
37

pył  zawieszony 
ogółem- 2,28
ołów-0,0456 
chlorek metylu-0,02

31.12.2005 z  dnia 
1.07.1999

6 Kotłownia osiedlowa ul.  1  Maja  9 
Sochaczew

kotły  na  olej 
opałowy  typu 
Paromoct  o 
mocy:  1,4 MW 
– 2 szt.

4,97 1,20 0,58 0,88 31.12.2004 z  dnia 
20.08.1999
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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

7 Towarzystwo 
Budownictwa 
Systemowego 
BATORY  w 
Ząbkach

kotłownia  przy 
ul. Piłsudskiego
Sochaczew

kotłownie 
wodne Prexel
o  mocy  0,4 
MWt – 2 szt.

1,5 1,925 0,175 0,5 0,3 31.12.2004 z  dnia 
19.08.2004

8 Kotłownia osiedlowa ul.  15  Sierpnia 
51
Sochaczew

kotły  na  olej 
opałowy  typu 
Turbomat-RN-
HN  o  mocy 
785 kW – 2 szt.
655 kW– 1 szt

2,04 1,95 0,24 0,47 31.12.2004 R.ŚB.  7541-
23/99  z  dnia 
20.08.1999

9 Zespół  Szkół 
Zawodowych Nr. 1

ul. Piłsudskiego 
Sochaczew

kocioł  na  lekki 
olej  opałowy 
Ekoterm K-1 o 
mocy  0,450 
MWt,  E-2  – 
0383 MWt, E-3 
– 0,117 MWt

0,595 0,206 0,056 - pył zaw.PM10 – 0,049 31.12.2004 RŚ.B  7641-
26/99  z  dnia 
23.08.1999

10 Gminna Spółdzielnia 
Samopomoc 
Chłopska  Pawilon 
Handlowy Merkury

kotły  wodne 
typu  Rumia  o 
mocy 290 kW

1,008 0,095 0,810 4,050 pył zaw. PM10- 0,324 31.12.2004 RŚ.B.7641-
32/99  z  dnia 
7.01.2000

11 Geotermia 
Mazowiecka  S.A.  w 
Żyrardowie

kotłownia 
osiedlowa  przy 
ul. 
Chodakowskiej 
10 Sochaczew

kocioł  parowy 
Sefako ER m – 
65  o  mocy 5,5 
MWt – 1 szt. o 
mocy 3,6 MWt 

– 2 szt.

52,6 15,1 9,4 16,3 31.12.2009 RŚ.B.7648-1/00

12 Przedsiębiorstwo 
Energetyki  Cieplnej 
Sp  z  o.o.  w 
Sochaczewie 

kotłownia  przy 
Al. 600-lecia 25

SŻ II G o mocy 
530 kW – 4 szt.

5,795 1,357 2,205 7,72 31.12.2005 RŚ.B.7648-
20/00  z  dnia 
13.12.2000

13 Kotłownia osiedlowa ul.  Żeromskiego 
80

SWC  o  mocy 
1200  kW  –  4 
sztuki

26,25 7,0 4,35 5,0 31.12.2005 RŚ.B.7648-
19/00  z  dnia 
20.11.2000
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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

14 Kotłownia osiedlowa ul.  Żeromskiego 
33

KRm  1,36  o 
mocy 1,36 MW 
– 2 szt.

17,55 4,57 2,86 8,0 31.12.2005 RŚ.B.7648-
19/00  z  dnia 
20.11.2000

15 Spółdzielnia 
Mieszkaniowa 
„Victoria”

ul. Konstytucji  3 
Maja

kotły  parowe 
typu  Rumia  o 
mocy  900  kW 
– 3 szt.

9,72 3,20 8,05 15,99 31.12.2008 RŚ.B.7648-8/00 
z  dnia 
31.12.2008

16 Energomontaż  – 
Północ Sochaczew

Kocioł  wodny 
WK600,WK50
0,  WK  800, 
WK 270, WLF 
350

4,324 2,716 0,512 1,133 PM10 18,472
akohol  butylowy  – 
0,534
ksylen 5,628
metyloetyloketon  – 
0,521
octan butylu 0,327
octan etylu 0,42
toluen 0,377

31.12.2004 RŚ.B.7648-6/00 
z  dnia 
10.03.2000r.

17 Okręgowa 
Spółdzielnia 
Mleczarska  w 
Łowiczu

MS  –  100 
opalany 
węglrm o mocy 
cieplnej  2,5 
MWt 

7,680 0,774 1,940 12,0 PM10 – 4,8
amoniak – 0,03

31.12.2005 RŚ.B.  7648-
4/00  z  dnia 
3.02.2000

18 UPONOR POLSKA 2,576 2,39 0,7 1,7 ołów 0,022
kwas  siarkowy  – 
0,0012
chlorek metylu – 0,004
tlenki żelaza – 1,2*10-

6,
Cr – 1,4*10-7  
NI 1,2 *10-6

związki fluoru 2,3*10-7

HCl – 0,001
MnO2 – 1,9 * 10-7

31.12.2004 RŚ.B.7648-3/00 
z  dnia 
10.08.2000
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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

19 Przedsiębiorstwo 
Budowy  Dróg  i 
Mostów
Wytwórnia  Mas 
Bitumicznych

ul. 
Kusocińskiego  4 
Sochaczew

SOKP-50 2,64 2,90 27,3 10 pył zwieszony 10,0
fenol 0,0012
węglowodory 
aromatyczne 0,027
benzapiren 2,35*10-6

31.03.2007 RŚ.B.  7648-
2/02

20 Przedsiębiorstwo 
Energetyki  Cieplnej 
w Sochaczewie

kotłownia 
osiedlowa  przy 
ul. Traugutta

kocioł  wodny 
RUMIA  o 
mocy  530  kW 
– 2 szt.

8,978 2,105 3,246 8,106 31.12.2005 RŚ.B.7648-1/02

21 Przedsiębiorstwo 
Energetyki  Cieplnej 
w Sochaczewie

kotłownia 
osiedlowa  przy 
ul. Reymonta 36

kocioł  wodny 
RUMIA  o 
mocy  530  kW 
– 2szt.
o  mocy  600  – 
2szt.
SZ-  II  G  o 
mocy  530  kW 
– 2szt. 

10,36 2,419 3,74 14,891 31.12.2005 RŚ.B.7648-2/01 
z  dnia 
1.03.2001

22 Przedsiębiorstwo 
Energetyki  Cieplnej 
w Sochaczewie

kotłownie 
osiedlowe  przy 
ul. 600-lecia

kocioł  wodny 
RUMIA  o 
mocy 530  kW, 
-3szt.
KMR  o  mocy 
600 kW

2000m
g/m3

1500 
mg/m3

400 
mg/m3

400 
mg/m3

1900 
mg/m3

100 
mg/m3

250 
mg/m3

250 
mg/m3

31.12.2005 RŚ.B.7648-3/01 
z  dnia 
28.02.2001r

23 TCT Polska pył zawieszony 4,91
związki ołowiu 0,011
chlorowodór 0,009
ftalan  dwubutylu 
2,7*10-6 

31.12.2005 RŚ.B.7648-4/01 
z  dnia 
5.03.2001
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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

24 Boryszew ul.  15  Sierpnia 
106
Sochaczew

32 emitory 284 57 36 156 pył zawieszony 1,00
HCl 0,1254
węglowodory 
alifatyczne 43,313
etylobenzen 0,016
ksylen 0,108
kumen 0,162
styren 0,259
glikol etylenowy 0,060
ftalan dwubutylu 0,020
żelazo 0,0003
ołów 0,0008
kw. siarkowy 0,019
butanol 9,488
octan winylu 1,303
alkohol  benzylowy 
0,020

31.12.2005 RŚ.B.7648-
10/01  z  dnia 
27.09.2001

25 Centrum Kształcenia 
Praktycznego 

ul.  Piłsudskiego 
51 Sochaczew

0,412 0,390 0,0468 0,1404 31.12.2005 RŚ.B.7648-
11/01

26 STYRBOR ul.  15  Sierpnia 
106

E-65B pentan 14,0 kg/h
styren 0,08 kg/h
etylobenzen 0,03 kg/h

28.10.2009 RŚ.B  7648-
28/99  z  dnia 
29.10.1999r

27 STYRBOR ul.  15  Sierpnia 
106

E-66 styren 0,06 kg/h
etylobenzen 0,002 kg/h

28.10.2009 RŚ.B  7648-
28/99  z  dnia 
29.10.1999r

28 PUH AUTO-MOTO alkohol  butylowy 
0,026
ksylen 0,018
octan butylu 0,001
octan etylu 0,002
butyloglikol 0,002

31.12.2009 RŚ.B.7648-
11/00
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Monitoring emisji i imisji zanieczyszczeń

Badania  stanu  zanieczyszczenia  powietrza  w  mieście  prowadzone  są  przez  Powiatową  Stację 
Sanitarno-Epidemiologiczną w Sochaczewie. Pomiary emisji  stężeń dokonywane są na stanowisku 
pomiarowym przy ul. 15 Sierpnia. Punkt pomiarowy umieszczony jest niedaleko dzielnicy Boryszew, 
w  której  zlokalizowane  są  duże  zakłady  przemysłowe  min.  „Boryszew”,  „TCT  Polska”,  jak 
i w niedalekiej odległości od centrum, gdzie również emisja pyłów i gazów jest duża. Usytuowanie  
punktu pomiarowego pozwala dość dokładnie określić stan powietrza na terenie miasta.

Dokonywane są pomiary NO2, SO2, pył zawieszony i roczny opad pyłu. Pył zawieszony mierzony jest 
metodą reflektometryczną.

Tabela 6.2.2. Wyniki pomiarów na rok 2003.

Lp. Nazwa  badanego 
związku

Dopuszczalny 
poziom  średni 
dobowy [μg/m3]

Maksymalne 
stężenie 
średnie dobowe 
[μg/m3]

Dopuszczalny 
poziom  średni 
roczny [μg/m3]

Stężenie 
średnie  roczne 
[μg/m3]

1 SO2 150 15 20 5,9
2 NO2 - 54 54 36,0
3 pył zawieszony 60 109 43,2 18,5
Źródło: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sochaczewie

Tabela 6.2.3. Wyniki dotyczące opadu pyłu na stanowisku pomiarowym

Badana substancja Wartość dopuszczalna [g/m2rok] Wartość uzyskana [g/m2rok]
Opad pyłu 200 122,15
Źródło: Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Sochaczewie

Otrzymane wyniki badań dają dopuszczalne poziomy stężeń dla SO2, NO2, pyłu zawieszonego i opadu 
pyłu  zgodnie  z  Rozporządzeniem Ministra  Środowiska  z  dnia  2  czerwca  2002  roku,  w  sprawie 
dopuszczalnych  poziomów  niektórych  substancji  w  powietrzu,  alarmowych  poziomów niektórych 
substancji  w  powietrzu  oraz  marginesów  tolerancji  dla  dopuszczalnych  poziomów  niektórych 
substancji.

Miasto  Sochaczew  należy  do  strefy,  dla  której  wskazane  jest  wzmocnienie  systemu  oceny  wg 
kryteriów dla ochrony zdrowia (wg Raportu WIOŚ „Roczna ocena jakości powietrza w województwie 
mazowieckim”). Za niewystarczające kryteria oceny uznano PM10 24, PM10 rok, SO2 1h, SO2 24h.

Strefę Sochaczewa (oznaczonej kodem 4.14.20.28) zakwalifikowano do grupy B z uwzględnieniem 
parametrów kryterialnych określonych dla SO2, pod kątem ochrony zdrowia. Pod względem różnych 
czasów  uśredniania  stężeń  PM10  należy  do  grupy  B/C.  Dla  pozostałych  parametrów:  NO 2,  Pb, 
C6H6,,CO,  O3  zakwalifikowano  Sochaczew  do  grupy  A,  gdzie  postuluje  się  utrzymanie  stanu 
obecnego.

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.
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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. 

6.2.2. Program działań dla sektora: Powietrze atmosferyczne 

Cel strategiczny:

Poprawa jakości powietrza atmosferycznego do obowiązujących standardów poprzez dalsze 
ograniczanie emisji zanieczyszczeń 

Cele średnioterminowe do roku 2011 i krótkoterminowe do roku 2007:

1.Dążenie do ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych
2. Dążenie do ograniczenia emisji ze źródeł komunalnych, szczególnie niskiej emisji
3. Dążenie do ograniczenia emisji ze źródeł produkcyjnych
4. Rozwój monitoringu powietrza

Strategia osiągania celów i kierunki działań

Ochrona  powietrza  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 oraz zmniejszanie  poziomów substancji  w powietrzu co najmniej  do 
dopuszczalnych, gdy nie są one dotrzymane.

Na terenie  miasta  Sochaczew jednym z największych źródeł  zanieczyszczenia  są źródła związane 
z wytwarzaniem i  użytkowaniem ciepła  i  energii,  stąd  też  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, energie elektryczna lub energię odnawialną).

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. 

W pierwszej kolejności zadaniami tymi objąć należy bloki mieszkalne zbudowane z wielkiej płyty.  
Nie bez znaczenia będzie dokonana przy tej okazji poprawa estetyki tych budynków dzięki wymianie 
okien  i  drzwi  oraz  zmianie  elewacji.  Zadanie  to  będzie  realizowane  głównie  przez  właścicieli  
budynków, także dla podwyższenia komfortu i uzyskania odczuwalnych oszczędności finansowych.

-  modernizacja  lub  przebudowa   systemów  ogrzewania –  szczególnie  małych  kotłowni  oraz 
indywidualnych palenisk domowych.

W  gospodarce  cieplnej  duże  znaczenie  mają  uwarunkowania  rynkowe,  stąd  też  wskazanie  
szczegółowych  wytycznych  nie  jest  możliwe.  Generalnie,  na  terenach,  gdzie  dominuje  zabudowa 
rozproszona,  nie  ma  ekonomicznego  uzasadnienia  rozwój  centralnych  systemów  ciepłowniczych. 
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W starym  budownictwie  paliwa  stałe  są  i  jeszcze  przez  długi  okres  czasu  będą  podstawowym 
nośnikiem energii. 

W zakresie zaopatrzenia w ciepło miasta Sochaczew planuje się następujące działania:
- adaptację  i  modernizację  istniejących  kotłowni  komunalnych  i  zakładowych  oraz 

związanych z nimi systemów cieplnych,
- wykorzystywanie  na  potrzeby  komunalne  rezerw  ciepła  z  kotłowni  zakładowych 

funkcjonujących na terenie Miasta,
- propagowanie i przechodzenie z opalania węglem lub miałem węglowym na ekologiczne 

nośniki ciepła.

Znaczną poprawę można  uzyskać  w wyniku prowadzenia  edukacji  ekologicznej  mieszkańców,  na 
temat  szkodliwości  spalania  odpadów w paleniskach  domowych,  co obecnie  jest  częstą  praktyką. 
W późniejszym okresie należy zwrócić uwagę na możliwość wykorzystania czystych źródeł energii 
oraz  źródeł  odnawialnych  (energii  biomasy,  gazu  z  fermentacji  osadów  ściekowych,  energii 
słonecznej, geotermalnej).

Na  terenie  Miasta  przewiduje  się  rozwój  sieci  gazowej,  co zmieni  zapewne strukturę  ogrzewania  
indywidualnych  budynków  na  korzyść  ekologicznych  nośników  energii.  Projektowany  system 
zaopatrzenia w gaz ziemny wysokometanowy opierać się będzie na:

- budowie tranzytowej sieci przesyłowej wysokiego ciśnienia relacji Błonie – Sochaczew – 
Gostynin i co najmniej trzech stacjach redukcyjnych I-go stopnia

- budowie sieci rozdzielczej średniego ciśnienia
- pokryciu potrzeb bytowo – gospodarczych w 80%
- pokrycie potrzeb produkcyjno – usługowych w 100%

Na terenie miasta Sochaczew źródłem zanieczyszczenia powietrza jest także działalność gospodarcza,  
szczególnie przemysł. W celu ograniczenia emisji przemysłowej podejmowane powinny być działania 
przez  samych  sprawców  zanieczyszczeń,  m.in.  zainstalowanie  urządzeń  ochronnych,  wdrożenie 
nowych technologii, zmiana technologii produkcji, itp.
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Cele średnioterminowe, krótkoterminowe i kierunki działań w zakresie poprawy jakości powietrza atmosferycznego
Cel 

średnioterminowy 
do roku 2011

Cele 
krótkoterminowy 

do roku 2007

Kierunek działań Jednostki odpowiedzialne

Dążenie do ograniczania wielkości emisji 
zanieczyszczeń komunikacyjnych

1. Polepszenie i optymalizacja warunków ruchu drogowego w celu 
zwiększenia płynności transportu, szczególnie przez centrum miasta

realizacja zadań przez zarządy dróg
koordynacja działań przez Urząd Miejski

2. Poprawa standardów technicznych infrastruktury drogowej, zwłaszcza 
w obszarach gęstej zabudowy mieszkalnej

3. Rozwój i wspieranie transportu zbiorowego w celu zwiększenia jego 
udziału w całkowitych przewozach pasażerskich.
4. Budowa sieci parkingów, zatok postojowych
5. Promowanie i wdrażanie nowoczesnych rozwiązań technicznych 
w komunikacji i pojazdach
6. Promowanie stosowania w pojazdach benzyny bezołowiowej, 
biopaliw i gazu
7. Eliminacja z ruchu pojazdów nie spełniających obowiązujących norm 
ekologicznych
8. Promowanie proekologicznych zachowań właścicieli samochodów 
(np. Dzień bez samochodu, korzystanie ze środków transportu 
publicznego, korzystanie kilku osób z jednego pojazdu)
9. Rozbudowa ścieżek rowerowych 



Cel 
średnioterminowy 

do roku 2011

Cele 
krótkoterminowy 

do roku 2007

Kierunek działań Jednostki odpowiedzialne

Dążenie do ograniczania emisji ze źródeł 
komunalnych, szczególnie niskiej emisji

1.Budowa i modernizacja ciepłowni z wykorzystaniem odpowiednich 
technologii zabezpieczających przed emisją szkodliwych gazów

realizacja zadań przez Urząd Miejski,, 
właścicieli budynków, przedsiębiorstwa 

energetyki cieplnej

2. Zwiększenie udziału ekologicznych nośników ciepła i odnawialnych 
źródeł energii w bilansie energetycznym miasta, poprzez:
- Inwentaryzację i analizę możliwości  potencjału energii odnawialnej 
możliwej do wykorzystania na terenie miasta
- Wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz 
pomoc przy wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska 
nośników energii
3. Prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie ochrony powietrza i 
przedstawienie szkodliwego oddziaływania zanieczyszczeń pyłowych 
i gazowych dla zdrowia i kosztów społeczno-ekonomicznych 
spowodowanych zanieczyszczeniem atmosfery
4. Prowadzenie zintegrowanych działań na rzecz minimalizacji zużycia 
energii m.in. poprzez termoizolację budynków mieszkalnych 
i publicznych, montowanie regulatorów ciepła, wymianę stolarki 
drzwiowej i okiennej, itp.
5. Opracowanie planu zaopatrzenia w ciepło i energię
6. Spalanie węgla o korzystnych dla środowiska parametrach, m.in. 
takich jak: zmniejszona zawartość siarki, niska zawartość popiołu, 
wysoka wartość opałowa
7. Przechodzenie na paliwo ekologiczne, np. olejowe lub gazowe 
8. Wprowadzenie i konsekwentne przestrzeganie zakazu spalania traw i 
odpadów na powierzchni ziemi
9. Gazyfikacja miasta
10. Zorganizowanie punktu informacji, gdzie zainteresowani mogliby 
uzyskać informacje, jakie należy spełnić warunki, aby uzyskać 
dofinansowanie lub kredyt na preferencyjnych warunkach np. z 
WFOŚiGW, Banku Ochrony Środowiska SA lub Banku Gospodarstwa 
Krajowego - na termorenowację budynków i modernizację kotłowni i 
palenisk domowych



Cel 
średnioterminowy 

do roku 2011

Cele 
krótkoterminowy 

do roku 2007

Kierunek działań Jednostki odpowiedzialne

Dążenie do ograniczania emisji ze źródeł 
przemysłowych

1. Ograniczanie emisji niezorganizowanej z terenu zakładów i innych 
placówek usługowo - handlowych realizacja zadań przez zakłady 

przemysłowe i inne podmioty 
wprowadzające zanieczyszczenia do 

powietrza
Urząd Miejski

Starostwo Powiatowe

2. Prowadzenie odpowiedniej polityki przestrzennej, mającej na celu 
lokalizację zakładów uciążliwych ze względu na emisje zanieczyszczeń 
do atmosfery na terenach oddalonych od zabudowy mieszkalnej i 
terenów przyrodniczo cennych (nie na linii najczęstszych kierunków 
wiatrów) i uwzględnienie tych zapisów w planach zagospodarowania 
przestrzennego
3. Montaż urządzeń odpylających stosowanie wysokosprawnych, 
nowoczesnych technik odpylania
4. Montaż urządzeń dla ograniczania emisji zanieczyszczeń gazowych
5. Ścisłe przestrzeganie przepisów o ochronie atmosfery w przypadku 
nowych inwestycji
6. Przestrzeganie przez poszczególne zakłady i kontrola norm odnośnie 
emisji zanieczyszczeń

7. Promowanie i wdrażanie nowoczesnych, energooszczędnych 
technologii
8. Promowanie systemów zarządzania środowiskowego (projekty 
Czystej Produkcji i norm zarządzania środowiskowego (np. ISO 14000)

Rozwój monitoringu powietrza 1.Zwiększenie punktów monitoringu powietrza i doskonalenie metod 
pomiaru

WIOŚ, PSSE, WSEE



6.3. Hałas  

6.3.1. Stan aktualny

Hałas  stanowi  jedno  ze  źródeł  zanieczyszczenia  środowiska,  wzrastające  w  ostatnich  latach  
w  związku  z  rozwojem  komunikacji,  uprzemysłowieniem  i  postępującą  urbanizacją  Miasta. 
Odczuwany jest przez mieszkańców jako jeden z najbardziej uciążliwych czynników wpływających 
ujemnie na środowisko i samopoczucie.

Hałasem  nazywa  się  każdy  dźwięk,  który  w  danych  warunkach  jest  określony  jako  szkodliwy,  
uciążliwy lub przeszkadzający, niezależnie od jego parametrów fizycznych. Odczucie hałasu jest więc 
bardzo subiektywne  i  zależy od wrażliwości  słuchowej  poszczególnych jednostek.  Zespół  zjawisk 
akustycznych  zachodzących  w środowisku,  określony za pomocą  parametrów akustycznych  czasu
 i  przestrzeni  nazywa się umownie klimatem akustycznym środowiska zewnętrznego.  Uciążliwość 
hałasu dla organizmu zależy od natężenia dźwięku, jego częstotliwości i czasu trwania. 

Wyróżnia się trzy główne rodzaje hałasu, według źródła powstawania:

-hałas  przemysłowy  powodowany  przez  urządzenia  i  maszyny  w  obiektach  przemysłowych  
i usługowych,

-hałas komunikacyjny pochodzący od środków transportu drogowego, kolejowego i lotniczego,
-hałas  komunalny  występujący  w  budynkach  mieszkalnych,  szczególnie  wielorodzinnych  
i w obiektach użyteczności publicznej.

Hałas przemysłowy
Hałas przemysłowy w Sochaczewie stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym, występujące głównie 
na terenach sąsiadujących z zakładami przemysłowymi. Przyczyną wzrostu uciążliwości tego rodzaju 
hałasu  jest  rozbudowa  zabudowy  mieszkaniowej  przebiegającej  w  sąsiedztwie  terenów 
przemysłowych. 

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.  Wewnątrz  hal  
przemysłowych  hałas  sięga  poziomu  80  -  125  dB i  w znacznym  stopniu  przenosi  się  na  tereny 
sąsiadujące. W sąsiedztwie zakładów przemysłowych poziomy dźwięku osiągają wartości od 50 dB 
(mało uciążliwe) do 90 dB (bardzo uciążliwe). Na terenie Sochaczewa hałas przemysłowy traci swoje  
znaczenie, z uwagi na restrukturyzację przemysłu, trwającą recesję i zaprzestanie działalności wielu 
podmiotów gospodarczych. W wielu zakładach przeprowadzono zmiany prowadzące do zmniejszenia 
emitowanego  hałasu,  poprzez  wymianę  parku maszynowego  na  nowocześniejszy  oraz  działaniom 
wyciszającym. 

Pewną  uciążliwość  powodują  zakłady  rzemieślnicze  i  usługowe  zlokalizowane  blisko  zabudowy 
o charakterze  mieszkalnym.  Wpływ  ich  na  ogólny  klimat  akustyczny  miasta  Sochaczew nie  jest 
znaczący, jednak są one przyczyną lokalnych negatywnych skutków odczuwalnych przez okolicznych 
mieszkańców. Do zakładów takich należą najczęściej: warsztaty mechaniki pojazdowej, blacharskie, 
ślusarskie, stolarskie i krawieckie. 

Przyczyną  występowania  niekorzystnego  oddziaływania  hałasu  przemysłowego  są  często  błędne 
decyzje  lokalizacyjne  oraz  brak  stosownych  decyzji  niezbędnych  do  rozpoczęcia  określonej  
działalności gospodarczej.

Na terenie miasta  nie ma zakładów posiadających decyzję  ustalającą dopuszczalny poziom hałasu  
przenikającego do środowiska. 



Hałas komunikacyjny
Do  najpowszechniejszych  i  najbardziej  uciążliwych  źródeł  hałasu  należy  komunikacja  drogowa. 
Środki transportu są ruchomymi źródłami hałasu decydującymi o parametrach klimatu akustycznego  
przede wszystkim na terenach zurbanizowanych. Poziomy dźwięku środków komunikacji drogowej są 
wysokie i  wynoszą 75-90 dB, przy dopuszczalnych natężeniach hałasu w środowisku w otoczeniu 
budynków mieszkalnych do 67 dB w porze nocnej i do 75 dB w porze dziennej. 

W 1999 roku została opracowana „Mapa akustyczna miasta Sochaczew”. Pomiary poziomu hałasu 
zostały przeprowadzone w maju, czerwcu i lipcu 1999 roku. Punkty pomiarowe wyznaczono wzdłuż 
głównych  tras  komunikacyjnych  oraz  dróg  pobocznych  w  granicach  administracyjnych  miasta.  
Wyznaczono 30 punktów najbardziej uczęszczanych tras. Pomiary przeprowadzane były standardowo 
w miejscu  oddalonym od krawężnika o 1 m.,  na  wysokości  1,2 m od podłoża.  Podczas  pomiaru  
dokonywano również zliczania przejeżdżających aut (z podziałem na samochody do 3,5 tony, powyżej  
i  autobusy).Wyboru  trasy  dokonano  na  podstawie  danych  dotyczących  funkcji  trasy  w  układzie 
komunikacyjnym  miasta  oraz  natężenia  i  struktury  ruchu.  Wykonano  badania  na  następujących 
trasach:

Warszawa – Poznań ulice Warszawska, Płocka, Łowicka
droga dojazdowa: z Płocka – ul. Płocka
droga dojazdowa ze Skierniewic – ul. 15-tego Listopada
droga dojazdowa z Żyrardowa – ul. Licealna
droga dojazdowa z Wyszogrodu – ul. Wyszogrodzka
droga dojazdowa z Młodzieszyna – ul. Brukowa
droga dojazdowa z Kampinosu – ul. Chopina
przy  ulicach  Traugutta  ,  Towarowa,  1-go  Maja,  Staszica,  Piłsudskiego,  600-Lecia,  Gawłowska, 

Wyszyńskiego, Chodakowska, Trojanowska, Tartaczna.
 
Zbadano ogółem około 29,2 km ulic.

Tabela 6.3.1. Wyniki pomiarów akustycznych

Numer  punktu 
pomiarowego

Średnia ilość pojazdów (poj./h) Średni poziom hałasu (dB/A)

razem pojazdy do 
3,5t

pojazdy 
powyżej 
3,5 t

autobusy ekwiwalentny maksymalny

1
ul. Traugutta

828 726 92 10 74,4 94,7

2
ul.15 Sierpnia

464 428 34 2 70,5 88,1

3
ul.15 Sierpnia

540 484 40 16 73,2 92,3

4
ul.15 Sierpnia

172 158 14 0 69,2 90,2

5
ul. Tartaczna

4 4 0 0 55,7 61,6

6
ul.Wyszogrodzka

242 222 20 0 69,6 90,2

7
ul.Wuszogrodzka

202 180 20 2 68,3 90,7

8
ul.Mostowa

276 244 30 2 72,7 92,2

9  wyjazd  do 
Młodzieszyn

96 94 0 2 64,8 87,2

10 
ul. Gawłowska

146 130 8 8 67,5 90,5

11 488 286 188 14 73,0 92,5



Numer  punktu 
pomiarowego

Średnia ilość pojazdów (poj./h) Średni poziom hałasu (dB/A)

razem pojazdy do 
3,5t

pojazdy 
powyżej 
3,5 t

autobusy ekwiwalentny maksymalny

ul. Licealna
12
ul. Towarowa

322 270 34 18 69,8 89,9

13
ul. Licealna

390 280 180 2 74,8 93,2

14
ul. Towarowa

772 694 54 24 71,2 93,3

15
ul. Cicha

636 564 44 28 70,7 87,9

16
ul. Płocka

460 368 90 2 74,2 92,1

17
ul. Gawłowska

350 330 20 0 68,3 86,9

18
ul. Chodakowska

422 388 28 6 70,6 90,2

19
ul. Chopina

296 260 26 10 71,4 90,7

20
ul. Chopina

588 534 38 16 72,0 92,8

21
ul. Łowicka

990 680 280 30 76,6 94,0

22
ul. Płocka

1 606 1 212 374 22 76,0 100,0

22
ul. Płocka

1 606 1 212 374 22 76,0 100,0

23
ul. Warszawska

1 104 952 136 16 77,0 99,6

24
ul. Warszawska

1 170 1 022 142 6 74,9 95,4

25
ul. Staszica

570 554 10 6 67,0 83,6

26
ul. 600 – lecia

772 714 46 12 71,6 91,5

27
ul. 600 – lecia

870 802 56 12 72,3 89,3

28
1 Maja

446 442 4 0 66,6 85,8

29
ul. Trojanowska

196 194 2 0 66,7 94,6

30
ul.Wyszyńskiego

162 184 20 0 67,0 95,7

Źródło: Inspekcja Ochrony Środowiska WIOŚ Delegatura w Płocku „Mapa akustyczna dla miasta  
Sochaczewa”

W najbardziej uciążliwych pod względem akustycznym punktach miasta wykonano również badania  
przekrojowe  dobowe.  Badania  te  przeprowadzono  przy  ulicach:  Licealna,  Warszawska,  Łowicka 
i Płocka.
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.  Brak  jest  informacji  dotyczących  wartości  hałasu,  po  otwarciu  obwodnicy. 
Dokładne  dane  znane  będą  w  grudniu  2004  roku,  gdy  zakończone  zostaną  badania  klimatu 
akustycznego przeprowadzanego przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.

Hałas  kolejowy ma  na terenie  miasta  marginalne znaczenie ze względu na mniejszą gęstość sieci  
trakcyjnej,  mniejsze  natężenie  ruchu  oraz,  w  większości,  usytuowanie  linii  w  terenach  o  słabej  
gęstości zabudowy. 

Hałas osiedlowy i mieszkaniowy
Szacuje  się,  że  w  skali  kraju  25%  mieszkańców  jest  narażona  na  ponadnormatywny  hałas 
w mieszkaniach  występujący  w  wyniku  stosowania  „oszczędnych”  materiałów  i  konstrukcji 
budowlanych. Hałas wewnątrz osiedlowy spowodowany jest przez pracę silników samochodowych, 
wywożenie śmieci, dostawy do sklepów, głośną muzykę radiową itp. Do tych hałasów dołącza się 
niejednokrotnie  bardzo  uciążliwy  hałas  wewnątrz  budynku,  spowodowany  wadliwym 
funkcjonowaniem instalacji  wodno-kanalizacyjnej,  centralnego  ogrzewania,  dźwigów,  hydroforów, 
zsypów. Według polskiej normy, poziom hałasu pochodzący od instalacji i urządzeń budynku może 
wynosić w ciągu dnia 30-40 dB, nocą 25-30 dB.

.W wyniku analizy w zakresie badań hałasu sformułowano następujące wnioski:
- głównym źródłem uciążliwości na terenie Sochaczewa jest komunikacja drogowa,
- hałas przemysłowy w Mieście stanowi zagrożenie o charakterze lokalnym,
- hałas osiedlowy i mieszkaniowy jest zagrożeniem o charakterze lokalnym,
- docelowym  kierunkiem  działań  planistycznych  dotyczących  ograniczania  uciążliwości 

hałasu  powinno  być  odpowiednie  planowanie  i  projektowanie  przebiegu  tras 
komunikacyjnych  (ze szczególnym  uwzględnieniem  rejonów  wymagających  komfortu 
akustycznego) wraz z zabezpieczeniami akustycznymi.

6.3.2.  Program działań dla sektora: Hałas 

Cel strategiczny:

Dążenie do zmniejszenia uciążliwości akustycznej dla mieszkańców Miasta i osiągnięcie poziomu 
hałasu poniżej dopuszczalnego 

Cele średnioterminowe i kierunki działań do roku 2011:
1. Ograniczanie poziomu hałasu na terenach, gdzie jego natężenie odczuwalne jest jako uciążliwe lub 

przekracza dopuszczalne normy, szczególnie na terenach gęstej zabudowy mieszkalnej (dotyczy to 
przede wszystkim hałasu emitowanego przez środki  transportu w obszarach miejskich i  wzdłuż 
głównych dróg)

2. Utrzymanie aktualnego poziomu hałasu w obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna.
3. Ograniczanie hałasu pochodzenia przemysłowego i robót budowlanych.

Strategia realizacji celów średnioterminowych
Zgodnie z art. 112 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 
poz.  627)  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. 
Zgodnie z art. 113 ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 627) w Rozporządzeniu 
Ministra Środowiska określone zostały 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.  Poziomy  te  
określone zostały dla pory dnia i nocy.

Ochrona przed hałasem polega na:

 - zapobieganiu jego powstawania, 

 - zapobieganiu jego przenikania do środowiska.

Podstawowym zadaniem jest inwentaryzacja miejsc, gdzie występują przekroczenia hałasu i dokładne 
rozpoznanie  sytuacji  akustycznej  w Mieście.  Dokonane to zostanie poprzez cykliczne aktualizacje  
Mapy akustycznej  miasta  Sochaczew.  Konieczna  jest  również  koordynacja  działań  (także  policji)  
w celu badania pojazdów powodujących szczególny hałas, a także systematyczne usprawnianie ruchu 
drogowego, budowę nowych odcinków dróg i modernizację nawierzchni istniejących. 

W  planowaniu  przestrzennym  należy  przyjąć  zasadę  stosowania  natężenia  hałasu  jako  jedno 
z kryteriów lokalizacji nowych inwestycji. 

W  miejscach  szczególnie  narażonych  na  hałas,  zlokalizowanych  w  pobliżu  gęstej  zabudowy 
mieszkaniowej lub terenów rekreacyjnych konieczne będzie zastosowanie środków zmniejszających 
negatywny  wpływ  hałasu,  głównie  zasadzenie  pasów  zwartej  zieleni  izolacyjnej  (gęste  krzewy 
i drzewa).  Należy  także  promować  działania  ograniczające  uciążliwość  hałasu  dla  mieszkańców 
miasta, czyli propagować stosowanie odpowiednich materiałów budowlanych. Dobrą metodą redukcji  
hałasu jest  wymiana  okien na dźwiękoizolacyjne,  które zapewnią warunki  komfortu akustycznego 
wewnątrz  pomieszczeń zamkniętych.  Wymagania  dotyczące  izolacyjności  okien według wymagań 
normy zależą od poziomu dźwięku hałasu samochodowego określonego dla szesnastu godzin pory 
dziennej oraz ośmiu godziny nocy.

Przy modernizacji dróg i ulic należy zwrócić szczególną, uwagę na dobór nawierzchni właściwej dla 
rzeczywistej  prędkości  pojazdów.  Zastosowanie  cichych  nawierzchni  drogowych  poprawi  warunki 
akustyczne w środowisku zewnętrznym o około 5 dB. 

W celu usprawnienia komunikacji, a tym samym ograniczenia hałasu pochodzenia komunikacyjnego 
planuje się:

- analizę i wprowadzenie koniecznych zmian w inżynierii ruchu drogowego,
- budowę ulicy zbiorczej  „Północ – Południe” łączącej  dzielnicę  Chodaków z dworcem 

PKP (w tym nowej przeprawy mostowej przez rzekę Utratę),
- budowę  na  obwodnicy  miejskiej  w  rejonie  ulicy  Olimpijskiej  dodatkowego  pełnego 

skrzyżowania,
- budowę  połączenia  drogowego  dla  dzielnic  Karwowo  i  Rozlazłów,  dublującego 

dotychczasowy ciąg ulicy Gawłowskiej i połączenia dzielnicy Zatorze z ulicą Gwardyjską
- systematyczne  modernizowanie  istniejącej  sieci  ulic  połączone  z  doprowadzeniem ich 

parametrów technicznych do stanu odpowiadającego funkcji ulicy lub jej odcinka,
- modernizację istniejącej linii kolejowej E-20,
- zapewnienie  dogodnych  połączeń  komunikacyjnych  miasta  z  lokalnymi  ośrodkami 

regionalnymi – Płockiem i Łowiczem, a także sąsiednimi ośrodkami gminnymi,
- budowa odpowiedniej ilości miejsc parkingowych w pobliżu centr usługowych,
- sukcesywna  budowa  i  uwzględnianie  w trakcie  ewentualnej  modernizacji  ulic  ścieżek 

rowerowych,
- projektowanie  dróg  z  uwzględnieniem  możliwie  małych  pochyleń  podłużnych,  mało 

szorstkich nawierzchni oraz elementów drogi redukujących hałas (np. prowadzenie drogi 
w głębokim wykopie, w newralgicznych punktach trasy),

- poprawę płynności ruchu i zmniejszenie ilości zatrzymań.



Cele średnioterminowe, krótkoterminowe i kierunki działań w zakresie hałasu 

Cel średnioterminowy do roku 2011 Cele krótkoterminowy do roku 2007 Kierunek działań Jednostki odpowiedzialne

Niedopuszczenie do pogorszenia 
klimatu akustycznego na obszarach, 

gdzie sytuacja akustyczna jest 
korzystna

Monitoring akustyczny poziomu hałasu, 
zwłaszcza pochodzenia 

komunikacyjnego

1. Inwentaryzacja źródeł uciążliwości 
akustycznej

realizowane przez policję i Urząd 
Miasta we współpracy ze Starostwem 

Powiatowym, z mediami, szkołami2. Dokonanie oceny akustycznej 
wybranych miejsc miasta

Prowadzenie polityki przestrzennej 
pozwalającej na zróżnicowanie 

lokalizacji obiektów 
w zależności od jego uciążliwości 

hałasowej

1. Wprowadzanie do miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego zapisów odnośnie 
standardów akustycznych dla 
poszczególnych terenów 

2. Przeznaczanie wydzielonych 
specjalnie terenów na cele lokalizacji 
uciążliwego akustycznie przemysłu, 
rzemiosła i usług
3. Właściwe kształtowanie linii 
zabudowy i brył powstających 
budynków w celu zminimalizowania 
wpływu hałasu drogowego
4. Prowadzenie działalności edukacyjnej 
o zagrożeniu środowiska i zdrowia 
ludzkiego hałasem



Cel średnioterminowy do roku 2011 Cele krótkoterminowy do roku 2007 Kierunek działań Jednostki odpowiedzialne

Ograniczanie poziomu hałasu na 
terenach, gdzie jego natężenie 
odczuwalne jest jako uciążliwe 
lub przekracza dopuszczalne 

normy, szczególnie na terenach 
gęstej zabudowy mieszkalnej 
(dotyczy to przede wszystkim 

hałasu emitowanego przez środki 
transportu w obszarach miejskich 

i wzdłuż głównych dróg)

Ograniczenie narażenia ludności miasta 
na ponadnormatywny hałas

1. Modernizacja nawierzchni dróg realizowane przez Zarządy Dróg
2. Zwiększenie ilości izolacyjnych pasów 
zieleni w miejscach narażonych na 
ponadnormatywny hałas oraz ekranów akust.

realizowane przez Urząd Miasta oraz 
Zarządy Dróg

3. Stosowanie dźwiękochłonnych elewacji 
budynków

realizowane przez właścicieli domów i 
spółdzielnie mieszkaniowe

4. Wymiana stolarki okiennej na okna o 
podwyższonym wskaźniku izolacyjności 
akustycznej właściwej (Rw>30dB) w 
budynkach narażonych na 
ponadnormatywny hałas

realizowane przez właścicieli domów 
i spółdzielnie mieszkaniowe

5. Zintensyfikowanie działań 
ograniczających negatywny wpływ hałasu na 
mieszkańców poprzez:
- poprawienie organizacji ruchu ułatwiającą 
płynność jazdy
- poprawę stanu nawierzchni ulic 
- właściwą organizację robót budowlanych

realizowane przez Urząd Miasta, 
Starostwo Powiatowe oraz

 Zarządy Dróg

6. Ograniczanie hałasu w obiektach 
przemysłowych poprzez:
- zastosowanie automatyzacji i hermetyzacji 
procesu produkcji
- montaż ekranów akustycznych wokół 
obiektów szczególnie uciążliwych
- przebudowę instalacji wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych
- skrócenie czasu pracy hałaśliwych urządz.
- dobór technologii produkcji o niskim 
poziomie hałasu
- stosowanie obudów dźwiękochłonnych na 
urządzenia i maszyny emitujące wysoki 
poziom hałasu

realizowane przez podmioty 
gospodarcze, przy nadzorze WIOŚ, 

Urzędu Miasta oraz Starostwa 
Powiatowego

7. Wyeliminowanie z użytkowania środków 
transportu, maszyn i urządzeń, których 
hałaśliwość nie odpowiada przyjętym 
standardom

realizowane przez policję

8. Reagowanie na skargi mieszkańców 
miasta na ponadnormatywny hałas

realizowane przez Urząd Miasta   
oraz Starostwo Powiatowe

9. Skuteczne egzekwowanie stosowania 
przepisów krajowych i unijnych w zakresie 
ochrony przed hałasem



6.4. Promieniowanie elektromagnetyczne

6.4.1. Stan aktualny

Promieniowanie elektromagnetyczne jest bardzo rozległe i obejmuje różne długości fal, począwszy od 
fal radiowych przez fale promieni podczerwonych, zakres widzialny i fale promieni nadfioletowych,  
aż  do  bardzo  krótkich  fal  promieni  rentgenowskich  i  promieni  gamma.  Z  całego  spektrum 
promieniowania elektromagnetycznego w sposób istotny oddziałują na organizmy tylko te fale, które  
są pochłaniane przez atomy,  cząsteczki i  struktury komórkowe. Z uwagi na sposób oddziaływania  
promieniowania  na  materię  widmo  promieniowania  elektromagnetycznego  można  podzielić  na 
promieniowanie jonizujące i niejonizujące:

- promieniowanie jonizujące, występuje w wyniku użytkowania zarówno wzbogaconych, 
jak  
i  naturalnych  substancji  promieniotwórczych  w  energetyce  jądrowej,  ochronie  zdrowia, 
przemyśle,  badaniach naukowych,

- promieniowanie niejonizujące  występuje wokół linii energetycznych wysokiego napięcia, 
radiostacji,  pracujących  silników  elektrycznych  oraz  instalacji  przemysłowych,  urządzeń 
łączności,  domowego sprzętu elektrycznego, elektronicznego itp.

Nadmierne  dawki  promieniowania  działają  szkodliwie  na  wszystkie  organizmy żywe,  dlatego też  
ochrona przed szkodliwym promieniowaniem jest jednym z ważnych zadań ochrony środowiska.

Promieniowanie jonizujące
Promieniowanie  jonizujące  jest  nieodłącznym  elementem  środowiska  naturalnego,  dociera  
z Kosmosu, z wnętrza Ziemi. Przy opracowywaniu zbiorczych ocen zagrożeń radiacyjnych dla ludzi  
i środowiska rozróżnia się zagrożenia pochodzące od radionuklidów naturalnych i sztucznych. 

W  przyrodzie  występuje  prawie  80  radioizotopów  i  ok.  20  pierwiastków  promieniotwórczych.  
Do najbardziej znanych należą izotopy uranu i toru, a także potasu, węgla i wodoru. Intensywność  
promieniowania  wywołana  naturalnymi  pierwiastkami  promieniotwórczymi  jest  różna  w  różnych 
miejscach naszego globu.

Radionuklidy pochodzenia sztucznego przedostały się do środowiska w wyniku prób z bronią jądrową 
lub zostały uwolnione z obiektów jądrowych i składowisk paliwa w trakcie ich normalnej eksploatacji 
lub w stanach awaryjnych (np. katastrofa elektrowni jądrowej w Czarnobylu). Są również wytwarzane 
przez różnego rodzaju urządzenia stosowane np. w diagnostyce medycznej (np. zdjęcia retgenowskie), 
przemyśle czy badaniach naukowych. 

Promieniowanie niejonizujące
Jest to takie promieniowanie, którego energia nie powoduje procesu jonizacji w trakcie oddziaływania  
na  materię  (w tym  na  ciało  człowieka).  Zgodnie  z  rozporządzeniem Ministra  Środowiska  z  dnia 
30 października  2003  roku  w  sprawie  dopuszczalnych  poziomów  pól  elektromagnetycznych  oraz 
sposobów  sprawdzania  dotrzymania  tych  poziomów  (Dz.U.  nr  192,  poz.  1883),  źródłami 
promieniowania niejonizującego są urządzenia wytwarzające:

- pole elektromagnetyczne i magnetyczne stałe,
- pole  elektryczne  i  magnetyczne  o  częstotliwości  50  Hz,  takie  jak:  stacje  i  linie 

elektroenergetyczne wysokiego napięcia,
- pole  elektromagnetyczne  o  częstotliwości  od  1  kHz  do  300000  MHz  (urządzenia 

radiokomunikacyjne, radionawigacyjne i radiolokalizacyjne),
- inne źródła promieniowania z zakresu częstotliwości 0 – 0,5 Hz, 0,5- 50 Hz oraz 50 Hz –  

1000 Hz.



Głównymi źródłami promieniowania niejonizującego na terenie miasta Sochaczew mogą być:

Częstotliwość przemysłowa 50 Hz:
1. elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napięcia, o napięciach znamionowych 110 i 220 

kV,
2. stacje transformatorowe, o napięciu znamionowym 110 kV i 220 kV.

Częstotliwości radiowe:
1. urządzenia radiolokacyjne i radionawigacyjne,
2. stacje przekaźnikowe telefonii komórkowej.

Ponadto, na terenie Miasta zlokalizowane są liczne obiekty radiokomunikacyjne, działające w paśmie 
mikrofalowym lub radiowym, o małej mocy i nie wymagające w związku z tym uzyskania pozwolenia 
na emitowanie pól elektromagnetycznych do środowiska. Źródłem promieniowania są także zespoły 
sieci i urządzeń elektrycznych w gospodarstwie domowym (np. kuchenki mikrofalowe).

Na  terenie  miasta  nie  prowadzono  badań  poziomu  pól  elektromagnetycznych  oraz  dotyczących  
oddziaływania promieniowania na środowisko, a w szczególności na zdrowie mieszkańców. Niemniej, 
można przypuszczać, że z uwagi na niewielką liczbę źródeł tego promieniowania i ich lokalizację,  
w miejscach dostępnych dla ludności nie występują na terenie Sochaczewa pola elektromagnetyczne  
o natężeniach wyższych od dopuszczalnych. 

Należy mieć  na uwadze,  że  oddziaływanie  promieniowania  niejonizującego na środowisko będzie  
stale wzrastać, co związane jest z postępem cywilizacyjnym. Wpływ na wzrost promieniowania ma  
przede  wszystkim  rozwój  telefonii  komórkowej,  powstawanie  coraz  większej  liczby  stacji  
nadawczych  radiowych  i  telewizyjnych  oraz  stacji  bazowych  telefonii  komórkowej,  itp., 
pokrywających coraz gęstszą siecią obszary dużych skupisk ludności. Przedstawiony rozwój źródeł  
pól  elektromagnetycznych  powoduje  zarówno  ogólny  wzrost  poziomu  tła  promieniowania 
elektromagnetycznego  w  środowisku,  jak  też  zwiększenie  liczby  i  powierzchni  obszarów  
o podwyższonym poziomie natężenia promieniowania. 

Poniżej przedstawiono najważniejsze źródła promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego 
na terenie miasta Sochaczew:

Tabela 6.4.1. Punktowe emitory promieniowania elektromagnetycznego

Nazwa urządzenia Lokalizacja
Maszt przekaźnikowy „Polkomtel” ul. Warszawska centrum 

Sochaczewa
Maszt przekaźnikowy „Polkomtel” ul. Chodakowska dzielnica- 

Chodaków
Maszt przekaźnikowy „Centertel” ul. 600 – lecia dzielnica - Trojanów

Przez  Wojewodę  Mazowieckiego  zostało  wydane  tylko  jedno  pozwolenie  na  emitowanie  pól 
elektromagnetycznych.  Dotyczy ono promieniowania  za  pomocą  urządzeń stacji  bazowej  telefonii 
komórkowej  sieci  PLUS  GSM  „Sochaczewa  PŁD”  zlokalizowanej  na  wieży  stalowej  przy 
ul. Stadionowej 4. Jest ono ważne do 15.11.2013 roku.

Rodzaj  i  parametry  instalacji  do  emitowania  pól  elektromagnetycznych  oraz  maksymalną  moc 
promieniowania izotropowo przedstawiono w poniższej tabeli:



Tabela 6.4.2. Anteny sektorowe:

Typ anteny Pasmo 
przenoszenia

Max. Moc 
sygn.dost.do 

anten

Azymut Wysokość 
zawieszenia 
podst. anteny

Max moc 
promieniowania 

izotropowo
MHz W º m n.p.t. W

K 730 378 900 2x41 60 40 657,3
K 730 378 900 2x41 180 40 657,3
K 730 378 900 2x41 300 40 657,3

Tabela 6.4.3. Anteny paraboliczne:

Typ anteny Pasmo 
częstotliwości

Moc 
nadajnika

Azymut Średnica Wysokość 
zawieszenia 
anteny 

Max  moc 
promieniowan
ia izotropowo

GHz dBm º m m n.p.t. W
VHLP2-220 23 18 34 0,6 37,5 645,7

W  przypadku  stacji  bazowych  telefonii  komórkowej  pola  elektromagnetyczne  są 
wypromieniowywane na bardzo dużych wysokościach, w miejscach niedostępnych dla ludzi. Wokół 
budowanych  stacji  bazowych  telefonii  komórkowych  istnieje  możliwość  tworzenia  obszarów 
ograniczonego  użytkowania.  Na  terenie  miasta  Sochaczew  do  tej  pory  nie  wystąpiła  potrzeba 
tworzenia takich obszarów. 

Źródłem promieniowania  elektromagnetycznego  na  terenie  Miasta  są  również  napowietrzne  linie 
energetyczne przebiegające przez miasto 220 kV i 110 kV. Zlokalizowane są tutaj dwa główne punkty 
zasilania przy ul. Partyzantów (GPZ 220/110/15 kV) oraz „Boryszew” przy ul. Kościńskiego (GPZ 
110/15 kV). 

Ze  względu  na  oddziaływanie  elektromagnetyczne,  akustyczne,  a  także  konieczność  spełnienia 
wymogów  bezpieczeństwa  narzucono  ograniczenia  w  użytkowaniu  i  zagospodarowaniu  terenu 
w otoczeniu linii i GPZ. Są one następujące:

- obustronnie w pasach o szerokości 35 m od osi linii 220 kV
- obustronnie w pasach o szerokości 17,5 m od osi linii 110 kV
- w strefie o szerokości 150 m wokół transformatorów 220/110/15 i 110/15 kV.

Ponadto, na terenie miasta rozmieszczonych jest 132 stacji transformatorowych 15/0,4 kV o łącznej  
mocy około 22 MW

Pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych

Pozwolenia na emitowanie pól elektromagnetycznych wymagane jest dla:
- linii i stacji elektromagnetycznych o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym,
- instalacji  radiokomunikacyjnej,  radionawigacyjnych,  których  równoważna  moc 

promieniowania  izotropoewgo  jest  równa  15W  lub  wyższa,  emitujących  pola 
elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz.

Instalacje,  których  użytkowanie  rozpoczęto  przed  1  października  2001  roku  muszą  uzyskać 
pozwolenie do 31 grudnia 2005 roku. 

Wniosek o wydanie pozwolenia powinien zawierać:
• zakres  częstotliwości  pól  elektromagnetycznych  i  równoważnej  mocy  promieniowanej 

izotropowo emitowanych przez instalacje oraz napięcia znamionowe w odniesieniu do linii 
i stacji elektromagnetycznych,



• miejsca  występowania  w  otoczeniu  instalacji  pól  elektromagnetycznych  o  wartościach 
granicznych  dla  terenów  pod  zabudowę  mieszkaniową  oraz  dla  miejsc  dostępnych  dla 
ludności (w formie opisowej i graficznej),

• oznaczenie prowadzącego instalację, jego adres zamieszkania lub siedziby,
• adres zakładu, na którego terenie prowadzona jest eksploatacja instalacji, 
• informację o tytule prawnym do instalacji, 
• informacje  o  rodzaju  instalacji,  stosowanych  urządzeniach  i  technologiach  oraz 

charakterystykę techniczną źródeł powstawania i miejsc emisji, 
• ocenę stanu technicznego instalacji, 
• informację o rodzaju prowadzonej działalności, 
• opis możliwych wariantów funkcjonowania instalacji, 
• bilans  masowy  i  rodzaje  wykorzystywanych  materiałów,  surowców  i  paliw,  wraz  ze 

schematem technologicznym, 
• informację o energii wykorzystywanej lub wytwarzanej przez instalację, 
• wielkość i źródła powstawania albo miejsca emisji - aktualnych i proponowanych - w trakcie 

normalnej  eksploatacji  instalacji  oraz  w  warunkach  odbiegających  od  normalnych, 
w szczególności takich jak: rozruch, awaria, wyłączenia, 

• informację o planowanych okresach funkcjonowania instalacji w warunkach odbiegających od 
normalnych, 

• informację o istniejącym lub przewidywanym oddziaływaniu emisji na środowisko, 
• wyniki pomiarów wielkości emisji z istniejącej instalacji, 
• zmiany wielkości emisji jakie nastąpiły po wydaniu ostatniego pozwolenia, 
• planowane działania, w tym przewidywane środki techniczne mające na celu zapobieganie lub 

ograniczanie emisji, 
• proponowane  procedury  monitorowania  procesów  technologicznych,  w  szczególności 

pomiaru lub ewidencjonowania wielkości emisji, 
• przewidywany  sposób  zakończenia  eksploatacji  instalacji  niestwarzający  zagrożenia  dla 

środowiska, 
• czas, na jaki wydane ma być pozwolenie. 

6.4.2. Program działań dla sektora: Promieniowanie elektromagnetyczne 

Cel strategiczny:

Ochrona przed promieniowaniem elektromagnetycznym

Cele średnioterminowe do roku 2011:

1. Ograniczanie oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego

Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki działań:

1.Kontrola poziomów promieniowania elektromagnetycznego na terenie Miasta
2.Utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych lub co najmniej na tych 

poziomach
3.Ochrona  mieszkańców  Miasta  przed  oddziaływaniem  nadmiernego  promieniowania 

elektromagnetycznego

Zagrożenie  promieniowaniem  niejonizującym  może  być  stosunkowo  łatwo  wyeliminowane  lub 
ograniczone  pod  warunkiem  zapewnienia  odpowiedniej  separacji  przestrzennej  człowieka  od  pól 
przekraczających określone wartości graniczne.



Zasady  ochrony  przed  promieniowaniem  elektromagnetycznym  i  sposób  jego  kontroli  podaje 
wymienione  wcześniej  rozporządzenie  Ministra  Środowiska  z  dnia  30  października  2003  roku.  
Zagadnienia te uwzględnione zostały również w przepisach sanitarnych,  prawie zagospodarowania  
przestrzennego, przepisach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w prawie budowlanym. 

Dla  terenów  przeznaczonych  pod  zabudowę  mieszkaniowa  wyznaczono  wartość  składowej 
elektrycznej  pola  elektromagnetycznego  50  Hz  w  wysokości  1  kV/m.  Dla  pozostałych  terenów, 
na których  przebywanie  ludności  jest  dozwolone  bez  ograniczeń,  ustalono  wysokość  składowej 
elektrycznej  pola  elektromagnetycznego  o  częstotliwości  50  Hz  w  wysokości  10  kV/m,  
a magnetycznej 60 kV/m.

Z uwagi na obecny brak odpowiedniej aparatury pomiarowej do wykonywania badań promieniowania 
niejonizującego, w przyszłości proponuje się skupić na działaniach zmierzających do zapobiegania 
powstawaniu źródeł emisji promieniowania na terenach gęstej zabudowy mieszkaniowej. Z drugiej  
strony,  należy  unikać  lokalizacji  nowych  budynków  mieszkalnych  w  bliskim  sąsiedztwie  linii  
elektroenergetycznych lub stacji transformatorowych wysokiego napięcia.

Pomiary  kontrolne  pól  elektromagnetycznych  prowadzić  będzie  Wojewódzka  Stacja  Sanitarno  – 
Epidemiologiczna oraz WIOŚ. Wojewoda prowadzić będzie ponadto rejestr zawierający informacje 
o terenach,  na  których  przekroczony  został  dopuszczalny  poziom  pól  elektromagnetycznych 
w środowisku. 
Prawo  ochrony  środowiska  wprowadziło  obowiązek  posiadania  pozwolenia  na  emitowanie  pól 
elektromagnetycznych dla: 

- linii i stacji elektromagnetycznych o napięciu znamionowym 110 kV lub wyższym,

- instalacji  radiokomunikacyjnych,  radionawigacyjnych,  których  równoważna  moc 
promieniowania  izotropowa  jest  równa  15  W  lub  wyższa,  emitujących  pola 
elektromagnetyczne o częstotliwości od 0,03 MHz do 300 000 MHz. 



Cele średnioterminowe, krótkoterminowe i kierunki działań w zakresie promieniowania elektromagnetycznego
Cel średnioterminowy do roku 2011 Cele krótkoterminowy do roku 2007 Kierunek działań Jednostki odpowiedzialne

Ograniczanie oddziaływania 
promieniowania 

elektromagnetycznego

Kontrola poziomów promieniowania 
niejonizującego na terenie Miasta

1. Inwentaryzacja i kontrola źródeł 
promieniowania elektromagnetycznego 
na terenie Miasta

Urząd Wojewódzki
WIOŚ
WSSE

Starostwo Powiatowe
Urząd Miasta

2. Badania pól elektromagnetycznych 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska w sprawie dopuszczalnych 
poziomów pól elektromagnetycznych w 
środowisku oraz sposobu sprawdzenia 
dotrzymywania tych poziomów

WIOŚ
WSSE

Utrzymanie poziomów pól 
elektromagnetycznych poniżej 

dopuszczalnych lub co najmniej na 
tych poziomach

1. Preferowanie niskokonfliktowych 
lokalizacji nowych źródeł 
promieniowania niejonizującego

realizowane przez Urząd 
Wojewódzki we współpracy ze 

Starostwem Powiatowym i Urzędem 
Miasta

2. Uwzględnianie w planach 
zagospodarowania przestrzennego 
aspektów związanych z zagrożeniem 
promieniowaniem niejonizującym

Urząd Miasta

3. Restrykcyjne przestrzeganie 
przepisów prawa w zakresie rozwiązań 
technicznych i lokalizacji obiektów 
emitujących promieniowanie 
elektromagnetyczne szczególnie na 
obszarach zabudowań mieszkalnych 
oraz na terenach, na których znajdują się 
żłobki, przedszkola, szkoły, szpitale, 
internaty, itp. (wartość składowej 
elektrycznej elektromagnetycznego 
promieniowania nie może przekroczyć 
1kV/m, natomiast  poziom składowej 
magnetycznej – 80 A/m)

Urząd Wojewódzki
Starostwo Powiatowe

WIOŚ
inwestorzy

właściciele i operatorzy anten



Cel średnioterminowy do roku 2011 Cele krótkoterminowy do roku 2007 Kierunek działań Jednostki odpowiedzialne
Ochrona mieszkańców Miasta przed 
oddziaływaniem nadmiernego 
promieniowania 
elektromagnetycznego

1. Wyznaczanie stref ograniczonego 
użytkowania wokół tych urządzeń 
emitujących promieniowanie 
niejonizujące, gdzie stwierdzono 
przekroczenie dopuszczalnych 
poziomów promieniowania

Urząd Wojewódzki

2. Przestrzeganie przepisów 
bezpieczeństwa, higieny pracy, prawa 
budowlanego, gospodarowania 
przestrzennego i przepisów sanitarnych 
w celu ochrony przez promieniowaniem 
elektromagnetycznym

ogół społeczeństwa Miasta

92



6.5. Poważne awarie i zagrożenia naturalne

6.5.1. Stan aktualny

Prawo ochrony środowiska  z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  wprowadza  w miejsce  nazwy dotychczas 
stosowanej  –  „nadzwyczajne  zagrożenie  środowiska” problematykę  pod nazwą „poważne awarie” 
wraz z odpowiednimi regulacjami.

Definicje poważnej  awarii  i  poważnej awarii  przemysłowej określa odpowiednio art.  23 i  24 w/w 
ustawy:

poważna awaria -  to  zdarzenie,  w szczególności  emisja,  pożar  lub  eksplozja  powstała  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.
poważna awaria przemysłowa przez pojęcie to rozumie się poważną awarię w zakładzie. 

Zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska, do ochrony przed poważnymi awariami zobowiązani są  
zarówno prowadzący zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienie awarii, jak i dokonujący przewozu 
substancji  niebezpiecznych  oraz  organy  administracji.  Zasady  zaliczania  zakładów  do  zakładów 
o zwiększonym  ryzyku  albo  zakładów  o  dużym  ryzyku  określił  Minister  Gospodarki  w  drodze 
rozporządzenia z dnia 9.04.2002 r (Dz.U. Nr 58, poz. 535). W zależności od rodzaju, kategorii i  ilości 
substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie stwarzającym zagrożenie wystąpienia poważnej  
awarii przemysłowej uznaje się za zakład o zwiększonym ryzyku lub zakład o dużym ryzyku.

Potencjalne  zagrożenia  środowiska  (sytuacje  awaryjne  lub  katastrofy)  na  terenie  Sochaczewa 
stwarzają głównie:

- urządzenia techniczne (instalacje) w zakładach magazynujących lub stosujących w procesie 
produkcji  toksyczne  środki  przemysłowe  (amoniak,  chlor,  produkty  ropopochodne,  inne 
chemiczne),

- transport  materiałów  i  substancji  niebezpiecznych  (toksycznych,  łatwopalnych,  
wybuchowych)  głównie  na  drogach  krajowych,  wojewódzkich  oraz  szlakach  kolejowych, 
powodując m. in.  zagrożenie zanieczyszczenia gleb oraz pożarowe na terenach leśnych,

Według informacji  Komendy Powiatowej  Państwowej  Straży Pożarnej  w Sochaczewie  na  terenie 
miasta znajdują się dwa zakłady stwarzające zagrożenie pożarowo-wybuchowe. Są to:

1.  Rozlewnia  gazu  AR-Stan  w  Sochaczewie  –  napełnienie  butli  propan-butan  11  kg, 
magazynowanie około 60 t gazu,

2.  Spółdzielnia  pracy  MINOL  –  dystrybucja  gazu  w  butlach  11  kg,  stacja  auto-gaz, 
magazynowanie ok. 30 t gazu

To obiektów o zwiększonym ryzyku kwalifikują się również stacje paliw płynnych i auto-gaz, których 
jest w Sochaczewie pięć.

W  zakładach  tych  na  skutek  nieprzestrzegania  reżimów  technologicznych  może  nastąpić 
roszczelnienie zbiorników a w wyniku tego wybuch i zapłon. Z uwagi na wysoko palne ciecze i gazy 
obiekty te mogą powodować zagrożenie masowe, wykraczające poza teren własny.

Na terenie Sochaczewa występuje zakład stwarzający zagrożenie chemiczno –ekologiczne. Jest nim -  
Boryszew S.A. – zakład wykorzystuje nadtlenki wodoru, kwas solny i kwas octowy,
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Transport substancji niebezpiecznych
Istotnym źródłem zagrożenia na terenie miasta Sochaczew jest również 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  wynika,  że  dziennie  przejeżdża  ok.  30-40  auto-cystern  z  mediami  
niebezpiecznymi.  Do  czasu  otwarcia  obwodnicy  Sochaczewa  cały  transport  odbywał  się  przez  
centrum miasta. Obecnie transport tych ładunków powinien odbywać się obwodnicą. Proponuje się  
wprowadzenie  zakazu  wjazdu  samochodów  z  materiałami  niebezpiecznymi  na  teren  miasta,  
z wyjątkiem pojazdów zaopatrujących Sochaczew. 

Stan ilościowy i sposoby przechowywania substancji niebezpiecznych 

Na  terenie  miasta  Sochaczew,  według  informacji  z  Komendy  Powiatowej  Państwowej  Straży 
Pożarnej,  magazynowane  są  na  terenie  zakładów  lub  stacji  paliw  następujące  substancje  
niebezpieczne: kwas solny, olej napędowy, etylina oraz propan-butan. Informacje o stanie ilościowym 
oraz sposobach przechowywania substancji niebezpiecznych przedstawiono w poniższej tabeli.

Tabela 6.5.1. Stan ilościowy przechowywanych substancji niebezpiecznych na terenie miasta 
Sochaczew z wyjątkiem stacji paliw

Lp. Nazwa i adres zakładu Magazynowana substancja i ilość [t]
1 Zakłady Chemiczne i Tworzyw Sztucznych 

BORYSZEW S.A.
Ul. 15 Sierpnia 106
96-500 Sochaczew
tel. (46) 863 02 01

Kwas solny – 20
Kwas siarkowy – 25
Kwas mrówkowy – 25
Glikol etylowy – 500
Nadtlenek wodoru – 30
Octan winylu – 220
Ług sodowy - 25

2 Spółdzielnia Pracy MINOL 
Ul. Partyzantów 2
96-500 Sochaczew
tel. (46) 862 27 75

Gaz propan – butan w butlach 11 kg 900 szt. około 10 t

3 Rozlewnia gazu AR-STAN 
Ul. Chodakowska 10
96-503 Sochaczew
tel. (46) 863 33 37

Gaz propan – butan w butlach 11 kg 370 szt. około 4 t.
Autocysterna około 16 t
Razem 20 t

Zagrożenia powodziowe

Zagrożenia powodziowe na obszarze Sochaczewa obejmują głównie tereny nisko położone w dolinie 
rzeki Bzury, która przepływa przez miasto z południa na północ. Na zagrożonych obszarach znajdują 
się tereny zamieszkałe przez ludność, głównie wschodnia strona ul. Rozlazłowskiej (w tym osiedle  
"Nad Bzurą"), ul. Rybna i południowa część ul.  Popiela. Niesprzyjające warunki meteorologiczne:  
intensywne opady deszczu, szybkie topnienie śniegu mogą być przyczyna lokalnych zatopień. 
Prawdopodobieństwo zalania terenów przez rzekę Utratę  jest  dużo mniejsze,  z  uwagi  na wysokie  
brzegi charakteryzujące tę rzekę. 
Efektywność ochrony przeciwpowodziowej zależy też od stanu sieci melioracyjnej oraz wydajności  
przepompowni.  Znaczący  wpływ  na  obniżenie  sprawności  systemu  melioracyjnego  wywiera 
zarastanie roślinnością oraz zamulanie rowów melioracyjnych.  W związku z tym należy zadbać o 
drożność cieków, szczególnie na obszarach zagrożonych.
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6.5.2.  Program działań dla sektora: Poważne awarie 

 Cel strategiczny:

Zapobieganie poważnym awariom i zagrożeniom naturalnym oraz eliminacja i minimalizacja 
skutków w razie ich wystąpienia 

Cele średnioterminowe do roku 2011:

1. Minimalizacja ryzyka wystąpienia poważnej awarii.
2. Ochrona ludności Miasta przed skutkami poważnej awarii lub klęsk żywiołowych.

Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki działań:

1. Zapobieganie poważnym awariom.
2. Minimalizacja skutków sytuacji awaryjnych.
3. Zwiększenie świadomości społecznej dotyczącej zasad postępowania i zapobiegania w przypadku 
wystąpienia poważnej awarii lub klęsk żywiołowych.

Zgodnie z zasadą obowiązującą w wielu krajach europejskich, na każdym szczeblu działania państwa 
powinien  znajdować  się  ośrodek  koordynacyjny  w zakresie  ratownictwa  i  ochrony ludności.  Dla 
miasta  Sochaczew funkcje takie powinien pełnić ośrodek utworzony na poziomie powiatu.  Celem 
takiej jednostki będzie:

- koordynowanie i zarządzanie siłami i środkami ratowniczymi,
- współpraca i koordynacja działań podejmowanych przez wszystkie służby,
- dostęp wszystkich służb do zintegrowanego systemu łączności,
- szybki  dostęp  do  utworzonych  wspólnie  baz  danych  i  zewnętrznych  zasobów 

informacyjnych,
- możliwość wykorzystania baz danych, systemów i programów wojewódzkich i krajowych 

poszczególnych służb.

Istotny jest ścisły nadzór nad jednostkami będącymi potencjalnymi sprawami poważnej awarii oraz 
minimalizacja  ryzyka  w  przypadku  transportu  materiałów  niebezpiecznych  przez  teren  miasta, 
szczególnie w rejonach gęstej zabudowy mieszkalnej. Obejmować to będzie kontrolę tych podmiotów 
(przez WIOŚ), aktualizację listy potencjalnych sprawców, badanie przyczyn wystąpienia i likwidacji  
skutków  zaistniałych  awarii,  prowadzenie  szkoleń  dotyczących  prawidłowego  postępowania 
z substancjami niebezpiecznymi. Aktualizacją powinny być objęte nowopowstające podmioty, a także 
zmiany organizacyjne i technologiczne w obiektach istniejących, które zostały umieszczone na liście.

W  celu  sprawnego  usunięcia  skutków  zaistniałych  awarii  ważne  jest  utrzymywanie  w  ciągłym 
pogotowiu  odpowiednich  służb  ratowniczo  –  prewencyjnych  (Straż  Pożarna,  Policja,  Jednostki 
Ratownictwa Chemicznego, komórki ratownicze w zakładach). Potencjalni sprawcy poważnej awarii 
powinni  posiadać  instrukcję  na  wypadek  wystąpienia  takiego  zdarzenia,  aktualizowana  stosownie 
do wprowadzanych w zakładzie zmian. 

Pojazdy służące do przewozu materiałów niebezpiecznych powinny być trwale oznakowane, poruszać 
się ściśle wyznaczonymi trasami, omijającymi rejony gęstej zabudowy i obiekty wrażliwe. 
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Cele średnioterminowe, krótkoterminowe i kierunki działań w zakresie poważnych awarii i zagrożeń naturalnych
Cel średnioterminowy do roku 2011 Cele krótkoterminowy do roku 2007 Kierunek działań Jednostki odpowiedzialne

Minimalizacja ryzyka wystąpienia 
poważnej awarii

Zapobieganie poważnym awariom

1. Utrzymywanie w gotowości 
sprawnego systemu zapobiegawczo – 
interwencyjno – ratunkowego na 
wypadek wystąpienia poważnej awarii 
lub klęsk żywiołowych

realizowane przez Starostwo 
Powiatowe, Straż Pożarną, Policję

2. Wdrażanie zasad i zaleceń zawartych 
w Wojewódzkim Planie Zarządzania 
Ryzykiem 

realizowane przez Urząd Miasta, 
Straż Pożarną, Policję

3. Aktualizacja listy obiektów 
mogących być przyczyną poważnej 
awarii (zakłady i instalacje o 
zwiększonym i dużym stopniu ryzyka) 
oraz wyegzekwowanie od nich 
sporządzenia: raportów o 
bezpieczeństwie oraz planów 
operacyjno-ratowniczych, 
prewencyjnych programów 
zapobiegania awariom, opracowanie i 
wdrożenie systemu bezpieczeństwa w 
zakładach o dużym ryzyku

Starostwo Powiatowe, Straż Pożarna, 
WIOŚ

4. Monitoring potencjalnych sprawców 
poważnych awarii pod kątem 
spełniania przez nich wymogów 
bezpieczeństwa  i prewencji

WIOŚ, Straż Pożarna

5. Uwzględnianie w miejscowych 
planach zagospodarowania 
przestrzennego wymogów ochrony 
przeciwpowodziowej

Urząd Miasta

6. Uwzględnianie w miejscowych 
planach zagospodarowania 
przestrzennego ustaleń w zakresie 
poważnych awarii

Urząd Miasta
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Cel średnioterminowy do roku 2011 Cele krótkoterminowy do roku 2007 Kierunek działań Jednostki odpowiedzialne
7. Przeprowadzanie szkoleń dla 
odpowiedzialnych służb oraz 
podmiotów stwarzających ryzyko 
dotyczących zapobiegania, 
minimalizacji ryzyka i postępowania w 
razie wystąpienia poważnej awarii

służby wewnętrzne podmiotów 
stwarzających ryzyko, firmy 

szkoleniowe,

8. Kontrola nad załadunkiem, 
transportem i rozładunkiem materiałów 
niebezpiecznych w celu zapobiegania 
potencjalnym poważnym awariom

podmioty prowadzące transport
 i spedycje materiałów 

niebezpiecznych, policja, straż 
pożarna, ITD

9. Kontrola stanu technicznego 
pojazdów przeznaczonych do przewozu 
substancji niebezpiecznych

Policja, ITD

10. Wyznaczenie optymalnych 
(najbezpieczniejszych) tras dla 
przewozu substancji niebezpiecznych

podmioty prowadzące transport i 
spedycje materiałów 

niebezpiecznych, zarządy dróg

Ochrona ludności Miasta przed 
skutkami poważnej awarii lub klęsk 

żywiołowych

Minimalizacja skutków sytuacji 
awaryjnych

1. Promowanie systemu ubezpieczeń 
ekologicznych dla obiektów i działań, 
które w sytuacji awaryjnej będą 
wymagać sfinansowania działań 
ratowniczych i naprawczych

realizowane przez Starostwo 
Powiatowe, Urząd Miasta, Straż 
Pożarną, Policję, media, szkoły

Państwowa Straż Pożarna, Starostwo 
Powiatowe

Zwiększenie świadomości 
społecznej dotyczącej zasad 

postępowania i zapobiegania w 
przypadku wystąpienia 

poważnej awarii lub klęsk 
żywiołowych.

1. Prowadzenie działań edukacyjno – 
informacyjnych dla mieszkańców 
Miasta o możliwości zapobiegania 
i postępowania w razie wystąpienia 
poważnej awarii lub klęsk żywiołowych

realizowane Starostwo Powiatowe, 
Urząd Miasta, Straż Pożarną, Policję, 

szkoły, media
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7. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowanie zasobów przyrody

7.1. Ochrona przyrody i krajobrazu

7.1.1. Stan aktualny

Na  obszarze  miasta  Sochaczew  występują  różne  typy  ekosystemów  odmiennych  pod  względem 
przyrodniczym i krajobrazowym. Są to zarówno ekosystemy naturalne jak i półnaturalne, przy czym 
do najważniejszych należałoby zaliczyć:

- zwarte kompleksy leśne,
- roślinność siedlisk łąkowych, w tym zespoły roślinności łąk wilgotnych,
- trawiastą roślinność pastwisk,
- siedliska drzewiaste i krzewiaste wzdłuż cieków wodnych,
- zbliżone do naturalnych siedliska roślinności przywodnej i bagiennej,
- alejowe nasadzenia przydrożne i kępy zieleni śródpolnej,
- zespoły komponowanej roślinności wysokiej parków i cmentarzy,
- zespoły roślinne w obrębie zabudowy i na obrzeżach terenów rolnych oraz w strefach 

przydrożnych,
- kępowe  formacje  drzewiaste  i  krzewiaste  towarzyszące  zabudowie  lub  stanowiące 

skupienia śródpolne,
- rośliny kultur rolniczych z charakterystycznym składem gatunkowym,
- roślinność ruderalna.

Lasy

Lasy pełnią bardzo ważne funkcje przyrodnicze, ekonomiczne i społeczne, do których należą m.in.:

1) retencjonowanie wody, zwłaszcza w okresie ulewnych deszczy,
2) przeciwdziałanie erozji,
3) poprawa jakości powietrza atmosferycznego,
4) łagodzenie klimatu lokalnego, m.in. niższe amplitudy temperatur, niższe prędkości wiatrów, zmiana 

bilansu cieplnego,
5) poprawa estetyki krajobrazu,
6) zwiększenie bioróżnorodności oraz ochrona dzikich gatunków flory i fauny,
7) poprawa warunków życia mieszkańców, zarówno pod względem psychicznym, jak i fizycznym,
8) rozwój turystyki.

Powierzchnia gruntów leśnych  w mieście  Sochaczew wynosi  103 ha,  stanowi to 4% powierzchni 
miasta. Większość lasów stanowią lasy państwowe, będące własnością Skarbu Państwa. Nadzorowane 
są przez Nadleśnictwo Radziwiłłów. Obszary leśne znajdują się:
- 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.
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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.

Obszary chronione

Na terenie Sochaczewa nie ma parków narodowych i krajobrazowych. Znajduje się natomiast obszary 
chronione:

- aleja lipowa, na trasie Sochaczew – Żelazowa Wola (w obrębie miasta jest to część ulicy 
Chopina), aleję tworzy kilkadziesiąt 120 letnich lip drobnolistnych,

- zabytkowy  XIX wieczny  park  przy  ul.  Głowackiego  zawierający  cenne  drzewostany,  
wśród nich ponad 120 letni dąb wpisany do rejestru pomników przyrody.  Obwód pnia tego 
drzewa wynosi 465 cm, a wysokość ok. 25 m.

W  mieście  ponad  to  są  jeszcze  4  pomniki  przyrody.  Pomnikami  przyrody  są  pojedyncze  twory 
przyrody  żywej  i  nieożywionej  lub  ich  skupienia  o szczególnej  wartości  naukowej,  kulturowej, 
historyczno-pamiątkowej  i  krajobrazowej  oraz  odznaczające  się  indywidualnymi  cechami,  
wyróżniającymi  je wśród innych tworów, w szczególności sędziwe i okazałych rozmiarów drzewa 
i krzewy  gatunków  rodzimych  lub  obcych,  źródła,  wodospady,  wywierzyska,  skałki,  jary,  głazy 
narzutowe, jaskinie.

Dąb szypułkowy znajdujący się  na  gruntach  ornych  przy ul.  Boryszewskiej.  Obwód pnia  wynosi 
330 cm, a wysokość 22 m. Lipa drobnolistna o obwodzie 360 cm, wysokości 19 m. Usytuowana jest  
w parku  Zespołu  Szkół  Zawodowych  nr  1.  Druga  lipa  znajduje  się  przy  kościele  w Trojanowie, 
przypuszczalnie ma 150 lat. Pień w obwodzie ma 275 cm, wysokość drzewa to 16 m. Klon pospolity – 
obwód pnia 235 cm. wysokość 20 m. znajduje się na terenie cmentarza przy ul. Traugutta.

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.

W najbliższym otoczeniu Miasta znajdują się ponadto:

- obszar  chronionego krajobrazu „Nadwislański”  (znajduje  się  za  północno – zachodnią 
granicą Miasta w gminach Sochaczew i Młodzieszyn)

- otulina  Kampinoskiego  Parku  Narodowego  (znajduje  się  za  północną  granicą  Miasta 
w gminie Brochów)

- „Mazowicki Obszar Chronionego Krajobrazu” (znajduje się za północną granicą Miasta 
w gminie Brochów)

- „Bolimowsko  –  Radziejowicki  Obszar  Chronionego  Krajobrazu  z  Doliną  Środkowej 
Rawki” (położony 7 km na południe od granic Miasta w gminie Bolimów)

Zieleń urządzona

Zieleń  urządzona  -  są  to  obszary  różnej  wielkości  i  rangi  stworzone  przez  człowieka.  
Na  terenie  miasta  Sochaczewa  należą  do  nich:  parki,  zieleńce,  cmentarze,  ogrody  działkowe  
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i  przydomowe,  zieleń  obiektów  sportowych,  zieleń  osiedlowa  oraz  zieleń  izolacyjna  zakładów 
przemysłowych, tras komunikacyjnych i zieleń przyuliczna.

Znaczenie tych obszarów jest wielorakie. Tereny zieleni urządzonej kształtują warunki przestrzenne 
i zdrowotne życia w mieście, modyfikują klimat lokalny, wpływają na walory estetyczne krajobrazu,  
są miejscem wypoczynku i rekreacji dla mieszkańców. Stara, zabytkowa zieleń, kształtowana wraz 
z rozwojem miasta posiada - wraz z architekturą, której towarzyszy - walor historyczny.

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.

Zieleń osiedlowa, w przeważającej części młoda, kształtowana z reguły nie odznacza się tak wysokimi  
walorami, stanowi jednak ważny element w strukturze przyrodniczej miasta. Na terenie Sochaczewa 
wyróżnia się następujące tereny zieleni urządzonej:

- parki spacerowo-wypoczynkowe (4) o powierzchni 5,7 ha,
- zieleń uliczna,
- tereny zieleni osiedlowej, 
- ogródki działkowe (7) o powierzchni 16,66 ha
- cmentarze (3) o łącznej powierzchni 13 ha.

Tabela 7.1.1. Wykaz parków znajdujących się na terenie Sochaczewa

Lp. Nazwa parku Powierzchnia 
[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

Tabela 7.1.2. 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 ZaciszeII 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
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Tabela 7.1.3. Wykaz cmentarzy znajdujących się na terenie Sochaczewa

Lp. Nazwa cmentarza Powierzchnia Lokalizacja Cenne 
drzewostany

Stan 
zachowania

1 Cmentarz parafialny 2,6 Centrum kasztanowiec b. dobry
2 Cmentarz parafialny 1,6 Trojanów b. dobry
3 Cmentarz komunalny 8,8 Wypalenisko b. dobry

Ponad to na terenie miasta znajdują się cmentarze mające wielką wartość historyczną i kulturową.

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.

Fauna

Przez teren Sochaczewa płyną trzy rzeki: Bzura, Utrata, Pisia – Gągolina. Rzeki te są środowiskiem 
życia wielu gatunków ryb i zwierząt. W mieście dominują gatunki, których siedliskiem jest woda. Nad 
brzegami  rzek  można  spotkać:  kaczki,  wydry,  bobry,  a  w rzekach :  klenie,  jazie,  płocie,  ukleje,  
leszcze, karpie, szczupaki, miętusy, sumy, jelce, karasie.

Z racji, że na terenie miasta jest mało lasów, nie występuje tutaj typowa zwierzyna leśna. Spotkać  
jednak można wiele gatunków ptaków m.in. sikory, sroki, gołębie, kawki, wrony, perkozy.

Największe bogactwo fauny na  terenie  Sochaczewa stanowią zwierzęta  zasiedlające,  czasowo lub 
przez całe swoje życie, cieki i zbiorniki wodne, zagrożenie dla nich stanowią zanieczyszczenie wód 
w wyniku  zrzutu  nieoczyszczonych  ścieków  i  wód  deszczowych  bezpośrednio  do  wód 
powierzchniowych. Również „dzikie wysypiska” powstają często w dolinach rzecznych, zatruwając 
naturalne środowisko życia tych zwierząt. 

Korytarze ekologiczne i powiązania przyrodnicze

Istotne ze względu na ciągłość systemu ochrony przyrody są również korytarze ekologiczne położone 
na terenie  Miasta.  Są to  pasy terenu,  wyróżniające się  od otaczającego tła,  najczęściej  przyjmują  
postać cieku wodnego, bądź pasa zieleni. Pełnią one następujące funkcje:

- zmniejszają  stopień  izolacji  „płatów”  krajobrazowych  i  ułatwiają  przemieszczanie  się 
roślin i zwierząt,

- stanowią  tzw.  efekt  bariery  półprzepuszczalnej,  modyfikują  odpływ  powierzchniowy 
i podziemny,  działanie  wiatru,  wywiewanie  gleby,  przemieszczanie  aerozoli,  bierne 
przemieszczanie organizmów,

- siedliskowe dla specyficznych grup gatunków,
- wzbogacające  i  regulujące  oddziaływanie  na  otaczające  tło  (umożliwiają 

rozprzestrzenianie  się  gatunków pomiędzy  obszarami  węzłowymi,  co  utrzymuje  równowagę 
ekologiczną i bioróżnorodność).
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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. 

Zagrożenia i degradacja szaty roślinnej na terenie Miasta

Zagrożenia lasów wiążą się z oddziaływaniem czynników naturalnych (np. gradacje owadów, infekcje 
grzybowe,  warunki  pogodowe),  oraz  antropogenicznych  (zanieczyszczenie  wód,  powietrza,  gleby,  
zmiany stosunków wodnych,  pożary).  Te ostatnie  należą do szczególnych  zagrożeń – szacuje  się, 
że najczęstszymi  ich  przyczynami  są  podpalenia  (47%)  oraz  nieostrożność  w  obchodzeniu  się  
z ogniem.  Ponadto  niekorzystnym  zjawiskiem  jest  wzrost  urbanizacji  i  uprzemysłowienia. 
Zagrożeniem  jest  rozproszenie  i  stosunkowo  niewielkie  powierzchnie  lasów,  co  nie  sprzyja  
wykształceniu  się  pełnych  ekosystemów  leśnych.  Brak  jest  łączności  pomiędzy  poszczególnymi  
kompleksami leśnymi. 

Utrzymujący  się  ekstensywny  charakter  rolnictwa  nie  powoduje  zbyt  dużej  intensywności  zmian 
zachodzących w szacie roślinnej. 

Lasy na terenie Miasta podlegają wielorakiej antropopresji. Do najważniejszych czynników należą:

- intensywna penetracja lasów w okresie letnim, 
- rozdrabnianie  kompleksów  leśnych  poprzez  rozwój  sieci  komunikacyjnej  i  zabudowy 

mieszkalnej,
- zaburzenia w ciągłości ekosystemów leśnych, m.in. poprzez rozwój zabudowy terenów 

nieleśnych położonych pomiędzy kompleksami leśnymi, zabudowę dolin rzecznych, tworzenie 
przegród uniemożliwiających migrację zwierząt,

- uszkodzenia  i  zmniejszenie  odporności  lasów  ze  względu  na  ich  monokulturowy 
charakter,

- podatność nasadzeń porolnych na gradacje owadów i choroby.

W  poniższej  tabeli  przedstawiono  najważniejsze  zagrożenia  dla  systemu  przyrodniczego  miasta  
Sochaczew, wraz z propozycją zapobiegania lub minimalizacji tych czynników.

Tabela 7.1.4.  Zagrożenia, sposoby ich eliminacji i minimalizacji.

Lp. Identyfikacja zagrożeń Sposób eliminacji i minimalizacji zagrożeń

1. Zanieczyszczenie wód Rozbudowa systemu oczyszczania ścieków, kanalizowania i zaopatrzenia w wodę, 
wprowadzenie systemu oczyszczania ścieków burzowych, zabudowa biologiczna rzek 
oraz terenów wokół zbiorników wodnych, ograniczenie stosowania nawozów 
mineralnych i środków ochrony roślin w miejscach położonych w sąsiedztwie cieków 
i zbiorników wodnych

2. Zanieczyszczenie 
powietrza

Ocieplanie budynków, modernizacja systemów ogrzewania na wykorzystujące źródła 
czystej energii i energii odnawialnych, budowa centralnych systemów ciepłowniczych 

3. Zanieczyszczenie 
powierzchni ziemi

Zbiórka, segregacja i wywóz odpadów stałych, likwidacja starych składowisk 
odpadów i rekultywacja terenu. 

4. Zagrożenia drzewostanów 
ze strony owadów

Prognozowanie występowania owadów, m.in. przez wykładanie pułapek, 
wyszukiwanie i usuwanie zasiedlonych drzew stojących, usuwanie części drzew 
przewróconych lub złamanych w wyniku działania czynników abiotycznych, 
mechaniczne rozdrabnianie gałęzi i resztek po wyróbce drewna, z pozostawieniem ich 
na powierzchni, ograniczanie ilości owadów poprzez korowanie surowca drzewnego, 
chwytanie owadów w pułapki, zwalczanie biologiczne i chemiczne.

5. Zagrożenia drzewostanów 
przez pasożytnicze grzyby

Zwalczanie huby korzeniowej poprzez zabezpieczanie pni po ściętych drzewach 
preparatami biologicznymi, usuwanie niektórych drzew porażonych. 

6. Szkody wyrządzane przez 
ssaki kopytne w 
ekosystemach leśnych i 

Zabezpieczanie upraw leśnych i odnowień przed zgryzaniem, poprzez wykonanie 
nowych ogrodzeń oraz naprawienie już istniejących, zabezpieczanie upraw rolnych 
przez grodzenie i stosowanie repelentów, regulacja populacji. 
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Lp. Identyfikacja zagrożeń Sposób eliminacji i minimalizacji zagrożeń
nieleśnych

7. Pożary Wykonanie pasów przeciwpożarowych, utrzymanie dróg pożarowych w stanie 
przejezdności, usuwanie krzewów, drzew pod liniami energetycznymi i wokół 
transformatorów, gaszenie pożarów, budowa nowych i remont istniejących 
dostrzegalni przeciwpożarowych, oczyszczanie punktów czerpania wody, 
porządkowanie terenów zagrożonych z materiałów łatwopalnych, remont i wymiana 
tablic informacyjnych o zagrożeniach pożarowych.

8. Zmniejszanie się 
liczebności (bogactwa) 
gatunków roślin

Eliminacja nadmiernej konkurencji osobników ekspansywnych, utrzymanie 
właściwych stosunków wodnych i zachowanie gospodarki ekstensywnej i 
pierwotnych sposobów użytkowania rolniczego, ochrona gatunków zagrożonych. 

10. Zanikanie 
i przekształcanie siedlisk 
gatunków zwierząt

Zachowanie różnorodności, powierzchni i właściwego środowiska życia zwierząt, 
sterowanie zagęszczeniem, strukturą gatunkową, wiekową i przestrzenną grup 
zwierząt. 

11. Zużycie techniczne 
zabytków budownictwa i 
architektury

Konserwacja i rewaloryzacja.

12. Zniekształcenie 
krajobrazu

Prace rekonstrukcyjne, w tym np. przycinanie gałęzi wierzb przydrożnych 
(ogławianie). 

7.1.2. Program działań dla sektora: ochrona przyrody i krajobrazu 

Cel strategiczny:

Ochrona i rozwój walorów przyrodniczych i krajobrazowych Miasta

Ochrona istniejących zasobów leśnych Miasta i wzrost ich bioróżnorodności

Cele średnioterminowe do roku 2011:

1. Ochrona istniejącej i wzrost ilości terenów zieleni miejskiej
2. Podniesienie świadomości ekologicznej społeczności Miasta
3. Dążenie do optymalnego wykorzystania walorów przyrodniczych Miasta

Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki działań:

1. Ochrona czynna i bierna obszarów oraz obiektów chronionych i przyrodniczo cennych 
2. Rozwój systemu zieleni osiedlowej i miejskiej
3. Ochrona, rozwój i racjonalne wykorzystanie zasobów leśnych
4. Promocja obszarów chronionych i innych walorów przyrodniczych
5. Użytkowanie zasobów leśnych i zieleni miejskiej w sposób zgodny z zasadami ochrony przyrody,  
bioróżnorodności i krajobrazu

Lasy spełniają bardzo istotne funkcje, przede wszystkim rolę przyrodniczą, ekonomiczną i  społeczną. 
Zadaniem współczesnego leśnictwa jest znalezienie kompromisu między zasadnym prawem ludzi do 
wypoczynku  w lesie,  a  ochroną jego ekosystemów i  zasobów produkcyjnych.  Ochrona  zasobów 
leśnych może być realizowana przy spełnieniu następujących zasad polityki przestrzennej:

- przy  obiektach  rekreacyjnych  zlokalizowanych  w lasach  należy wyznaczyć  obszar  do 
zagospodarowania i użytkowania zgodnie z zasadami przewidzianymi dla lasów rekreacyjnych,

- należy przewidzieć budowę przepustów  dla zwierząt, pod drogami przebiegającymi przez 
obszary leśne, w miejscach gdzie szczegółowe rozpoznanie przyrodnicze wykaże taką potrzebę,

103



- w celu  wzbogacenia  granicy  las  -  pole  i  las  woda  należy  pozostawić  pasy  ochronne 
o szerokości 20 – 30 m złożone z roślinności zielnej, krzewów, niskich drzew i luźnego pietra  
górnego jako strefy ekotonowej.

Należy też wspierać działalność proekologiczną oraz wzmocnić służby ochrony przyrody.

Zadania ekologiczne prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

- ochrona  i  powiększanie  zasobów  leśnych  (opracowanie  planów urządzenia  lasu  wraz 
z programem ochrony przyrody),

- racjonalne, zgodne z zasadami ochrony przyrody użytkowania zasobów leśnych, w tym 
wprowadzenie bezpiecznych technik i technologii prac leśnych,

- działania prowadzące do zróżnicowania struktury gatunkowej lasów i poprawy struktury 
wiekowej drzewostanów,

- opracowanie i wdrożenie sieci monitoringu środowiska leśnego w celu przeciwdziałania 
stanom niepożądanym (choroby szkodniki),

- dostosowanie lasów do pełnienia zróżnicowanych funkcji przyrodniczych i społecznych 
przez  opracowanie  programu  udostępniania  i  zagospodarowania  lasów  do  celów  rozwoju 
turystyki i wypoczynku, regeneracji zdrowia, edukacji ekologicznej,

- zalesienia  gruntów  wyłączonych  z  użytkowania  rolniczego  przez  opracowanie  zasad 
dotyczących zalesiania gruntów porolnych z uwzględnieniem potrzeb ochrony różnorodności 
biologicznej oraz zachowaniem korytarzy ekologicznych.

Preferowane obszary zalesień i dolesień występują w obszarach gorszych gleb położonych poza strefą 
centralną Miasta (prawobrzeżny Sochaczew po projektowaną ulicę Północ – Południe, od ulicy Okrzei  
do  ulicy  Trojanowskiej)  oraz  poza  strefami  wyznaczonymi  jako  produkcyjno  –  usługowe.  Nowe 
zasadzenia odbywać się będą również w dolinach rzek i cieków wodnych mających pełnić funkcje  
ciągów ekologicznych oraz w styczności z granicami funkcji uciążliwych (zieleń izolacyjna).

Jednocześnie,  wprowadzony  powinien  być  zakaz  zabudowy  istniejących  korytarzy  i  ciągów 
ekologicznych  w dolinach  rzek  oraz  wdrożenie  zapisów zawartych  w programie  „Renaturalizacja 
rzeki Bzury”.

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.  Ochroną  objęty  powinien  zostać  również  cenny 
starodrzew w obrębie zabytkowej alei lipowej i parków miejskich. 
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Cele średnioterminowe, krótkoterminowe i kierunki działań w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu
Cel średnioterminowy do roku 

2011
Cele krótkoterminowy do roku 

2007
Kierunek działań Jednostki 

odpowiedzialne

Ochrona istniejącej i wzrost 
ilości terenów zieleni miejskiej Ochrona czynna i bierna obszarów 

oraz obiektów  chronionych i 
przyrodniczo cennych

1. Ochrona terenów chronionych i przyrodniczo cennych 
przed niewłaściwym zainwestowaniem

Urząd Miasta, Starostwo 
Powiatowe, 

Nadleśnictwa, 
Konserwator Przyrody, 

Wojewoda,
Zarządy Dróg,

spółdzielnie 
mieszkaniowe, 

właściciele domów,
szkoły, media, 

stowarzyszenia i 
organizacje turystyczno - 

krajoznawcze

2. Wdrażanie zaleceń dotyczących ochrony przyrody 
zawartych w planach ochrony obiektów cennych 
przyrodniczo i obowiązujących aktach prawnych

3. Rewaloryzacja terenów cennych przyrodniczo

4. Ochrona czynna zieleni łęgowej w dolinach rzek 
5. Zachowanie istniejących ekosystemów naturalnych, 
szczególnie zbiorników wodnych i terenów podmokłych 
6. Utrzymanie istniejących korytarzy ekologicznych 
wzdłuż dolin i rzek
7. Budowa przejść dla zwierząt nad lub pod trasami 
komunikacyjnymi i przepławek dla zwierząt wodnych

Rozwój systemu zieleni osiedlowej i 
miejskiej

1. Konserwacja i rewaloryzacja zieleni na terenach miasta
2. Inwentaryzacja i waloryzacja zieleni miejskiej 
3. Opracowanie i wdrażanie programu ochrony zieleni 
4. Konserwacja zieleni w pasach drogowych ulic 
gminnych
5. Zwiększanie terenów zieleni osiedlowej 

Ochrona, rozwój i racjonalne 
wykorzystanie zasobów leśnych

1. Aktualizacja ewidencji gruntów rolnych i nieużytków 
pod kątem możliwości ich zalesienia lub przeznaczenia na 
tereny rekreacyjne

2. Zalesianie lub zagospodarowanie w kierunku 
rekreacyjno – wypoczynkowym gruntów wyłączonych z 
użytkowania rolniczego oraz nieużytków 

3. Scalanie niewielkich enklaw leśnych w większe 
kompleksy
4. Utrzymanie lasów stanowiących własność komunalną
5. Przeciwdziałanie zagrożeniu pożarowemu, w tym 
monitoring stanu i zagrożeń
6. Poprawa kondycji zdrowotnej lasów



Cel średnioterminowy do roku 
2011

Cele krótkoterminowy do roku 
2007

Kierunek działań Jednostki 
odpowiedzialne

Podniesienie świadomości 
ekologicznej społeczności Miasta Promocja obszarów chronionych i 

innych walorów przyrodniczych 
Miasta

1. Promocja proekologicznych form turystyki i rolnictwa

2. Włączenie organizacji i stowarzyszeń ekologicznych 
„non profit” do współpracy w ochronie czynnej obiektów i 
obszarów przyrodniczych w ramach edukacji ekologicznej
3. Prowadzenie ciągłej edukacji ekologicznej na temat 
form ochrony przyrody i walorów przyrodniczych gminy

Dążenie do optymalnego 
wykorzystania walorów 

przyrodniczo - kulturowych 
Miasta

Użytkowanie zasobów leśnych i 
zieleni miejskiej w sposób zgodny z 

zasadami ochrony przyrody, 
bioróżnorodności i krajobrazu

1. Zmniejszanie ekspansji terenów zurbanizowanych na 
obszarach przyrodniczo cennych poprzez stosowanie 
odpowiednich zapisów w planach zagospodarowania 
przestrzennego
2. Stymulowanie zmian w systemie planowania 
przestrzennego pod katem ograniczenia nadmiernej 
koncentracji działalności gospodarczej i dostosowania jej 
do lokalnych warunków przyrodniczych

3. Zwiększanie połączeń systemu przyrodniczego Miasta z 
otoczeniem poprzez tworzenie łączników między 
poszczególnymi elementami systemu
4. Wprowadzanie stref zieleni izolacyjnej wokół obiektów 
uciążliwych środowiskowo i krajobrazowo
5. Ustalenie kompromisu w stosunku do tendencji w 
zakresie wyboru kierunków rozwoju określonego obszaru 
o dużych walorach przyrodniczych, wynikających z 
istniejącego zainwestowania oraz stopnia przekształcenia 
środowiska przyrodniczego



7.2. Surowce mineralne

7.2.1. Stan aktualny

Na obszarze miasta Sochaczew nie występują surowce mineralne. Do początku lat osiemdziesiątych  
prowadzona  była  eksploatacja  iłów  warwowych  ze  złóż  „Boryszew”.  Obecnie  eksploatacja  jest  
zaniechana, a w wyrobisku urządzono kąpielisko. Jedynym zakładem na terenie Sochaczewa (i okolic) 
wykorzystującym  kopaliny  jest  Zakład  Ceramiki  Budowlanej  „Boryszew”.  Surowiec  ilasty 
przerabiany przez ten zakład pochodzi ze złoża Plecewice II.

W pobliżu miasta – na południowy zachód- znajdują się zasoby czwartorzędowych iłów warwowych. 
Udokumentowane są w dwóch złożach:

- „Kuznocin”,
- „Kuznocin (zarejstrowane)”

Stanowią one surowiec do produkcji ceramiki budowlanej. Złożu „Kuznocin” ma udokumentowane 
iły warwowe o miąższości serii złożowej średnio 3,7 m. Nakład nad serią złożową stanowią piaski 
drobnoziarniste o zmiennej miąższości ( od 0,3 do 2,3 m) Utworami podścielającymi iły są piaski 
różnoziarniste ze żwirem. Znaczna zawartość margla w ziarnach > 0,5 mm, wynosząca od 0,1 do 5,2 
% oraz wytrzymałość na ściskanie oraz nasiąkliwość kwalifikują kopalinę jako surowiec do produkcji 
cegły pełnej.

Złoże iłów i glin zwałowych „Kuznocin (zarejestrowane)” o miąższości od 0,5 do 7,5 m występuje  
pod  nakładem piasków drobnoziarnistych  o  średniej  miąższości  2,0  m.  Spąg  złoża  budują  gliny 
zwałowe  i  piaski  .  Parametry  :  zawartość  margla,  skurczliwość  wysychania,  wytrzymałość  na 
ściskanie, nasiąkliwość dyskwalifikują kopalinę jako surowiec ilasty ceramiki budowlanej.

W pobliżu Sochaczewa znajdują się również złoża kruszywa naturalnego piaszczystego (7 złóż) 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

Wszystkie te złoża zawierają kopaliny pospolite, powszechnie występujące, dlatego zakwalifikowane 
zostały do klasy 3 ( ze względu ochrony).

7.3. Gleby

7.3.1. Stan aktualny

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). 

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.
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Przedmiotem zainteresowania była  nie całkowita zawartość pierwiastków, lecz ta ich część,  której  
źródłem są zanieczyszczenia antropogeniczne, a więc słabo związana i łatwo ługowalna. 
W tabeli 7.3.1. zamieszczono wyniki oznaczeń zawartości pierwiastków oraz wartości odczynu pH 
w próbkach gleb z obszaru miasta Sochaczew 

Tabela 7.3.1. Wyniki oznaczeń zawartości pierwiastków oraz wartości odczynu pH w próbkach gleb z 
obszaru miasta Sochaczew

L.p. 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
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).  Wartości  
dopuszczalne  pierwiastków  dla  poszczególnych  grup  zanieczyszczeń  oraz  zakresy  ich  zawartości  
i przeciętne stężenia w glebach miasta Sochaczew (medianę) zamieszczono w tabeli.7.3.2.  W celu 
łatwiejszej interpretacji zestawiono je z przeciętnymi koncentracjami tych pierwiastków (medianami)  
w glebach terenów niezabudowanych Polski (najmniej zanieczyszczonych).
 
Klasyfikacja  próbek gleb z terenu miasta  Sochaczew w oparciu o w/w 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). 
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Tabela 7.3.2. Zawartość metali w glebach miasta Sochaczew 

Metale

Wartości
dopuszczalne stężeń w glebie lub ziemi
(Rozporządzenie Ministra Środowiska

z dnia 9 września 2002 r.)

Gleby 
o przekroczonych 
dopuszczalnych 
wartościach stężeń 
dla grupy C

Zakresy zawartości
w glebach miasta
Sochaczew

N=5

Wartość 
przeciętnych 
(median)
w glebach miasta
Sochaczew

N = 5

Wartość przeciętnych 
(median) w glebach 
obszarów 
niezabudowanych 
Polski 4)

N = 6522
Grupa A 1) Grupa B 2) Grupa C 3)

Głębokość (m ppt)
            0-0,3                        0-2

Frakcja ziarnowa <1 mm, mineralizacja HCl (1:4)
Głębokość (m ppt)

0,0-0,2
As   Arsen 20 20 60 <5 <5 <5
Ba   Bar 200 200 1000 14-42 39 27
Cr    Chrom 50 150 500 2-15 3 4
Zn    Cynk 100 300 1000 15-54 44 29
Cd    Kadm 1 4 15 <0,5-0,7 <0,5 <0,5
Co    Kobalt 20 20 200 <1-2 1 2
Cu    Miedź 30 150 600 2-18 6 4
Ni     Nikiel 35 100 300 2-5 3 3
Pb     Ołów 50 100 600 8-114 21 12
Hg     Rtęć 0,5 2 30 <0,05-0,18 0,06 <0,05

Ilość badanych próbek gleb z obszaru miasta Sochaczew  w poszczególnych grupach zanieczyszczeń 
1) grupa A 
a) nieruchomości gruntowe wchodzące w skład obszaru poddanego 
ochronie na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne,
b) obszary poddane ochronie na podstawie przepisów o ochronie 
przyrody; jeżeli utrzymanie aktualnego poziomu zanieczyszczenia 
gruntów nie stwarza zagrożenia dla zdrowia ludzi lub środowiska – 
dla obszarów tych stężenia zachowują standardy wynikające ze stanu 
faktycznego, 
2) grupa B - grunty zaliczone do użytków rolnych z wyłączeniem 
gruntów pod stawami i gruntów pod rowami, grunty leśne oraz 
zadrzewione i zakrzewione, nieużytki, a także grunty zabudowane i 
zurbanizowane z wyłączeniem terenów przemysłowych, użytków 
kopalnych oraz terenów komunikacyjnych, 
3)grupa C - tereny przemysłowe, użytki kopalne, tereny 
komunikacyjne, 
4) Lis, Pasieczna, 1995a – Atlas geochemiczny Polski 1: 2 500 000
N – ilość próbek

As   Arsen 5
Ba   Bar 5
Cr    Chrom 5
Zn    Cynk 5
Cd    Kadm 5
Co    Kobalt 5
Cu    Miedź 5
Ni     Nikiel 5
Pb     Ołów 4 1
Hg     Rtęć 5

Sumaryczna klasyfikacja badanych gleb z obszaru miasta Sochaczew do poszczególnych grup 
zanieczyszczeń (ilość próbek)

4 1

 



Tereny poprzemysłowe

Tereny poprzemysłowe mieszczą w sobie cały szereg typów terenu, który na skutek różnych funkcji 
użytkowych uległ degradacji w stosunku do stanu pierwotnego. 

Nie  istnieje  jednorodna  i  oficjalnie  obowiązująca  klasyfikacja  tych  terenów.  Szereg  opracowań  i  
dokumentów pozwala wyróżnić następujące ich rodzaje:

- zwały odpadów chemicznych i osadów ściekowych,
- tereny przesuszone i nieużytkowane,
- zalewiska,
- tereny zabagnione,
- tereny produkcyjne.

Elementem  pozwalającym  uporządkować  problemy  związane  z  przekształceniami  terenów 
poprzemysłowych  i  zdegradowanych  są  systematyczne  badania  oceniające  możliwości  ich 
rekultywacji  i  ponownego  zagospodarowania.  Oprócz  wyżej  wspomnianych  terenów dodatkowym 
problemem jest zagospodarowania znacznej  ilości towarzyszących  im obiektów poprzemysłowych. 
Do obiektów tych zalicza się obiekty kubaturowe, inżynierskie i różnego typu sieci. Ze względu na  
uwarunkowania dziejowe, niektóre z tych obiektów posiadają wartość zabytkową i objęte są ochroną 
konserwatorską.  Istotnym  czynnikiem  utrudniającym  proces  przekształcania  terenów 
poprzemysłowych jest rozdrobnienie praw własnościowych tychże terenów.

Na obszarze Sochaczewa znajdują się następujące tereny zdegradowane:
- wyrobisko przy ul. Korczaka,
- hale produkcyjne byłego zakładu "Chemitex",
- zamknięte składowisko odpadów przemysłowych byłego zakładu "Chemitex".

Tereny przy ulicy Korczaka są to obszary po wyrobisku pokopalnianym, dawnych zakładów Plewice 
II.  Obecnie  na  obszarze  tym  nie  ma  przeprowadzonej  rekultywacji.  W  studium  uwarunkowań 
zaproponowano wykorzystanie tych terenów jako składowisko odpadów. 

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.  Ponad  to  w  okresie  funkcjonowania  zakładów  powstało  składowisko  odpadów 
przemysłowych.  Zlokalizowane  jest  w  pobliżu  rzeki  Bzury.  Zwożone  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).

7.3.2. Program działań dla sektora: Gleby 

Cel strategiczny:

Racjonalne wykorzystanie gleb i gruntów  wraz z ich ochroną i rekultywacją

Cele średnioterminowe do roku 2011

1.Zmniejszenie degradacji chemicznej i fizycznej gleb oraz gruntów
2.Ograniczenie przeznaczania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne – ochrona ilościowa
3.Wzrost  świadomości  społeczeństwa,  głównie  osób  uprawiających  ziemię,  w  zakresie  zasad  jej  

ochrony



Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki działań

1. Zagospodarowanie gleb w sposób adekwatny do ich klasy bonitacyjnej i zanieczyszczenia 
2. Uaktualnianie informacji o jakości oraz o zanieczyszczeniu gleb i gruntów

Ochrona gleb ma polegać na:

- racjonalnym gospodarowaniu,
- zachowaniu wartości przyrodniczych,
- zachowaniu możliwości produkcyjnego wykorzystania,
- utrzymaniu  jakości  gleby i  ziemi  powyżej  lub,  co najmniej  na poziomie  wymaganych 

standardów,
- doprowadzenie  jakości  powierzchni  gleby  i  ziemi,  co  najmniej  do  wymaganych 

standardów, gdy nie są one dotrzymane.

W celu polepszenia jakości gleb należy m.in. :

- prowadzić działania zmierzające do zmniejszenia zakwaszenia gleb,
- zapobiegać erozji  gleb poprzez wprowadzanie trwałej pokrywy roślinnej na terenach o 

dużych spadkach – szczególnie w dolinach rzek,
- upowszechniać zasad dobrej praktyki rolniczej,
- prowadzić monitoring gleb.

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  np.  zanieczyszczenia  
związkami ropopochodnymi. Realizacje rekultywacji zdegradowanych już gleb należy rozpocząć od 
strony formalnej - czyli opracowania powiatowego programu. Należy też prowadzić rejestr terenów,  
na  których  stwierdzono  przekroczenia  standardów  jakości  gleb  i  ziemi.  Jest  to  zadanie  starosty  
powiatu. 

Na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczać przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji 
gruntów  jako  nieużytki,  a  w  razie  ich  braku  –  inne  grunty  o  najniższej  przydatności  rolniczej.  
Przeznaczenia  gruntów  rolnych  i  leśnych  na  cele  nierolnicze  i  nieleśne  można  dokonać  jedynie 
w planach zagospodarowania przestrzennego. 

Szczegółowej ochronie podlegają użytki rolne o wysokiej bonitacji, tzn. klas I-III, wytworzone z gleb 
pochodzenia mineralnego oraz użytki rolne klas IV-VI – jeśli zostały wytworzone z gleb pochodzenia 
organicznego oraz lasy. W tych przypadkach zagospodarowanie gruntów na cele nierolnicze i nieleśne  
łączy się z uzyskaniem zgody na wyłączenie ich z produkcji rolniczej i leśnej. Inwestorzy w znacznej  
mierze wykorzystują grunty najmniej przydatne dla rolnictwa, dla swych zamierzeń inwestycyjnych.

Należy ograniczać rozpraszanie zabudowy na terenach otwartych, zwłaszcza na glebach wysokich klas 
bonitacyjnych.

Rolnictwo  pełni  marginalną  rolę  w  rozwoju  miasta,  jednakże,  w  związku  z  koniecznością 
przystosowania rolnictwa do wymagań integracji europejskiej, powinny zostać wprowadzone Zasady 
Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych, integrowana produkcja, zwiększanie powierzchni gospodarstw 
rolnych i obowiązek atestacji sprzętu ochrony roślin oraz kontrola stosowanych nawozów i środków 
ochrony roślin. 

W  związku  z  uprawą  na  terenie  Sochaczewa  warzyw  i  owoców  w  ogródkach  działkowych 
i przydomowych,  istotne jest prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych na temat poziomu 



zanieczyszczenia gleb i konieczności stosowania odpowiednich upraw i nawozów. Pewne typy roślin 
kumulują  metale  ciężkie,  w związku z tym  nie  zaleca  się  ich  uprawy w celach  konsumpcyjnych. 
W terenach  miejskich  należy  propagować  rekreacyjno  –  wypoczynkowe  funkcje  takich  ogrodów. 
Upraw na  glebach  narażonych  na  zanieczyszczenie  należy  zaniechać  szczególnie  w  pobliżu  tras  
komunikacyjnych.

Istotnym  zadaniem  do  realizacji  w  zakresie  ochrony  gleb  jest  racjonalizacja  ich  nawożenia  
mineralnego. Szczegółowe zasady stosowania dopuszczalnych ilości nawozów azotowych określone 
zostały  w  dyrektywie  Unii  Europejskiej  o  dopuszczalnej  ilości  azotanów  w  glebie  pochodzenia 
rolniczego oraz w Dyrektywie o zastosowaniu osadów ściekowych w rolnictwie. 



Cele średnioterminowe, krótkoterminowe i kierunki działań w zakresie ochrony gleb

Cel średnioterminowy do roku 
2011

Cele krótkoterminowy do roku 
2007

Kierunek działań Jednostki odpowiedzialne

Zmniejszenie degradacji 
chemicznej i fizycznej gleb oraz 

gruntów 

Uaktualnianie informacji o jakości 
oraz o zanieczyszczeniu gleb i 

gruntów

Przywracanie gleb i gruntów do 
wymaganych standardów

1. Upowszechnianie zasad Dobrej 
praktyki rolniczej i rolnictwa 
ekologicznego.

zadanie realizowane ośrodki doradcze, 
Urząd Miasta,  Starostwo Powiatowe 

realizacja przez Starostwo Powiatowe i 
Urząd Miasta poprzez wydawanie decyzji 

reglamentacyjnych i kształtowanie 
ogólnej polityki ochrony środowiska oraz 

przez podmioty odziaływujące 
negatywnie na środowisko]

realizacja przez Starostwo Powiatowe i 
Urząd Miasta oraz podmioty 

odpowiedzialne za powstały stan

2. Ograniczenie czynników 
wpływających na degradację gleby i 
gruntów (głównie emisji rolniczych, 
przemysłowych i komunikacyjnych)

3. Rekultywacja gleb i gruntów 
zdegradowanych i zanieczyszczonych, 
przeznaczanie gleb zdegradowanych do 
zalesiania lub rekreacji
4. Podjęcie zadań zmniejszających 
poziom zakwaszenia gleb,

5. Realizacja powiatowego programu 
ochrony gleb i realizacja rekultywacji 
terenów zdegradowanych, po jego 
opracowaniu

Ograniczenie przeznaczania 
gruntów na cele nierolnicze i 
nieleśne – ochrona ilościowa

Zagospodarowanie gleb w sposób adekwatny do ich klasy bonitacyjnej i 
zanieczyszczenia



Cel średnioterminowy do roku 
2011

Cele krótkoterminowy do roku 
2007

Kierunek działań Jednostki odpowiedzialne

Wzrost świadomości 
społeczeństwa, głównie osób 

uprawiających ziemię, w 
zakresie zasad jej ochrony

Edukacja ekologiczna w zakresie 
ochrony gleb

1. Prowadzenie działań edukacyjno – 
informacyjnych dla mieszkańców 
dotyczących stanu zanieczyszczenia gleb 
i ich prawidłowego wykorzystania, 
głównie stosowania odpowiednich upraw 
i racjonalnego użycia nawozów 
sztucznych i środków ochrony roślin na 
terenach rolnych, ogródków działkowych 
i leśnych



8. Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii 

Na terenie Miasta Sochaczew największa presja na środowisko wywierana jest głównie przez sferę  
przemysłu,  gospodarki  komunalnej,  rolnictwa.  Istotne  kierunki  oddziaływania  to:  emisja 
zanieczyszczeń do wód i powietrza, emisja hałasu, pobór wód podziemnych oraz energii. Stąd też,  
zagadnienia te zostały ujęte w programie ochrony środowiska. 

8.1 Racjonalizacja użytkowania wody do celów produkcyjnych i konsumpcyjnych 

Cel strategiczny:

Zmniejszenie w perspektywie do roku 2010 wodochłonności produkcji przemysłowej
 oraz zmniejszenie zużycia wody w sektorze komunalnym

Cel ten wynika z przyjętych limitów krajowych. Największe znaczenie dla realizacji tego celu mają  
działania  podejmowane  przez  poszczególne  zakłady produkcyjne,  a  także  jednostki  funkcjonujące 
w sektorze komunalnym. 

Na  terenie  Miasta  zużycie  wody,  zarówno  do  celów  konsumpcyjnych,  jak  też  produkcyjnych,  
systematycznie spada. Związane jest to przede wszystkim z urealnieniem cen wody oraz systemem 
rozliczeń  (przejście  z  systemu  ryczałtowego  na  liczniki  poboru),  w  którym  konsument  płaci  za  
rzeczywistą ilość zużytej wody. Ogólny wzrost kosztów utrzymania spowodował wśród mieszkańców 
wykształcenie postaw oszczędzania wody, co jest zjawiskiem pozytywnym. 

W  celu  dalszego  zmniejszenia  wodochłonności  w  strefie  gospodarki,  zakłady  korzystające  ze 
środowiska – pobierające wodę,  surowce i  energię powinny stosować najlepsze dostępne techniki  
(BAT).  Istotne  jest  wdrażanie  systemów  zarządzania  środowiskowego  w  zakładach  (normy  ISO 
14000),  wprowadzanie  zasad  Czystej  Produkcji,  przystępowanie  do  programów  sektorowych 
z dziedziny ochrony środowiska. 

Cele krótkoterminowe i kierunki działań:

1.Relatywne  zmniejszenie,  a  docelowo  eliminacja  wykorzystania  wód  podziemnych  do  celów 
przemysłowych, z wyjątkiem przemysłu spożywczego i farmaceutycznego,

2.Relatywne zmniejszenie zapotrzebowania na wodę w przemyśle i rolnictwie,
3.Wprowadzanie zamkniętych obiegów wody i wodooszczędnych technologii produkcji w przemyśle, 

szczególnie w nowopowstających jednostkach,
4.Kontynuacja  modernizacji  sieci  wodociągowych  w  celu  zmniejszenia  strat  wody  w  systemach 

przesyłowych,
5.Wspieranie  działań mających  na celu zmniejszenie zużycia  wody w gospodarstwach domowych  

(modernizacja urządzeń, instalacja liczników wody),
6.Prowadzenie  działań  edukacyjno  –  informacyjnych,  zarówno  dla  mieszkańców  Miasta,  jak 

i podmiotów gospodarczych w zakresie konieczności i możliwości oszczędzania wody.
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8.2 Zmniejszenie zużycia energii 

Cel strategiczny:

Zmniejszenie zużycia energii 

Cel ten wynika bezpośrednio z założeń Polityki Ekologicznej Państwa. Osiągnięcie go uwarunkowane 
jest  dalszym  urealnieniem cen  energii,  m.in.  poprzez  wliczenie  w  jej  cenę  jednostkową  kosztów 
środowiskowych (opłaty produktowe od paliw, zróżnicowane w zależności od uciążliwości danego 
paliwa dla środowiska). Ograniczenie ogólnego zużycia energii (także zmniejszenie produkcji energii)  
przyniesie  efekty w postaci  zmniejszenia zużycia  surowców energetycznych,  a także zmniejszenia  
emisji zanieczyszczeń do środowiska. 

Zmniejszenie  zużycia  energii  powinno  być  rozpatrywane  jednostkowo,  gdyż  przy  zakładanym 
wzroście gospodarczym i rozwoju Miasta nieunikniony jest bezwzględny wzrost zużycia energii. 

Zmniejszenie zużycia energii, zwłaszcza w sektorze komunalnym, związane będzie z nieuniknionym 
wzrostem  cen  tej  energii.  Podstawowe  znaczenie  będą  mieć  również  działania  w zakresie 
restrukturyzacji  i modernizacji  gospodarki  (wprowadzanie  energooszczędnych  technologii)  oraz 
wzrost świadomości społeczeństwa. 

Wymienione  działania  będą  realizowane  przez  podmioty  gospodarcze,  władze  samorządowe  mają 
ograniczony  wpływ  na  realizację  założonych  celów.  Niemniej,  istotne  jest  prowadzanie  działań 
edukacyjnych i informowanie o dostępnych możliwościach w zakresie ograniczania zużycia energii.

Cele krótkoterminowe i kierunki działań:

1.Restrukturyzacja gospodarki w kierunku ograniczania produkcji energochłonnej,
2.Wprowadzanie energooszczędnych technologii i urządzeń w przemyśle, energetyce i gospodarce 

komunalnej,
3.Zmniejszenie strat energii, zwłaszcza cieplnej, w systemach przesyłowych oraz obiektach 

mieszkalnych, usługowych i przemysłowych,
4.Poprawa parametrów energetycznych budynków, szczególnie nowobudowanych,
5.Racjonalizacja zużycia i oszczędzania energii przez społeczeństwo Miasta,
6.Stymulowanie i wspieranie przedsięwzięć w zakresie zmniejszania zużycia energii.

8.3 Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 

Cel strategiczny:

Zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii 

Obecnie  wykorzystanie  energii  odnawialnej  w Unii  Europejskiej  kształtuje  się  na  poziomie  6 %. 
Planuje się wzrost tego udziału do 12% w perspektywie roku 2010. W Polsce zakłada się, że  w  2010 
roku udział  zużycia  energii  odnawialnej  będzie  na  poziomie  7,5  % (wynika  to  z Rozporządzenia 
Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie szczegółowego 
zakresu obowiązku zakupu energii  elektrycznej  i ciepła z odnawialnych źródeł energii  oraz energii 
elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciepła).
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Perspektywy wzrostu pozyskiwania energii z OZE (odnawialnych źródeł energii) wynikają głównie 
z następujących możliwości:

- efektywniejszego wykorzystania potencjału hydroenergetycznego rzek,
- zwiększenia  udziału  biogazu  w  bilansie  OZE  poprzez  jego  pozyskiwanie  podczas 

procesów gazowych w oczyszczalniach ścieków i składowiskach odpadów,
- zwiększenia udziału biomasy na cele energetyczne; uprawa roślin energetycznych, w tym 

głównie wierzby energetycznej,
- wykorzystania potencjału wód geotermalnych oraz energii niskotemperaturowej, zawartej 

w gruntach i wodach.

Na terenie Sochaczewa nie istnieją duże możliwości szerszego wykorzystania energii  odnawialnej.  
Możliwe jest jedynie stosowanie w wąskim zakresie metod przetwarzania energii biomasy (np. słomy,  
drewna) na energię użyteczną, głównie cieplną (kotły opalane biomasą), a także wykorzystania energii 
geotermalnej.  Możliwe  byłoby  wykorzystanie  energii  słonecznej  poprzez  instalację  baterii 
słonecznych i pompy cieplne (energia gruntowa). 

Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki działań:

1.Zwiększenie zaangażowania środków publicznych (budżetowych i pozabudżetowych) i prywatnych 
na  rozwój  energetyki  ze  źródeł  odnawialnych  z  równoczesną  poprawą  efektywności  ich  
wykorzystania,

2.Intensyfikacja działań umożliwiających wykorzystanie w tym zakresie środków finansowych z Unii 
Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych,

3.Inwentaryzacja potencjału energii odnawialnej i niekonwencjonalnej na terenie Miasta,
4.Działalność edukacyjno – informacyjna z zakresie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych,
5.Wsparcie  finansowo – logistyczne  projektów w zakresie  budowy urządzeń i  instalacji  z zakresu 

energii odnawialnej.

8.4 Zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji 

Cel strategiczny:

Ograniczanie materiałochłonności produkcji 

Wycofanie z produkcji i użytkowania, bądź ograniczenie użytkowania substancji i materiałów 
niebezpiecznych (reglamentowanych przez dyrektywy UE  i przepisy prawa 

międzynarodowego)  (dotyczy substancji zawierających metale ciężkie, trwałe zanieczyszczenia 
organiczne oraz substancje niszczące warstwę ozonową)

Poszczególne  działania  ujęte  w  niniejszym  rozdziale  skierowane  są  głównie  do  podmiotów 
gospodarczych.  Rolą  jednostek  samorządowych  jest  popularyzacja  metod  ograniczania  presji  na 
środowisko  oraz  wpływ  na  politykę  środowiskową  zakładów  poprzez  wydawanie  odpowiednich 
decyzji i zezwoleń.

Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki działań:

1. Oszczędna gospodarka materiałami i surowcami w zakładach produkcyjnych,
2. Zwiększenie recyklingu i odzysku materiałowego i energetycznego w zakładach produkcyjnych,
3. Zapobieganie i minimalizacja zanieczyszczeniom, uciążliwościom i zagrożeniom u źródła.
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9. Włączanie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych 

9.1 Zagadnienia ochrony środowiska w ujęciu sektorowych 

Rozwój  cywilizacyjny  i  gospodarczy  są  przyczyną  degradacji  środowiska  naturalnego  – 
zanieczyszczania  jego  poszczególnych  komponentów,  wyczerpywania  się  zasobów surowcowych,  
zmiany gatunkowe flory i fauny, a także pogarszania się stanu zdrowia ludności. Przeciwdziałaniem 
dla  niekontrolowanej  ekspansji  gospodarczej  jest  przyjęcie  zasad zrównoważonego rozwoju,  który 
polega  na  prowadzeniu  szerokiej  działalności  człowieka,  ciągłym  rozwoju  gospodarczym 
i społecznym  przy  niedopuszczeniu  do  dalszej  degradacji  środowiska  naturalnego  oraz  na 
podejmowaniu działań zmierzających do restytucji zniszczonych elementów środowiska. Oznacza to,  
że  w każdej  dziedzinie  działalności  gospodarczej,  która może  oddziaływać  na środowisko,  należy 
przyjąć określone zasady i cele, które ograniczą lub wyeliminują ten negatywny wpływ. Wskazówki  
w tej sprawie przedstawione zostały w dokumencie Rady Ministrów „Wytycznych dotyczących zasad 
i zakresu uwzględniania zagadnień ochrony środowiska w programach sektorowych” oraz w Polityce 
Ekologicznej Państwa.

Dla  Miasta  Sochaczew  w  zakresie  oddziaływania  na  środowisko  znaczenie  mają  następujące  
dziedziny:

9.1.2. Przemysł

Sochaczew  należy  do  dobrze  uprzemysłowionych  miast  kraju.  Mimo  pozytywnych  zmian  
w strukturze przemysłu, nadal stanowi on główny czynnik oddziałujący negatywnie na środowisko. 
Do głównych zagrożeń z tytułu rozwoju tej dziedziny gospodarki należą: emisja zanieczyszczeń do  
powietrza i wód, degradacja powierzchni ziemi i krajobrazu, emisja hałasu, możliwość wystąpienia 
awarii.

Głównym celem dla zrównoważenia produkcji przemysłowej jest:

Minimalizacja negatywnego oddziaływania procesów przemysłowych na środowisko 
poprzez restrukturyzację przemysłu i wdrożenie prośrodowiskowych wzorców i modelu 

produkcji

Zgodnie  z  zasadą  „zanieczyszczający  płaci”,  zakłady  przemysłowe  powinny  ponosić  całkowitą  
odpowiedzialność  za  podejmowane  działania  mogące  pogorszyć  stan  środowiska  przyrodniczego. 
Istotne jest, aby sprawcy zanieczyszczeń i przekształceń nie ograniczali się do naprawy zaistniałych  
szkód i spełnienia wymogów określonych w pozwoleniach na korzystanie ze środowiska, ale zmierzali  
do zapobiegania i minimalizacji negatywnych oddziaływań. 

Istotne  jest,  aby  nowopowstające  podmioty  gospodarcze  nie  należały  do  jednostek  silnie 
oddziałujących na środowisko. 
Na terenach przewidzianych do zagospodarowania w ramach produkcji przemysłowej, usług i  handlu 
proponuje się wprowadzenie następujących zasad zrównoważonego rozwoju:

1.zasada zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeń,
2.zasada utrzymania i ochrony istniejących zasobów środowiska przyrodniczego,
3.zasada  racjonalnego  zagospodarowania  powierzchni  ziemi  przy  zachowaniu  wysokiego  udziału 

terenów zielonych,
4.zasada  stosowania  najlepszej  dostępnej  techniki  (BAT),  w  tym  technologii  energooszczędnych 

z maksymalnym wykorzystaniem energii odpadowej oraz energii odnawialnej,
5.zasada ograniczania ryzyka wystąpienia poważnej awarii oraz jej skutków dla ludzi i środowiska.
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Dodatkowe kierunki działań zmierzające do osiągnięcia założonego celu w sektorze przemysłowym 
to:

1.Osiągnięcie  w  zakładach  przemysłowych  wskaźników  energochłonności,  materiałochłonności 
i wodochłonności nie odbiegających od tych, jakie w tym samym czasie będą uzyskiwane w innych 
krajach Unii Europejskiej i OECD,

2.Ograniczanie  terenów wytwórczości  jako elementu  terenów zainwestowanych,  przy zwiększeniu 
intensywności ich wykorzystania,

3.Spełnienie przez wszystkie zakłady wymagań w zakresie korzystania ze środowiska określonych  
przepisami  prawa  krajowego  i  obowiązującymi  decyzjami  administracyjnymi  (dopuszczalne 
wielkości  emisji,  rejestry  zanieczyszczeń,  monitorowanie  emisji,  zintegrowane  pozwolenia  na 
korzystanie  ze  środowiska,  zasady  postępowania  z  odpadami,  jakość  ekologiczna  wyrobów, 
zarządzanie  ryzykiem  środowiskowym,  oceny  oddziaływania  na  środowisko,  procedury 
raportowania),

4.Wdrażanie  projektów  Czystszej  Produkcji  i  zarządzania  środowiskowego  w  zakładach, 
modernizacja instalacji przemysłowych,

5.Sukcesywne  wyposażanie  zakładów  (tam,  gdzie  jest  to  niezbędne)  w  infrastrukturę  techniczną 
ochrony środowiska (oczyszczalnie ścieków, systemy oczyszczania spalin, itp.),

6.Wdrożenie systemów zapobiegania i przeciwdziałania zdarzeniom mogącym powodować poważną 
awarię oraz ograniczanie jej skutków dla ludzi i środowiska w zakładach stwarzających tego typu  
zagrożenie,

7.Wdrożenie dobrowolnych lub obowiązkowych (w zależności  od stopnia ryzyka)  ubezpieczeń od 
odpowiedzialności cywilnej za ewentualne, spowodowane szkody ekologiczne,

8.Modernizacja, ewentualnie eliminacja z obszarów o funkcji mieszkaniowo – usługowej zakładów 
wytwórczych.

Kolejną  istotna  sprawą  jest  dostosowanie  funkcjonujących  w  Sochaczewie  stacji  paliw  do 
rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2000 r w sprawie warunków technicznych, jakim 
powinny odpowiadać bazy i stacje paliw płynnych, rurociągi dalekosiężne do transportu ropy naftowej  
i produktów naftowych i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 98, poz. 1067 zm.Dz.U. z 2003 Nr 1, poz.8.).  
Rozporządzenie to jest wynikiem konieczności spełnienia wymagań dyrektywy 94/63 WE – kontrola 
emisji lotnych związków organicznych z istniejących instalacji do magazynowania i transportu paliw. 
Zgodnie  z  tymi  aktami  prawnymi,  do  31.12.2005  roku  stacje  paliw  powinny  być  wyposażone 
w urządzenia  kontrolno – pomiarowe sygnalizujące wycieki  paliw do gruntu i  wód,  w urządzenia 
zabezpieczające przed emisja par benzyn do powietrza przy napełnianiu zbiorników magazynowych  
i tankowaniu paliwa przez kierowców. 

9.1.2. Rolnictwo i leśnictwo 

W tej dziedzinie, w najbliższych latach, wymagane będą głęboko idące zmiany w związku z akcesją 
Polski do Unii Europejskiej i koniecznością przystosowania rolnictwa do wymagań UE. Podniesienie 
konkurencyjności rolnictwa wiązać się będzie ze zwiększeniem areału gospodarstw. Niezbędnym jest,  
aby przeprowadzane zmiany uwzględniały aspekty ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. 

Do pożądanych, planowanych do osiągnięcia cech zrównoważenia sektora rolnictwa należą:

1.Utrzymanie  i  rozwój  zróżnicowania  sposobów  i  kierunków  produkcji,  przede  wszystkim 
różnorodnej wielkości gospodarstw, stopnia ich specjalizacji, intensywności gospodarowania,

2.Optymalne wykorzystania potencjału biologicznego gleb poprzez dostosowanie rodzaju i wielkości 
upraw, zalesianie gruntów nieprzydatnych dla rolnictwa, minimalizacja gruntów przekazywanych na 
cele nierolnicze, zwłaszcza wysokich klas bonitacyjnych,

3.Powszechne  wdrożenie  dobrych  praktyk  rolniczych,  zwłaszcza  w zakresie  stosowania  nawozów 
mineralnych  i  chemicznych  środków  ochrony  roślin,  nawożenia  i  gospodarowania  obornikiem 
i gnojowicą,  regulacji  stosunków wodnych,  mechanizacji  prac polowych,  utrzymania  miedz  oraz 
wprowadzania zadrzewień i zakrzewień śródpolnych,
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4.Ochrona przed nierolniczym wykorzystaniem gleb klas II - III,
5.Wspieranie  działań  zmierzających  do  wielokierunkowego  rozwoju  rolnictwa:  rozwoju  bazy 

przetwórczej i magazynowej, łącznie produkcji rolnej z przetwórstwem,
6.Zalesienie gruntów nieprzydatnych dla rolnictwa ze  szczególnym  uwzględnieniem granicy rolno-

leśnej.

Rozwój  funkcji  rolnej  na  tym  obszarze  powinien  być  dostosowany  do  wrażliwości  terenu  na 
antropopresję.  Należy  dążyć  do  ekologicznego  rozwoju  rolnictwa  (zintegrowanego).  Rolnictwo 
ekologiczne polega na wykorzystaniu zasad funkcjonowania agrosystemów i krajobrazu rolniczego. 
Rolnictwo  to  dopuszcza  stosowanie  środków  chemicznych,  ale  po  uprzednim  rozpoznaniu 
niezbędnych potrzeb i właściwych proporcji.

9.1.3.  Transport 

Jednym z atutów Miasta jest dobry układ komunikacyjny wraz z rozwiniętym systemem lokalnego 
transportu zbiorowego. 

Perspektywiczne cele zrównoważenia sektora transportu dla obejmują:

1. Poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego,
2. Usprawnienie połączeń komunikacyjnych Miasta z ośrodkami lokalnymi,
3. Poprawę  warunków  podróżowania  w  transporcie  indywidualnym  i 

zbiorowym,
4. Poszerzenie dróg modernizowanych klasy G (główne drogi powiatowe) 

do szerokości minimalnej 5,5 m; klasy Z (zbiorcze drogi powiatowe) do szerokości minimalnej  
4,5 m; klasy L (lokalne drogi powiatowe) do szerokości minimalnej 3,5 m,

5. Budowa ulicy zbiorczej "Północ - Południe" łączącej dzielnicę Chodaków 
z dworcem PKP (w tym nowej przeprawy mostowej przez rzekę Utratę),

6. Budowę zatok w miejscach zatrzymywania się autobusów,
7. Utwardzenie nawierzchni dróg,
8. Uzyskanie przez wszystkie eksploatowane środki transportu parametrów 

w zakresie walorów użytkowych oraz w zakresie oddziaływania na środowisko, jakie będą w 
tym czasie obowiązywały w Unii Europejskiej,

9. Doprowadzenie  do  ogólnej  przepustowości  szlaków  i  węzłów 
infrastruktury  transportowej,  a także  jej  rozmieszczeniu  przestrzennemu,  do  stanu  w  pełni 
odpowiadającego rzeczywistym potrzebom przewozowym,

10. Wyprowadzenie tranzytowych przewozów samochodowych poza obszar 
zwartej zabudowy,

11. Spełnienie  wszystkich  wymaganych  w  prawie  polskim  i 
międzynarodowym warunków bezpieczeństwa przy przewozach ładunków niebezpiecznych,

12. Wdrożenie  płynnej  regulacji  ruchu  w  obszarach  o  jego  największym 
natężeniu,

13. Zmniejszenie  technicznych  ograniczeń  w  zakresie  rozwoju  transportu 
rowerowego, poprzez wybudowanie lub wyznaczenie, na wszystkich obszarach zabudowanych,  
ścieżek rowerowych oraz odpowiednio zagospodarowanych miejsc do parkowania rowerów,

14. Poprawa  stanu  istniejących  dróg  i  ulic  poprzez  ich  przebudowę, 
modernizację.

9.1.4. Gospodarka komunalna i budownictwo 

Zamierzenia  w  zakresie  uzyskania  docelowych  cech  zrównoważenia  gospodarki  komunalnej 
i budownictwa obejmują:
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1.Spełnienie  wszystkich  wymagań  wynikających  z  przepisów prawa krajowego i  regulacji  Unii  
Europejskiej,  a  także  określonych  regułami  racjonalności  i  dobrej  praktyki  gospodarowania,  
dotyczących  stanu  infrastruktury  technicznej  gospodarki  komunalnej  w zakresie:  uzdatniania 
wody do picia, oczyszczania i odprowadzania ścieków, zagospodarowania odpadów, ograniczania 
emisji ze spalania w lokalnych kotłowniach, opomiarowanie zużycia wody i ciepła, zmniejszenie 
strat przesyłowych wody i ciepła,

2. Tworzenie bądź utrzymanie ładu przestrzennego 
w Mieście,  obejmującego zachowanie  właściwych  relacji  pomiędzy terenami  zabudowanymi  i 
terenami  otwartymi,  zaplanowany,  zharmonizowany  z krajobrazem  kształt  architektoniczno  – 
urbanistyczny pojedynczych budynków i ich zespołów, dbałość o czystość i porządek,

3. Całkowite  wyeliminowanie  samowoli 
budowlanej,

4. 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.

9.1.5.  Rekreacja i wypoczynek 

Sochaczew  nie  posiada  licznych  walorów  krajobrazowych  i przyrodniczych,  natomiast  w  jego 
najbliższym otoczeniu znajdują się takie tereny, co sprzyja wypoczynkowi i turystyce mieszkańców 
Miasta. 

Planowane do uzyskania, docelowe cechy zrównoważenia sektora rekreacji i turystyki obejmują: 

1. Optymalne wykorzystanie walorów przyrodniczych Miasta i jego otoczenia 
do celów rekreacji i turystyki,

2. Wspieranie rozbudowy szlaków  rowerowych,
3. Kontynuacja i wdrażanie programów wspierających rozwój rekreacji i sportu 

mieszkańców, organizacja turniejów i zawodów sportowych,
4. Ochrona  dziedzictwa  kulturowo  –  historycznego  (program  ochrony 

zabytków),
5. Podniesienie  standardu  wyposażenia  istniejących  obiektów  rekreacyjno  - 

wypoczynkowych zarówno całorocznych jak i sezonowych oraz budowa nowych obiektów o 
standardzie odpowiadającym normom europejskim.

9.1.6. Aktywizacja rynku do działań na rzecz ochrony środowiska 

Istotnym  wsparciem  ochrony  środowiska  jest  aktywizacja  rynku  do  działań  na  rzecz  ochrony 
środowiska prowadząca do tworzenia tzw. zielonych miejsc pracy (zwłaszcza w ochronie przyrody,  
odnawialnych  źródłach  energii,  wykorzystaniu  odpadów),  rozwoju  produkcji  urządzeń  służących 
ochronie  środowiska  bądź  produkcji  towarów  przyjaznych  środowisku.  Na poziomie  powiatu 
opracowany będzie  tzw.  ramowy program wspierania  zielonych  miejsc  pracy jako  element  walki 
z bezrobociem.  Program  ten  będzie  zawierał  mechanizm  finansowego  i eksperckiego  wspierania 
władz samorządowych i prywatnych przedsiębiorców w tworzeniu zielonych miejsc pracy.

Cele krótkoterminowe i kierunki działań: 

1.Uwzględnianie  w  przetargach  organizowanym  przez  administrację  rządową  i  samorządową 
wymogów ekologicznych, o ile jest to ekonomicznie uzasadnione,

2.Kształtowanie  równoprawnych  warunków  konkurencji  przez  pełne  stosowanie  zasady 
„zanieczyszczający płaci”, wraz z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych,
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3.Wspieranie powstawania i zachowania tzw. „zielonych” miejsc pracy, w szczególności w: ochronie 
przyrody,  odnawialnych  źródłach  energii,  transporcie  publicznym,  działaniach  na  rzecz 
oszczędzania zasobów (zwłaszcza energii i wody), odzysku produktów lub ich części oraz odzysku 
opakowań i wykorzystania odpadów jako surowców wtórnych,

4.Stymulowanie  rozwoju  przemysłu  urządzeń  ochrony  środowiska,  zwłaszcza  urządzeń 
wykorzystywanych w ochronie wód i powietrza oraz zagospodarowania odpadów,

5.Integracja aspektów ekologicznych z planowaniem przestrzennym.

Ze względu na gęstnienie sieci infrastruktury w krajobrazie oraz potencjalny rozwój gospodarczy na  
terenie  Miasta,  należy  zadbać  o  uwzględnienie  w planach  zagospodarowania  przestrzennego oraz 
studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego,  wniosków  wynikających 
z istniejącej lub planowanej lokalizacji terenów przyrodniczo cennych.

Zadania prowadzące do realizacji tego kierunku działania to:

1.Uwzględnienie w planach zagospodarowania przestrzennego selektywnego dostępu do terenów 
cennych przyrodniczo,

2.Wprowadzenie odpowiednich procedur lokalizacyjnych chroniących tereny cenne przyrodniczo 
przed przeinwestowaniem,

3.Przeciwdziałanie rozwojowi budownictwa mieszkalnego i rekreacyjnego na terenach chronionych.

10. Edukacja ekologiczna
Realizacja celów i zadań zamierzonych w programie ochrony środowiska wymaga  zaangażowania  
i świadomości  mieszkańców Sochaczewa i działających tu podmiotów gospodarczych.  W tym celu 
opracowano program promocji i edukacji w zakresie ochrony środowiska, który proponuje metody 
kształtowania społecznej świadomości ekologicznej. 

10.1. Dotychczasowa edukacja ekologiczna mieszkańców

Formy edukacji  ekologicznej  mieszkańców Sochaczewa są  zróżnicowane.  Urząd  Miasta  aktywnie 
włącza  się  w  propagowanie  ochrony  środowiska  ziemi  sochaczewskiej.  Organizuje  konkursy  dla 
dzieci i młodzieży. 

W maju  2004  roku  Urząd  Miejski  zaprosił  dzieci  i  młodzież  do  wzięcia  udziału  w  konkursach:  
na najciekawszy  rysunek  satyryczny  dotyczący  segregowania  śmieci  (klasy  IV-VI  szkół 
podstawowych);  na  projekt  plakatu  zachęcający  mieszkańców  do  wzięcia  udziału  w  referendum 
(gimnazja);  zdjęcie  dotyczące  zaśmieconych  obrzeży miasta,  recyklingu  (szkoły średnie),  oraz  na 
rzeźbę – makietę wykonaną z materiałów nadających się do ponownego przetworzenia (przedszkola 
i klasy I-III szkół podstawowych). 

Lokalne media także zainteresowały się propagowaniem idei czystego miasta, dlatego Urząd Miejski  
wspólnie  z  radiem  FAMA  ogłosił  konkurs  na  najciekawszy  utwór  muzyczny,  nie  dłuższy  niż 
45 sekund, stanowiący „hymn” kampanii referendalnej (konkurs otwarty dla wszystkich), a wspólnie 
z „Ziemią Sochaczewską” i  „Echem Powiatu” ogłoszono konkurs na najlepszy dowcip o tematyce 
ekologicznej.  Cała  akcja  związana  była  z  referendum,  które  odbyło  się  13  czerwca  2004  roku, 
a dotyczyło  wprowadzenia  powszechnej,  obejmującej  wszystkich  mieszkańców  miasta,  opłaty  za 
wywóz  odpadów.  Niestety niska frekwencja  (na poziomie  14,32% uprawnionych  do głosowania), 
spowodowała, że referendum zostało uznane za nieważne. Aby było ważne, w głosowaniu powinno 
wziąć udział co najmniej 30% uprawnionych. 

Warunkiem koniecznym i niezbędnym realizacji celów zarówno w zakresie racjonalnego użytkowania 
zasobów naturalnych jak i poprawy jakości środowiska jest dobrze zorganizowany system edukacji  
ekologicznej  społeczeństwa;  działania  edukacyjne  powinny być  działaniami  systemowymi  z  jasno 
sprecyzowanymi celami i sposobem ich realizacji. 
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W  ostatnich  latach  obserwuje  się  rosnące  zainteresowanie  niektórych  grup  osób  dorosłych  
zdobywaniem wiedzy na  temat  otaczającego  ich  środowiska,  a  także  możliwości  uczestniczenia  
w działaniach na rzecz jego ochrony. Zachowania obserwowane w społeczeństwie wskazują jednak, 
że  poziom  akceptacji  dla  działań  z  zakresu  ochrony  środowiska  maleje,  a  zachowania 
prokonsumpcyjne  dominują  nad  proekologicznymi.  Dlatego  rola  edukacji  ekologicznej
 i wprowadzanie jej nowych form są nadal bardzo istotne.

Szczególną  rolę  w  rozwijaniu  edukacji  ekologicznej  wśród  dorosłych  mieszkańców  Sochaczewa 
spełnia  Urząd  Miasta.  Najlepszym  i  najefektywniejszym  sposobem  podniesienia  świadomości  
ekologicznej  dorosłych  jest  zaangażowanie  mieszkańców  w  procesy  decyzyjne.  Wymaga  to 
szerokiego informowania  społeczeństwa o stanie  środowiska,  działaniach na rzecz jego ochrony,  
a także o możliwościach prawnych uczestniczenia mieszkańców w podejmowaniu decyzji mających  
wpływ  na  stan  środowiska  (np.  referendum  lokalne  w  sprawie  wprowadzenia  powszechnej, 
obejmującej wszystkich mieszkańców miasta, opłaty za wywóz odpadów).

10.2. Program działań dla sektora: Edukacja ekologiczna

Adresaci programu promocji i edukacji 
Głównym  adresatem  programu  edukacji  ekologicznej  jest  społeczeństwo  miasta  Sochaczewa. 
Kluczową  grupą  jest  młodzież  szkolna  i  dzieci,  gdyż  wykazują  się  oni  największą  percepcją  na  
edukację ekologiczną, a ponadto stanowią ważną grupę konsumencką. Przewiduje się także objęcie  
akcją informacyjną szerokiego kręgu osób zajmujących się obecnie sprawami ochrony środowiska  
w urzędach, instytucjach i zakładach, a także przedstawicieli grup opiniotwórczych z zakresu ochrony 
środowiska: nauczycieli, radnych i członków zarządu różnych szczebli administracji samorządowej.

W szczególności informacje o zasadach postępowania powinny trafić do następujących instytucji lub 
przedsiębiorstw: urzędy administracji lokalnej, urzędy samorządów lokalnych,  urzędy administracji  
i spółdzielczości  mieszkaniowej,  szkoły,  przedszkola,  organizacje  społeczne,  instytucje
i urzędy kontrolne, kościoły i związki wyznaniowe, placówki handlowe, restauracje (puby, kawiarnie, 
bary),  podmioty  gospodarcze  wytwarzające  odpady,  firmy  zajmujące  się  odzyskiem  
/ unieszkodliwianiem  odpadów, przedsiębiorstwa gospodarki komunalnej (prywatne i państwowe), 
lokalni  konsultanci  i  eksperci  związani  z  ochroną  środowiska,  aktywiści  lokalnych  grup 
środowiskowych.

Elementy programu

Strategia prowadzenia programu składa się z następujących elementów:

- krótka kampania (6 miesięcy) opracowana w celu osiągnięcia największych i najwcześniej 
dostrzegalnych efektów,

- program podstawowy (4 lata),
- program długoterminowy (10 lat i więcej).

Proponowane działania programu promocji i edukacji w zakresie ochrony środowiska.

Jako ogólne założenia akcji zaplanowano koordynację działań przez Urząd Miasta Sochaczew przy  
zachowaniu  pewnej  niezależności  podmiotów  biorących  udział  w  promocji,  które  w  oparciu  
o  przygotowane  materiały  reklamowo  -  informacyjne  powinny  występować  z  propozycjami  
oryginalnych działań według swoich najlepszych intencji i środowiskowego rozpoznania. Zakłada się,  
że  dzięki  kulturotwórczemu  i  organizacyjnemu  potencjałowi  podmiotów  wykonawczych  
(np.  przedszkola,  szkoły,  organizacje  młodzieżowe)  pojawi  się  szereg  ciekawych  propozycji 
szczegółowych. 
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Zadania poszczególnych jednostek organizacyjnych będą następujące:

Urząd Miasta Sochaczew:

- inspiracja działań, 
- pomoc w organizacji zaplanowanych akcji,
- koordynacja programu promocji i edukacji w zakresie ochrony środowiska,
- nadzór nad przebiegiem akcji,
- inicjowanie, przygotowanie konkursów ekologicznych,
- organizacja szkoleń, 
- projekty prac plastycznych (plakaty, ulotki, naklejki, itp.),
- organizacja ogólnomiejskich imprez: wystawy, spektakle, koncerty, akcje uliczne,
- inserty prasowe.
- dostarczanie informacji o stanie środowiska w mieście,
- informacja o skali usług w zakresie ochrony środowiska,
- finansowanie akcji.

Miejski Ośrodek Kultury
- pomoc w organizacji zaplanowanych akcji,
- nadzór nad przebiegiem akcji,
- techniczne przygotowanie zaplanowanych akcji,
- finansowanie akcji.

Placówki oświatowe:
- formy oświatowe (lekcje, wycieczki, "Zielone Szkoły", itp.),
- formy kulturalne (konkursy, akcje uliczne itp.).

Promocja ma być zorganizowana przy zastosowaniu form oświatowych, kulturalnych  i reklamowych.

Formy oświatowe to:
Prowadzenie działań oświatowych i informacyjnych w formie lekcji, gawęd, prelekcji ekologicznych 
według przyjętego uprzednio standardu dydaktycznego uwzględniającego lokalny wymiar problemu 
ochrony środowiska i zróżnicowanie wiekowe i edukacyjne odbiorców. Z uwagi na fakt, że działania 
edukacyjne prowadzone są w szkołach Sochaczewa od kilku lat, istnieją gotowe scenariusze lekcyjne 
i pakiety  informacyjne,  opracowana  została  metodyka  przekazywania  wiadomości  na  różnych 
poziomach  edukacji  -  nie  istnieje  obecnie  potrzeba  zmiany  tej  formy  działania.  Należy  jedynie  
uaktualniać przekazywane informacje i rozszerzać ich zakres.

Poszczególne działania to:

- Konkurs wiedzy ekologicznej na temat ochrony środowiska, 
- Wycieczki ukazujące w sposób bezpośredni potrzebę ochrony środowiska: składowiska 

odpadów, oczyszczalnie ścieków, zakłady przemysłowe,
- Spotkanie z profesjonalnymi ekologami zajmującymi się tematem ochrony środowiska,
- Wprowadzenie "Eko - biletów", będącymi zachętą do zbierania surowców wtórnych.

W  wytypowanych  punktach  (np.  Urząd  Miasta,  punkt  skupu  surowców wtórnych)  w  zamian  za 
ustaloną ilość surowców wtórnych (makulatura, puszki aluminiowe, opakowania plastikowe i szklane)  
można  będzie,  zamiast  pieniędzy,  otrzymać  bezpłatne bilety wstępu do kina,  teatru,  na  basen lub 
zniżkę na nabycie np. książek, artykułów sportowych, itp. W przypadku przyniesienia mniejszej ilości 
surowców wtórnych  ilość  ta  zostaje  zapisana,  a  "Eko-bilet"  wydany  po  uzupełnieniu  wymaganej  
ilości. Koszt surowców wtórnych jest niski, stąd też konieczne będzie znalezienie sponsorów takiej  
akcji  (Urząd  Miasta,  PFOŚiGW,  firmy  prywatne).  Forma  promocji  dla  wszystkich  adresatów, 
bez ograniczeń wiekowych.
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Formy kulturalne to:

- Konkursy plastyczne  dla  dzieci  przedszkolnych  i  młodszych  klas  szkoły podstawowej 
z wystawami prac w poszczególnych przedszkolach i z ogólnomiejskim wernisażem,

- Plenerowa  akcja  plastyczna  z  udziałem przedszkolaków  lub  uczniów zorganizowana 
według oddzielnego scenariusza,

- Konkurs  plastyczny  dla  uczniów  szkół  podstawowych  oraz  średnich  z  finałem 
ogólnomiejskim (np. konkurs na plakat),

- Konkurs na scenkę teatralną (3-5 minut) podejmującą temat ochrony środowiska (klasy 
VII i VIII oraz szkoły średnie) z finałem ogólnomiejskim w MOK,

- "Parada ekologiczna", czyli duży przemarsz młodzieży szkolnej pod hasłami lansującymi  
konieczność ochrony środowiska,

- Projekcje  filmów  fabularnych  (tzw.  kulturowych)  lub  dokumentalnych  mówiących 
o potrzebie ochrony środowiska i segregacji odpadów. Szkoły podstawowe i średnie.

Formy reklamowe:
Działania reklamowe będą miały na celu zwiększenie znajomości  problemów ochrony środowiska. 
Działania  reklamowe  muszą  przenikać  wspomniane  wcześniej  formy  oddziaływań  kulturalnych 
i oświatowych.  W  pierwszym  rzędzie  trzeba  przedstawić  nowe  usługi  będące  elementem 
proekologicznego  stylu  życia.  Chodzi  tu  w  szczególności  o  ukazanie  specyfiki  usług,  przyjęcie 
odpowiedniej dla nich nazwy, np. ukazanie atrakcyjności systemu segregacji odpadów oraz korzyści,  
jakie  uzyskają  odbiorcy usług.  Najlepiej  główne  oddziaływania  reklamowe koncentrować podczas 
wzmożonego zainteresowania sprawami ochrony środowiska: "Dzień Ziemi, Sprzątanie Świata" oraz 
w trakcie dużych imprez ogólnomiejskich np. Dni Sochaczewa, Dzień Dziecka.

Akcja  promocji  winna  się  rozpocząć  od  opracowania  strategii  reklamowej  podporządkowującej 
pozostałe  podmioty  zaangażowane  w  oddziaływania  społeczne  tj.  przedszkola,  szkoły,  placówki 
kulturalne.  Należy  zatem opracować  odpowiednie  materiały  i  formy  reklamowe  wykorzystywane 
następnie w działaniach oświatowo-kulturalnych.

Są to:
- krótkie  materiały  drukowane,  takie  jak  ulotki,  ulotki  typu  "pytania  i  odpowiedzi",  

zestawienia faktograficzne, wkładki i broszury,  zwykłe obwieszczenia i powiadomienia 
służb komunalnych,

- artykuły  w prasie  lokalnej  (komunikaty,  komentarze,  stałe  rubryki,  wywiady,  listy  do 
redakcji, artykuły redakcyjne, powiadomienia i obwieszczenia służb komunalnych; inserty 
(wkładki) prasowe,

- broszury, biuletyny, opracowania, raporty i monografie,
- plakaty (także typu out door tj. wielkoformatowe), stickersy czyli nalepki, ulotki,
- okolicznościowe pamiątki (znaczki, długopisy, teczki z nadrukami itp.),
- logo, hasła reklamowe promocji.

Można również wykorzystać następujące formy promocji:
- spotkania  publiczne  dla  ogółu  mieszkańców,  prezentujące  nowe  formy  działania  

w zakresie ochrony środowiska,
- utworzenie telefonicznej  "gorącej  linii" lub "zielonego telefonu",  dającej  mieszkańcom 

możliwość otrzymania odpowiedzi na postawione pytania z zakresie ochrony środowiska,
- rozszerzenie serwisu internetowego miasta o informacje związane z ochroną środowiska 

i gospodarką odpadami.

Odrębnym  działaniem  powinny  zostać  objęte  osoby  odpowiedzialne  za  ochronę  środowiska  
w  zakładach  przemysłowych  i  urzędach  oraz  instytucjach.  Akcja  promocyjna  i  edukacyjno  
- informacyjna przyczyni się do podniesienia stanu świadomości ekologicznej osób związanych z tą  
dziedziną - przede wszystkim kadry technicznej i nadzoru urzędów i instytucji  wszystkich szczebli  
oraz  w  zakładach  generujących  odpady.  Akcja  informacyjna  powinna  być  skierowana  przede 
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wszystkim do mniejszych producentów, ze względu na stwierdzoną w tej grupie niższą świadomość 
ekologiczną. Konieczne i możliwe stanie się lepsze wykorzystanie istniejących zależności pionowych:  
urząd  -  podmiot  gospodarczy  (np.  wydawanie  pozwoleń  i  decyzji)  oraz  poziomych:  producent  
- producent (np. zrzeszenia w izbach gospodarczych, cechach, dostawca - odbiorca).
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Proponowane działania dla tej grupy są następujące:
- opracowanie systemu szkoleń dla przedstawicieli podmiotów gospodarczych,
- przygotowanie  i  rozpowszechnianie  informatorów  o  obowiązkach  i  możliwościach 

postępowania  w  zakresie  ochrony  środowiska,  w  tym  prowadzeniu  prawidłowej 
gospodarce odpadami, dostępnych w Urzędzie Miasta i przeznaczonych dla podmiotów 
gospodarczych (szczególnie istotne dla nowopowstających firm),

- przygotowanie i  rozpowszechnianie plakatów i informatorów widocznych i  dostępnych 
w zakładach produkcyjnych,

- włączenie do zadań Urzędu Miasta w Sochaczewie punktu konsultacyjnego,  w którym 
podmioty gospodarcze będą mogły  uzyskać informacje m.in. na temat możliwości działań 
i obowiązków w zakresie ochrony środowiska,

- rozpowszechnianie informacji dotyczących zasad ochrony środowiska w prasie lokalnej.
Edukacja i szkolenia dla podmiotów gospodarczych
Problematyka  edukacji  oraz  szkoleń  w  dziedzinie  ochrony środowiska,  a  szczególnie  gospodarki  
odpadowej dotyczy na terenie miasta  Sochaczewa w głównej mierze małych  wytwórców.  Władze 
miasta  mogą  realizować  ten  cel  poprzez  zarządzenie  obowiązkowych,  okresowych  szkoleń  
i dokształcania służb ochrony środowiska w zakładach lub np. obligatoryjny udział w szkoleniu dla  
przedstawicieli  małych  podmiotów  gospodarczych.  Byłoby  to  zatem  rozwiązanie  analogiczne  do 
funkcjonującego  obecnie  systemu  szkoleń  BHP  dla  pracowników,  co  jest  zgodne  z  wymogami  
Kodeksu Pracy.
Informatory dla podmiotów gospodarczych
Informatory  dla  podmiotów  gospodarczych  na  temat  możliwości  właściwego  postępowania  
w  zakresie  ochrony  środowiska  powinny  znajdować  się  w  Urzędzie  Miasta  oraz  w  instytucjach 
związanych  z  tą  dziedziną.  Jest  to  materiał  bardzo  ważny  dla  każdej  firmy,  a  szczególnie  dla  
nowopowstających  firm  oraz  dla  tych  osób,  które  dopiero  noszą  się  z  zamiarem  uruchomienia 
działalności  gospodarczej,  w  wyniku  której  może  nastąpić  zanieczyszczenie  lub  przekształcenie  
środowiska. Oprócz merytorycznej treści oraz aktualności załączników (listy i cenniki) ważna jest też 
forma  informatorów.  Materiał  ten  powinien  być  przygotowany  w formacie  A4,  wskazane  byłoby 
użycie papieru z makulatury.
Plakaty i informatory w zakładach
Akcja popularyzująca problematykę skuteczności ochrony środowiska jest skuteczna, gdy pracownik 
na bieżąco może obserwować pozytywne dla środowiska skutki swojego działania lub współdziałania 
z innymi. W latach 80-tych i 90-tych po dewaluacji plakatów w zakładach pracy nastąpił zanik tej  
artystycznej formy przekazywania wiedzy. Obecnie obserwuje się starania, np. Instytutu Medycyny 
Pracy do ponownego, niepolitycznego wykorzystania plakatów w miejscach zatrudnienia. Podobnie 
można  postąpić  przy  edukowaniu  społeczeństwa  w  zakresie  ochrony  środowiska.  Przydatne  jest 
zastosowanie przynajmniej dwóch technik: plakatu o tematyce prośrodowiskowej oraz fotografii. 
Organizacja i prowadzenie punktu konsultacyjnego
W  celu  zapewnienia  podmiotom  gospodarczym  dostępu  do  informacji  związanych  z  usługami  
w sferze ochrony środowiska proponuje się stworzenie punktu konsultacyjnego. Główne cele i zadania  
takiej jednostki są następujące:

- prowadzenie  i  udostępnianie  bazy  danych  o  zgłoszonych  technologiach  w  zakresie 
ochrony środowiska i firm prowadzących taką działalność,

- zbieranie i kojarzenie ofert sprzedaży i zakupu odpadów od ich wytwórców,
- gromadzenie  i  udostępnianie  informacji  o  regulacjach  prawnych  dotyczącej  ochrony 

środowiska,
- wymiana  informacji  i  konsultowanie  problemów  nt.  ochrony  środowiska  z  organami 

władzy i innymi instytucjami,
- promowanie idei czystszego środowiska wśród przedsiębiorstw i instytucji,
- podejmowanie inicjatyw szkoleniowych.
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Informacje w prasie
W celu dotarcia do szerszego kręgu odbiorców  należy podjąć  współpracę z lokalnymi  mediami,  
polegającą na:

- spotkaniach  z  lokalnymi  dziennikarzami  i  dostarczaniu  wiadomości  dotyczących 
podstawowych  spraw związanych z dziedziną ochrony środowiska,  np.  na  przykładzie 
konkretnych rozwiązań z terenu miasta,

- informowaniu mediów o planowanych wydarzeniach lub inwestycjach w zakresie ochrony 
środowiska,

- przekazywaniu gotowych materiałów i załączników.
Pewnym mankamentem prowadzenia akcji edukacyjno - informacyjnej za pomocą mediów jest brak 
kontroli zawartości i tonu wypowiedzi, mogące wypaczyć prezentowane treści. Aby temu zapobiec,  
należy dostarczać mediom prawdziwych, zrozumiałych informacji przez kompetentne osoby, mogące 
w razie potrzeby odpowiedzieć wyczerpująco na stawiane pytania.

Cel strategiczny:

Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa Miasta, kształtowanie postaw 
proekologicznych jego mieszkańców oraz poczucia odpowiedzialności za jakość środowiska.

Cel ten wpisuje się w podstawowe cele sformułowane w Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej.
Cele średnioterminowe do roku 2011:
1.Kontynuacja i rozszerzanie działań edukacyjnych w szkołach z zakresu ochrony środowiska
2.Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dorosłej społeczności Miasta
3.Kształtowanie  prawidłowych  wzorców  zachowań  poszczególnych  grup  społeczeństwa  Miasta 

w odniesieniu do środowiska
Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki działań:
1. Kontynuacja  edukacji  na  temat  ochrony środowiska  w przedszkolach,  szkolnictwie  wszystkich 

szczebli raz dla ogółu mieszkańców Miasta
2. Wspieranie finansowe i merytoryczne działań z zakresu edukacji ekologicznej 
3. Zapewnienie społeczeństwu niezbędnych informacji na temat stanu środowiska i działań na rzecz 

jego ochrony
4. Rozwijanie międzyregionalnej współpracy w zakresie edukacji ekologicznej
5. Rozwijanie różnorodnych form edukacji ekologicznej

Lp Nazwa zadania Uwagi
1 2 3

1
Prowadzenie aktywnych form edukacji ekologicznej 
młodzieży i dzieci i zwiększenie różnorodności 
prowadzonych działań

szkoły, Urząd Miasta, organizacje 
pozarządowe, media

2
Pomoc szkołom i organizacjom pozarządowym w 
uzyskiwaniu pozabudżetowych środków na edukację 
ekologiczną

Urząd Miasta

3

Współdziałanie władz Miasta z mediami w zakresie 
prezentacji stanu środowiska i pozytywnych 
przykładów działań podejmowanych na rzecz jego 
ochrony

 Urząd Miasta

4 Rozszerzenie formuły „Dni Ziemi”, „Sprzątania Świata” 
i innych akcji proekologicznych.

 Urząd Miasta, szkoły, organizacje 
pozarządowe, media

5
Bieżące informowanie na stronach internetowych 
Urzędu Miasta o stanie środowiska w Sochaczewie i 
działaniach podejmowanych na rzecz jego ochrony 

 Urząd Miasta

6 Prowadzenie działań w zakresie edukacji ekologicznej 
społeczności lokalnej na terenach cennych przyrodniczo

Urząd Miasta, organizacje pozarządowe, 
szkoły, media
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11. Aspekty finansowe realizacji programu 

11.1. Stan aktualny 

Realizacja  zamierzeń  z  zakresu  ochrony  środowiska  wymaga  zapewnienia  źródeł  finansowania 
inwestycji i eksploatacji systemu. 

Największe  nakłady  na  ochronę  środowiska,  w  tym  gospodarkę  odpadami,  pochodzą  obecnie  ze 
środków własnych przedsiębiorstw oraz inwestorów prywatnych,  znacząca część środków wpływa 
z funduszy  i  dotacji  ekologicznych  oraz  kredytów  i  pożyczek.  Środki  budżetowe  oraz  środki 
zagraniczne odgrywały dotychczas marginalną rolę w finansowaniu przedsięwzięć z zakresu ochrony 
środowiska i gospodarki odpadami.

Nakłady przeznaczone w mieście na inwestycje związane z ochroną środowiska przedstawia poniższa 
tabela. 

Tabela 11.1.1. Nakłady inwestycyjne poniesione na ochronę środowiska w mieście Sochaczew w 2003 
roku

Zadanie Nakłady w zł. Nakłady na 1 
mieszkańca

Środki własne

Ochrona powietrza 
atmosferycznego i 
klimatu – 
uciepłownienie miasta 
Sochaczew

528 852 13 528 852

Sieć kanalizacyjna 
odprowadzająca ścieki

149 619 4 149 519

Razem 678 471 17 678 371
Źródło: Urząd Miasta w Sochaczewie

11.2. Analiza kosztów rozwiązań zaproponowanych w Programie 

W  niniejszym  Programie  przedstawiono  konkretne  zadania  realizacyjne  dla  poszczególnych 
komponentów  środowiska  na  lata  2004  –  2007.  Nie  przedstawiano  długoterminowych  zadań 
i szacunków  kosztów,  gdyż  istnieje  zbyt  duże  prawdopodobieństwo  obarczenia  takich  wyliczeń 
błędem.  Przedstawione  poniżej  koszty  ogólne  wdrożenia  Programu  ochrony  środowiska  dla 
Sochaczewa opracowano w oparciu o analizę:

- nakładów inwestycyjnych na ochronę środowiska w latach ubiegłych,
- przedsięwzięć proponowanych do finansowania ze środków Unii Europejskiej,
-  wielkości  nakładów inwestycyjnych  na realizację przedsięwzięć,  ujętych  w projekcie "Programu 
wykonawczego do II PEP na lata 2002 – 2010),

Sumaryczne szacunkowe koszty realizacji Programu w latach 2004 – 2007 przedstawiono w tabeli 
11.1.2.
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Tabela 11.1.2.  Szacunkowe koszty wdrożenia Programu w latach 2004 – 2007

L.p. Sektor
Koszty w latach 2004 - 2007

tys. PLN

1 Jakość wód i stosunki wodne 58 115 000
2 Powietrze atmosferyczne 7 685 972
3 Hałas 6 000 000
4 Promieniowanie elektromagnetyczne -
5 Poważne awarie i zagrożenia naturalne 75 000
6 Przyroda i krajobraz 250 000
7 Gleby -
8 Edukacja ekologiczna -

Razem koszty w latach 2004 - 2007 72 125 972
Tabela wykonana na podstawie planu operacyjnego dla poszczególnych komponentów środowiska, będących  
załącznikiem "Programu..." 

Warunkiem  wdrożenia  zapisów  Programu  jest  pozyskanie  środków  finansowych  na  realizację 
poszczególnych  zadań.  Część  środków  pochodzić  będzie  z  budżetu  Miasta  i  powiatu,  
głównie powiatowego i miejskiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Jak wykazała 
przeprowadzona  symulacja,  środki  te  mogą  pokryć  około  5%  zaplanowanych  wydatków.  Środki 
finansowe  na  realizację  programu  będą  pochodziły  także  z pozostałych  funduszy  ekologicznych 
i innych  funduszy celowych.  Niektóre  inwestycje  będą  pokrywane  ze  środków własnych  różnych 
podmiotów gospodarczych i inwestorów prywatnych.
Planuje  się,  że  w  najbliższych  latach  spadnie  rola  funduszy  ekologicznych  (przede  wszystkim 
Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej) w finansowaniu 
lokalnych zadań z zakresu ochrony środowiska. Środki finansowe kierowane będą na dofinansowanie 
inwestycji  priorytetowych  z  punktu widzenia integracji  z  UE. Jednocześnie nastąpić może  spadek 
przychodów  do  funduszy  ekologicznych  (opłat  i  kar),  w związku  z  poprawą  stanu  środowiska 
w Polsce  i modernizacja  zakładów  zanieczyszczających  środowisko.  Pożądanym  kierunkiem  jest 
zwiększenie  dofinansowania  na  działania  związane  z ochroną  środowiska  ze  źródeł  pomocowych 
i strukturalnych Unii Europejskiej. 
Część  działań  finansowana  będzie  przez  powiat  i  Miasto  poprzez  zaciągnięcie  kredytów 
komercyjnych  i w międzynarodowych  instytucjach  finansujących  (np.  EBOiR).  Dobrym 
rozwiązaniem jest też zawiązywanie spółek partnerskich publiczno – prywatnych z zainteresowanymi 
inwestorami, co nie pozbawia władz samorządowych wpływu na decyzje związane z daną inwestycją. 

W oparciu o analizę źródeł finansowania działań w zakresie ochrony środowiska w ostatnich latach 
w Polsce i Sochaczewie oraz prognoz co do perspektywicznych źródeł, przewiduje się, że  struktura 
finansowania wdrażania Programu w najbliższych czterech latach będzie następująca: 

Tabela 11.1.3. Symulacja rozkładu źródeł finansowania zadań wytyczonych w Programie

Źródło % Tys. PLN
Fundusze ekologiczne (NFOŚiGW, WFOŚiGW)
Inne fundusze wojewódzkie

15 10 818 896

Budżet miasta, w tym gminne
i powiatowy fundusze ekologiczne

5 3 606 299

Podmioty gospodarcze (środki własne i kredyty bankowe) 30 21 637 792
Fundusze z Unii Europejskiej 40 28 850 389
Budżet państwa 10 7 212 579

RAZEM 100 72 125 972
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Ograniczone  możliwości  finansowe  samorządu  powiatowego  i  miejskiego  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 programach ochrony środowiska i planach gospodarki 
odpadami dla miasta i powiatu sochaczewskiego mogą liczyć na pozyskanie środków publicznych,  
w szczególności  z  funduszy  ochrony  środowiska  i  gospodarki  wodnej.  Wspierane  powinny  być  
głównie  inwestycje  o  charakterze  regionalnym.  Zaleca  się,  aby  ograniczać  dotacje  budżetowe  na 
zadania,  które  są  w stanie  zapewnić finansowe wpływy ewentualnym inwestorom.  Korzystne  jest, 
jeżeli  kapitał  obcy  (kredyty,  udziały  w spółkach,  nabywcy  obligacji)  angażowany  będzie 
w finansowanie inwestycji komunalnych w maksymalnym stopniu, w jakim możliwa jest jego spłata 
wraz z odsetkami. 

Zestawienie  poszczególnych  źródeł  finansowania  działań  i  inwestycji  związanych  z  ochroną 
środowiska i gospodarką odpadami przedstawia tabela 11.1.4.

Tabela 11.1.4. Najważniejsze źródła finansowania inwestycji w zakresie ochrony środowiska i 
gospodarki odpadami

Źródło
finansowania

Rodzaj
finansowa

nia

Beneficjanci Przedmiot 
finansowania

Maksymalny 
% 

dofinansowa
nia

Okres 
finansowania

Inne

środki własne
powiatu i miasta

budżetowy powiat
miasto

zadania z zakresu 
ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej

do 100% ciągły konieczność 
budżetowania 
inwestycji

fundusze ochrony 
środowiska
(NFOŚiGW, 
WFOŚiGW, 
PFOŚiGW, 
GFOŚiGW)

dotacja
pożyczka
pożyczka 
preferencyj
na
kredyty 
komercyjn
e
dopłaty do 
kredytów 
komercyjn
ych

bez ograniczeń
(m.in. 
samorządy 
terytorialne, 
jednostki 
budżetowe, 
organizacje 
pozarządowe, 
jednostki 
badawczo – 
rozwojowe, 
uczelnie, osoby 
prawne, 
stowarzyszenia
, inwestorzy 
prywatni, 
podmioty 
gospodarcze, 
spółdzielnie)

cele z zakresu 
ochrony środowiska, 
zgodne z listą 
priorytetową danego 
funduszu

do 70% do 15 lat
istnieje możliwość 
umorzenia

EkoFundusz dotacja
pożyczka 
preferencyj

inwestorzy 
(władze 
samorządowe, 

projekty 
inwestycyjne i 
pozainwestycyjne 

10, 30, 40, 
50, 70, 80%
w zależności 

do 2010 roku inwestycje o 
charakterze: 
przyrodniczym, 
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Źródło
finansowania

Rodzaj
finansowa

nia

Beneficjanci Przedmiot 
finansowania

Maksymalny 
% 

dofinansowa
nia

Okres 
finansowania

Inne

na jednostki 
budżetowe, 
podmioty 
gospodarcze, 
inne)
główni 
wykonawcy 
projektu 
(organizacje 
społeczne, 
fundacje)

związane z ochroną 
środowiska, zgodnie 
z priorytetami

od projektu innowacyjny, 
technicznym Z dotacji 
EkoFunduszu nie 
mogą korzystać te 
przedsięwzięcia, które 
kwalifikują się do 
otrzymania 
dofinansowania w 
ramach programów 
pomocowych Unii 
Europejskiej.

Duński Fundusz 
Pomocowy 
Ochrony 
Środowiska 
DANCEE

dotacje
pożyczki

starostwa i 
gminy
zakłady usług 
komunalnych
przedsiębiorst
wa wodno – 
kanalizacyjne
instytuty 
badawczo - 
rozwojowe

ochrona wód, 
powietrza, przyrody, 
gospodarka 
odpadami, kontrola 
zanieczyszczeń, 
wzmocnienie 
instytucjonalne

do 100% - dostawy i prace 
budowlane muszą 
odpowiadać unijnym 
standardom
projekt musi uzyskać 
poparcie lokalnych 
organów administracji 
i Ministerstwa 
Środowiska

Komisja 
Europejska 
Departament XI

dotacje osoby fizyczne 
i prawne

innowacyjne i 
demonstracyjne 
programy działania w 
przemyśle, 
wspomaganie 
technicznych działań 
lokalnych instytucji

od 30 do 
100%

1 rok przeznaczony głównie 
do małych projektów
kwota pomocy od 20 
do 60 tys. Euro

Europejski 
Fundusz Rozwoju 
Wsi Polskiej

dotacje
kredyty

gminy będące 
inwestorami 
obiektów 
ochrony 
środowiska

budowa i 
wyposażenie 
składowisk

do 70% do 5 lat maksymalna kwota 
dotacji – 100 tys. zł
kredytu – 200 tys.

Finesco SA kredyty
Leasing
udziały 
kapitałowe, 
TPF

sektor 
publiczny
spółdzielnie 
mieszkaniowe

inwestycje 
infrastrukturalne 
proekologiczne, 
wodnokanalizacyjne, 
energetyczne, 
termoizolacyjne, 
budownictwa 
komunalnego, 
transportu 
miejskiego, 
gospodarki odpadami

- do 10 lat -

fundusze UE dotacja jednostki 
samorządu 
terytorialnego
organizacje 
pozarządowe
inne podmioty 
publiczne
podmioty 
gospodarcze
osoby 

szeroko ujęta 
problematyka 
ochrony środowiska

do 75% bd -
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Źródło
finansowania

Rodzaj
finansowa

nia

Beneficjanci Przedmiot 
finansowania

Maksymalny 
% 

dofinansowa
nia

Okres 
finansowania

Inne

indywidualne

Pozostałe źródła finansowania:

Fundacje:

Environmental Know-How Fund w Warszawie, Ambasada Brytyjska al. Róż 1, 00-556 Warszawa,
Agencja Rozwoju Komunalnego w Warszawie;  al. Ujazdowskie 19, 00-557 Warszawa,   
Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej; ul. Zielna 37, 00-1-8 Warszawa,
Polska Agencja Rozwoju Regionalnego; ul. Żurawia 4a, 00-503 Warszawa,
Program Małych Dotacji GEF, al. Niepodległości 186, 00-608 Warszawa,
Projekt Umbrella.

Banki aktywnie wspomagające finansowanie ochrony środowisk:

Bank Ochrony Środowiska, 
Bank Rozwoju Eksportu S.A.,
Polski Bank Rozwoju S.A.,
Bank Światowy,
Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.

Fundusze inwestycyjne

Fundusze  inwestycyjne  stanowią  nowy segment  rynku  finansowego ochrony środowiska.  Wejście 
ekologicznych funduszy inwestycyjnych na rynek finansowy ochrony środowiska może okazać się 
kluczowe dla usprawnienia podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz integracji ochrony środowiska 
z przedsięwzięciami o charakterze gospodarczym. 

Instytucje leasingowe finansujące zadania z zakresu ochrony środowiska:

Towarzystwo Inwestycyjno-Leasingowe EKOLEASING S.A.,
BEL Leasing Sp. z o.o.,
BISE Leasing S.A.,
Centralne Towarzystwo Leasingowe S.A.,
Europejski Fundusz Leasingowy Sp. z o.o.

Ocena dostępności źródeł finansowania dla zadań wymienionych w Programie

Zadania  wyznaczone  w  Programie mają  swoje  odzwierciedlenie  w  priorytetach  funduszy 
ekologicznych.  Istnieje  więc  realna  szansa  uzyskania  wsparcia  z  tych  źródeł.  Z najważniejszych 
należy wymienić zadania z zakresu gospodarki wodno – ściekowej, likwidację niskiej emisji, ochrona 
wód, ochrona powietrza, ochrona przyrody i krajobrazu. 

Pomoc  z  tych  źródeł  obejmuje  przede  wszystkim  te  dziedziny,  w  których  standardy  jakości 
środowiska uzgodnione podczas negocjacji z Unią Europejską nie są dotrzymane. Dotyczy to przede 
wszystkim gospodarki wodno – ściekowej. 

W  zakresie  uzyskania  kredytów  bankowych  duże  szanse  mają  inwestycje  z  zakresu  ochrony 
atmosfery, a także wspierające rozwój odnawialnych źródeł energii (np. kotłownie na biopaliwo, itp.).
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Istnieje  również  możliwość  uzyskania  dofinansowania  z  funduszy  europejskich,  szczególnie 
z Funduszy  Strukturalnych.  Szczególne  wsparcie  można  uzyskać  na  budowę  sieci  wodno  – 
kanalizacyjnych,  modernizacji  i  rozbudowy  systemów  ciepłowniczych,  budowy  infrastruktury  do 
produkcji i przesyłu energii odnawialnej, oraz innej technicznej (szczególnie dróg i mostów). 

12. Zarządzanie ochroną środowiska 

Wdrożenie zapisów niniejszego programu zależy w dużej mierze od sprawności zarządzania ochroną 
środowiska  na  szczeblu  miejskim.  W  niniejszym  rozdziale  przedstawiono  zasady  i instrumenty 
zarządzania środowiskiem wynikające z uprawnień administracji samorządowej, jednakże sprawność 
procesu wdrażania programu ochrony środowiska zależeć będzie od włączenia się do jego realizacji  
także przedstawicieli różnych branż oraz sfery życia gospodarczego i społecznego. Jako szczególny  
element  wyróżniono  Program  ochrony  środowiska,  który  będzie  instrumentem  koordynującym 
poszczególne działania w zakresie ochrony środowiska na terenie Miasta.

12.1. Instrumenty zarządzania środowiskiem 

Do instrumentów zarządzania środowiskiem należą:

1. instrumenty prawne
2. instrumenty finansowe
3. instrumenty społeczne 
4. instrumenty strukturalne

12.1.1. Instrumenty prawne 

Program  ochrony  środowiska realizowany  jest  zgodnie  ze  znowelizowanym  polskim  prawem. 
Instrumenty służące do zarządzania środowiskiem wynikają przede wszystkim z następujących aktów 
prawnych:  ustawy  Prawo  ochrony  środowiska,  Ustawa  o  odpadach,  Prawo  o  zagospodarowaniu  
przestrzennym,  Ustawa  o ochronie  przyrody,  Ustawa  o  Inspekcji  Ochrony  Środowiska,  Prawo 
geologiczne i górnicze, Prawo budowlane. 

Realizacja  Programu  odbywać  się  będzie  zgodnie  z  zasadą  zrównoważonego  rozwoju,  według 
kompetencji  organów  zarządzających  środowiskiem.  Zgodnie  z  nowym  prawodawstwem, 
kompetencje  do  wydawania  decyzji  w  zakresie  ochrony środowiska  podzielono  pomiędzy  Wójta 
(Burmistrza) Starostę i Wojewodę, przyjmując za podstawowe kryterium skalę uciążliwości danego  
podmiotu. 

Składają się na nie w szczególności:

-  decyzje  reglamentacyjne –  pozwolenia:  zintegrowane,  na  wprowadzanie  gazów lub  pyłów  do 
powietrza, emitowanie hałasu do środowiska, emitowanie pól elektromagnetycznych, 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 
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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,

- opłaty za korzystanie ze środowiska,
- administracyjne kary pieniężne,
- 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
- miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego
- przeglądy ekologiczne
- monitoring środowiska
- składniki  prawa  miejscowego,  w  szczególności  dotyczące  gospodarowania  środowiskiem 
i zrównoważonego rozwoju

Wymienione  instrumenty  prawne  będą  stosowane  przez  Wojewodę  Mazowieckiego,  Marszałka 
Województwa Mazowieckiego Starostę  Powiatu  Sochaczewskiego,  Burmistrza  Miasta  Sochaczew, 
Wojewódzkiego  Inspektora  Ochrony  Środowiska,  Dyrektora  Regionalnego  Zarządu  Gospodarki 
Wodnej, zgodnie z kompetencjami wymienionych organów.

W zakresie ochrony środowiska zadania wykonują ponadto organy administracji niezespolonej m.in.  
regionalne zarządy gospodarki wodnej, nadleśnictwa. Dużą rolę w realizacji zadań na rzecz ochrony 
środowiska  pełnią  instytucje  niepaństwowe:  jednostki  badawczo-rozwojowe,  agencje,  fundacje, 
organizacje gospodarcze i społeczne organizacje ekologiczne. 

Zarządzanie środowiskiem przez podmioty gospodarcze korzystające ze środowiska odbywa się m. in. 
poprzez:

- dotrzymywanie wymagań wynikających z przepisów prawa,
- modernizacje technologii w celu ograniczenia lub wyeliminowania uciążliwości dla środowiska,
- instalowanie urządzeń służących ochronie środowiska,
- stałą kontrolę emisji zanieczyszczeń (monitoring).

Organy  przedstawicielskie  mogą  ustanawiać  inne  składniki  prawa  miejscowego,  w szczególności 
dotyczącego gospodarowania środowiskiem i zrównoważonego rozwoju. 

Najważniejsze  zadania  gminy  w  zakresie  ochrony  środowiska  wynikające  z  obowiązujących 
przepisów prawnych:
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Z zakresu ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. Nr 77, poz. 335,  
z późn. zmianami):
- składanie Państwowej Inspekcji Ochrony Środowiska wniosków o przeprowadzenie kontroli
- wymiana z Państwową Inspekcją Ochrony Środowiska informacji o wynikach kontroli 
przyjmowanie  i  analizowanie  informacji  o  wynikach  kontroli  przeprowadzonych  przez  Inspekcję 
Ochrony Środowiska

Z zakresu ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. 2004 Nr 92, poz. 880 z późn.  
zianami):

- uzgadnianie z wojewodą decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu dla 
inwestycji  realizującej  cel  publiczny  na  obszarze  parku  krajobrazowego  lub  obszarze 
chronionego krajobrazu,

- wydawanie  zezwolenia  na  usuniecie  drzew  lub  krzewów  z  terenu  nieruchomości  na 
wniosek władającego nieruchomością,

- naliczanie opłat za usuniecie drzew lub krzewów przy udzieleniu zezwolenia,
- wymierzanie administracyjnej kary pieniężnej za zniszczenie terenów zieleni albo drzew 

lub  krzewów,  spowodowanych  niewłaściwym  wykonywaniem  robót  ziemnych  lub 
niewłaściwym  wykorzystaniem  sprzętu  mechanicznego  albo  urządzeń  technicznych  oraz 
zastosowaniem środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności  oraz za usuwanie 
drzew  i  krzewów  bez  wymaganego  zezwolenia,  a  także  za  niszczenie  spowodowane 
niewłaściwa pielęgnacją terenów zieleni, zadrzewień lub krzewów,

- zagospodarowanie  terenów  będących  własnością  gminy,  nie  przeznaczonych  pod 
zabudowę  oraz  przeznaczonych  do  zagospodarowania  w  późniejszym  terminie,  a  nie 
wykorzystanych  rolniczo,  przez  zasadzenie  na  nich  roślinności  dostosowanej  do  otocznia  z 
uwzględnieniem okresu zagospodarowania, jeżeli ma ono charakter czasowy,

- sporządzenie  miejscowego  planu  zagospodarowania  przestrzennego  dla  obszarów 
objętych formami ochrony przyrody lub dokonanie zmian w już istniejących,

- wprowadzanie formy ochrony przyrody, o których mowa w art. 13. ust. 1 pkt. 4 i 6, jeżeli  
wojewoda  nie  wprowadził  tych  form,  tj.  wyznaczania  obszarów  chronionego  krajobrazu,  
wprowadzanie ochrony w drodze uznania za pomniki  przyrody,  stanowiska dokumentacyjne, 
użytki ekologiczne, zespoły przyrodniczo – krajobrazowe,

- uznawanie terenu stanowiącego własność gminy pokrytego drzewostanem o charakterze 
parkowym i niepodlegającego przepisom o ochronie dóbr kultury za park gminny,

- zapewnienie mieszkańcom miast i wsi o zwartej zabudowie korzystanie z przyrody przez 
tworzenie i utrzymywanie w należytym stanie terenów zielonych i zadrzewień, łączących się w 
miarę możliwości z terenami zalesionymi.

Z ustawy Prawo geologiczne  i  górnicze  z  dnia  4  lutego 1994 r.  (Dz.U.  Nr  27,  poz.  96,  z  późn.  
zmianami):

- opiniowanie wniosków koncesyjnych na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż kopalin ,
- wydawanie  postanowień  na  podstawie  miejscowego  planu  zagospodarowania 

przestrzennego w celu uzgodnienia udzielenia koncesji na działalność taką jak: wydobywanie  
kopalin ze złóż,

- uzgadnianie szczegółowych warunków wydobywania kopaliny,
- opiniowanie decyzji zatwierdzającej projekt prac geologicznych,
- przyjmowanie  zgłoszeń  zamiaru  wykonawcy  przystąpienia  do  wykonywania  prac 

geologicznych

Z ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 78 z późn.  
zm.):

- opiniowanie obowiązku zdjęcia oraz wykorzystania na cele poprawy wartości użytkowej 
gruntów próchniczej warstwy gleby z gruntów rolnych,

- nakazywanie  właścicielowi  gruntów wykonania  w  określonym  terminie  odpowiednich 
zabiegów w razie wystąpienia z winy właściciela degradacji gruntów w tym szczególnie erozji,
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- zlecanie wykonania zastępczego na koszt właściciela gruntów odpowiednich zabiegów, 
przeciwdziałających degradacji użytków rolnych oraz skutków nieprzestrzegania przepisów o 
ochronie roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami wykorzystując do czasu 
zwrotu kosztów wykonania zastępczego środki Funduszy Ochrony gruntów Rolnych,

- sprawowanie kontroli stosowania przepisów ustawy,
- opracowanie na koszt  odpowiedzialnych zakładów, planu gospodarowania na gruntach 

położonych  na  obszarach  szczególnej  ochrony  środowiska  lub  w  strefach  ochronnych,  
istniejących wokół zakładów przemysłowych.

- opiniowanie decyzji starosty w sprawie rekultywacji gruntów położonych, w rozumieniu 
przepisów o zagospodarowaniu przestrzennym, na obszarach rolniczej przestrzeni produkcyjnej,  
zdewastowanych  lub  zdegradowanych  w  wyniku  działalności  przemysłowej  lub  klęsk 
żywiołowych,

- zatwierdzenie planu gospodarowania na gruntach położonych w obszarach szczególnej 
ochrony środowiska lub w strefach ochronnych, istniejących wokół zakładów przemysłowych,

- nakazywanie  właścicielowi  gruntów wykonania  w  określonym  terminie  odpowiednich 
zabiegów związanych z ochroną roślin uprawnych przed chorobami, szkodnikami i chwastami

Z ustawy o ochronie roślin uprawnych z dnia 12 lipca 1995 r. (Dz.U. 1999 r. Nr 66, poz. 751)
- przyjmowanie  zawiadomień  od  posiadaczy  gruntów  o  pojawieniu  się  organizmów 

szkodliwych
- przekazywanie  wojewódzkiemu  inspektorowi  ochrony  roślin  zawiadomienia  o 

wystąpieniu lub podejrzeniu wystąpienia organizmu szkodliwego, polegającego zwalczaniu

Z ustawy Prawo łowieckie z dnia 13 października 1995 r. (Dz.U. nr 147, poz. 713)
- przyjmowanie zawiadomień o dostrzeżonych objawach chorób zwierząt żyjących wolno 

od dzierżawców i  zarządców obwodów łowieckich oraz właścicieli,  posiadaczy i  zarządców 
gruntów

- opiniowanie rocznych planów łowieckich,
- współdziałanie  z  dzierżawcami  i  zarządcami  obwodów łowieckich  i  nadleśniczymi  w 

sprawach związanych z zagospodarowaniem obwodów łowieckich, w szczególności w zakresie 
ochrony i hodowli zwierzyny

- opiniowanie  wniosków  Polskiego  Związku  łowieckiego  o  wydzierżawienie  obwodów 
łowieckich

Z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie z dnia 13 września 1996 r. (Dz.U. Nr 132, poz.  
622, z późn. zm):

- kontrola  postępowania  przez  właścicieli  nieruchomości  z  odpadami  komunalnymi  i 
zawartością zbiorników bezodpływowych gromadzących ścieki bytowe wytwarzane przez nich 
oraz występowanie z żądaniem do właścicieli  nieruchomości  o okazanie umowy i dowodów 
płacenia za usługi lub okazanie dowodów płacenia za składowanie odpadów na składowisku 
odpadów komunalnych,

- wydawanie  zezwolenia  na  prowadzenie  przez  podmioty  inne  niż  jednostki  gminne 
działalności  polegającej  na  usuwaniu,  wykorzystaniu  lub  unieszkodliwianiu  odpadów 
komunalnych,

- prowadzenie  działalności  ochronnej  przed  bezdomnymi  zwierzętami  oraz  prowadzenie 
schronisk dla  bezdomnych  zwierząt,  a  także grzebowisk i  spalarni  zwłok zwierzęcych  i  ich 
części,

- wydawanie  decyzji  określającej  obowiązki  dotyczące wymogów sanitarnych i  ochrony 
środowiska,

- zapewnianie czystości i porządku na terenie gminy i tworzenie warunków niezbędnych do 
ich utrzymania w zakresie określonym ustawa,

- ustalanie w drodze uchwały wymagań w zakresie utrzymania  czystości  i  porządku na 
terenie nieruchomości i dotyczących: prowadzenia we właściwym zakresie selektywnej zbiórki  
odpadów komunalnych, uprzątanie śniegu i błota, lodu i innych zanieczyszczeń, mycia i napraw 
pojazdów samochodowych poza myjniami i warsztatami naprawczymi,
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- ustalenie w drodze uchwały rodzaju urządzeń przeznaczonych do gromadzenia odpadów 
komunalnych  na  terenie  nieruchomości  oraz  na  drogach  publicznych,  a  także  zasad  ich 
rozmieszczania i utrzymania w odpowiednim stanie sanitarnym,

- ustalenie  w  drodze  uchwały  obowiązków  osób  utrzymujących  zwierzęta  domowe, 
mających  na  celu  ochronę  przed  zagrożeniem  lub  uciążliwością  dla  ludzi  oraz  przed 
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku,

- ustalenie  w  drodze  uchwały  zasad  utrzymywania  zwierząt  gospodarskich  na  terenach 
wyłączonych  z  produkcji  rolniczej,  w  tym  także  zakazu  ich  utrzymywana  na  określonych 
obszarach lub w poszczególnych nieruchomościach,

- wyznaczanie  w  drodze  uchwały  obszarów  podlegających  obowiązkowej  deratyzacji  i 
terminów jej przeprowadzenia w przypadku zaistnienia takiej konieczności,

- prowadzenie  ewidencji  zbiorników  bezodpływowych  w  celu  kontroli  częstotliwości  i 
sposobu ich opróżniania przez właścicieli nieruchomości,

- prowadzenie  ewidencji  przydomowych  oczyszczalni  ścieków  w  celu  kontroli 
częstotliwości  i  sposobu  pozbywania  się  powstających  w  nich  komunalnych  osadów 
ściekowych.

Z ustawy o zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt, badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa oraz inspekcji  
Weterynaryjnej z dnia 24 kwietnia 1997 r. (t.j. Dz. U. 1999 Nr 66, poz.752)

- przyjmowanie  zawiadomień   od  posiadaczy  zwierząt  o  podejrzeniu  wystąpienia  choroby 
zakaźnej u zwierzęcia i informowanie o fakcie organów Inspekcji Weterynaryjnej

tworzenia  lub  upoważniania  jednostek  organizacyjnych  do  niezwłocznego  dostarczania  zwłok 
zwierzęcych  i  ich  części,  jeżeli  nie  zachodzi  podejrzenie  o  chorobę  zakaźną,  lub  inny  podmiot 
zajmujący  się  zbieraniem  lub  przetwarzaniem  zwłok  zwierzęcych  albo  na  grzebowisko  lub 
wyznaczone miejsce spalania zwłok zwierzęcych

Z ustawy o ochronie zwierząt z dnia 21 sierpnia (Dz. U. Nr 111, poz. 724, z późn. Zm.)
- podejmowanie  interwencji  do  odebrania  włącznie  zwierzęcia  rażąco  zaniedbywanego  lub 

okrutnie traktowanego, czasowo lub na stałe, właścicielowi bądź innej utrzymującej je osobie
- przekazanie odebranego zwierzęcia do schroniska dla zwierząt albo pod opiekę innej osobie 

lub instytucji
- wydawanie zezwolenia na utrzymywanie psa rasy uznawanej za agresywną
- zawieranie  porozumienia  z  Towarzystwem  Opieki  nad  Zwierzętami  oraz  innymi 

organizacjami społecznymi o podobnym statutowym celu działania o prowadzenie schroniska 
dla zwierząt

- zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom domowym i gospodarskim oraz wyłapywanie ich 
w  przypadku  niemożliwości  ustalenia  ich  właściciela  lub  innej  osoby,  pod  której  opieką 
zwierzę dotąd pozostawało

Z ustawy Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r.
- nakazywanie w drodze decyzji,  właścicielowi gruntu przywrócenie stanu poprzedniego lub 

wykonanie urządzeń zapobiegających szkodom, jeżeli spowodowane przez właściciela gruntu 
zmiany stanu wody na gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie

- zatwierdzenie ugody umawiających się właścicieli gruntów ustalającej zmiany stanu wody na 
gruntach, jeżeli zmiany te nie wpłyną szkodliwie na inne nieruchomości lub na gospodarkę 
wodną

- uwzględnienie obszarów, o których mowa w art. 82 ust. 1 i 2 czyli obszarów narażonych 
na niebezpieczeństwo powodzi, terenów zagrożonych osuwiskami skarp lub zboczy, terenów 
depresyjnych  oraz  bezodpływowych  przy  sporządzaniu  decyzji  o  warunkach  zabudowy  i 
zagospodarowania terenu,

- udzielanie  spółkom  wodnym  dotacji  przedmiotowych  z  budżetów  gminy  na  bieżące 
utrzymanie wód i urządzeń wodnych oraz realizację inwestycji

Z ustawy Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia (Dz. U. Nr 54, poz. 348, z późn. Zm.)
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- współdziałanie z  Ministrem Gospodarki  w sprawach planowania  i  realizacji  systemów 
zaopatrzenia w paliwa i energię,

- opracowanie  projektu  założeń  do  planu  zaopatrzenia  w  ciepło,  energię  elektryczną  i  
paliwa gazowe,

- opracowanie projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe,  
dla obszaru gminy lub jej części w przypadku gdy plany przedsiębiorstw energetycznych nie  
zapewniają realizacji założeń polityki energetycznej,

- planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na 
obszarze gminy.

Z ustawy o lasach z dnia 28 września 1991 r. (t.j. Dz. U. 2000 Nr 56, poz. 679, z późn. zm.)
- wykładanie  projektu  uproszczonego  planu  urządzenia  lasu  do  publicznego  wglądu  na 

okres 60 dni w siedzibie urzędu gminy,
- opiniowanie  wniosków o  uznanie  lasu  stanowiącego własność  Skarbu Państwa  za  las 

ochronny lub pozbawienia go tego charakteru
wprowadzenie zwolnień od podatku leśnego innych niż ustawowe

Z ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz. U. 2001 Nr 62, poz. 627, z późn.  
zm.)

- sporządzanie gminnego programu ochrony środowiska i jego uchwaleń,
- przedstawianie co 2 lata radzie gminy raportu z wykonania gminnego programu ochrony 

środowiska,
- sporządzanie  prognozy  oddziaływania  na  środowisko  projektów  planów 

zagospodarowania przestrzennego oraz projektu strategii rozwoju regionalnego dokumentów 
lub wprowadzających zmiany do przyjętego już dokumentu, oraz o którym mowa w art. 40 
ust. 1,

- uwzględnianie  w  opracowanych  projektach  planów  zagospodarowania  przestrzennego 
oraz  projektów  rozwoju  regionalnego,  ustaleń  zawartych  w  prognozie  oddziaływania  na 
środowisko, opinii organu ochrony środowiska, a także rozpatrzonych uwagach i wnioskach 
zgłoszonych w związku z udziałem społeczeństwa,

- dokonywanie  okresowych  pomiarów  poziomów  w  środowisku  substancji  lub  energii 
wprowadzanych  w  związku  z  eksploatacją  dróg,  linii  kolejowych  i  linii  tramwajowych  
zarządzanych przez gminy,

- przeznaczanie środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
na  finansowanie  ochrony  środowiska  i  gospodarki  wodnej  w  celu  realizacji  zasady 
zrównoważonego rozwoju,

- określanie  w  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego 
gminy  oraz  w  miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego  rozwiązań 
niezbędnych  do  zapobiegania  powstawaniu  zanieczyszczeń,  zapewnienia  ochrony  przed 
powstającymi zanieczyszczeniami oraz przywracania środowiska do właściwego stanu,

- ustalanie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
oraz  warunków  miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego,  warunków 
umożliwiających uzyskanie optymalnych efektów w zakresie ochrony środowiska,

- zapewnienie  w  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego 
gminy oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego warunków utrzymania  
równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami środowiska na podstawie,

- ustaleń programów racjonalnego wykorzystania  powierzchni  ziemi,  w tym na terenach 
eksploatacji złóż kopalin i racjonalnego gospodarowania gruntami,

- uwzględnienia obszarów występowania złóż kopalin oraz obecnych i przyszłych 
potrzeb eksploatacji tych złóż,

- zapewnienia  kompleksowego  rozwiązania  problemów  zabudowy  miast  i  wsi,  ze 
szczególnym  uwzględnieniem  gospodarki  wodnej,  odprowadzenia  ścieków,  gospodarki 
odpadami, systemów transportowych i komunikacji publicznej oraz urządzania i kształtowania 
terenów zieleni,
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- uwzględnienia  konieczności  ochrony  wód,  gleby  i  ziemi  przed  zanieczyszczeniem  w 
związku z prowadzeniem gospodarki rolnej,

- zapewnienia ochrony walorów krajobrazowych środowiska i warunków klimatycznych
- uwzględnienie innych potrzeb w zakresie ochrony powietrza, wód, gleby, ziemi, ochrony 

przed hałasem, wibracjami i polami elektromagnetycznymi,
- ustalanie w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego przy przeznaczaniu terenów 
na poszczególne cele oraz przy określaniu zadań związanych z ich zagospodarowaniem w 
strukturze wykorzystania terenu, proporcji pozwalających na zachowanie lub przywrócenie na 
nich  równowagi  przyrodniczej  i  prawidłowych  warunków życia  na  podstawie  opracowań 
ekofizjograficznych,  stosownie  do  rodzaju  planu,  cech  poszczególnych  elementów 
przyrodniczych i ich wzajemnych powiązań,

- określenie  w  studium  uwarunkowań  i  kierunków  zagospodarowania  przestrzennego 
gminy  oraz  w miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego  sposobu 
zagospodarowania obszarów zdegradowanych w wyniku działalności  człowieka oraz klęsk 
żywiołowych na podstawie opracowań ekofizjograficznych, stosownie do rodzaju planu, cech 
poszczególnych elementów przyrodniczych i ich wzajemnych powiązań,

- uwzględnianie  w  miejscowych  planach  zagospodarowania  przestrzennego  ograniczeń 
przewidzianych  ustawą  tj.  ustanowienie  parku  narodowego,  rezerwatu  przyrody,  parku 
krajobrazowego,  obszaru  chronionego  krajobrazu,  zespołu  przyrodniczo-krajobrazowego, 
stanowiska dokumentacyjnego,  użytku ekologicznego, pomników przyrody oraz ich otulin, 
utworzenie  obszarów ograniczonego użytkowania,  ustalenie  warunków korzystania  z  wód 
regionu wodnego i zlewni oraz ustanowienia stref ochronnych ujęć wód,

- ustanawianie w drodze uchwały ograniczeń co do czasu funkcjonowania instalacji  lub 
korzystania  z urządzeń,  z  których  emitowany  hałas  może  negatywnie  oddziaływać  na 
środowisko,  z  zastrzeżeniem  instalacji  i  urządzeń  znajdujących  się  w  miejscach  kultu 
religijnego,

- udostępnienie posiadanych przez gminę informacji o środowisku i jego ochronie w tym 
m.in.:

- wniosków o wydanie decyzji  oraz decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania 
terenu wydawanych na podstawie przepisów o zagospodarowaniu terenu,

- postanowienia oceniające potrzebę sporządzania raportu oddziaływania na środowisko dla 
przedsięwzięć mogących  znacząco oddziaływać  na środowisko dla  których  ze  względu na 
charakter przedsięwzięcia raport może być wymagany np. na:

• budowę tartaków, stolarni,
• budowę wytwórni mebli
• wykonywanie melioracji rolnych na obszarze powyżej 20 ha
• budowę obiektów hodowlanych zwierząt gospodarskich obejmujących obsadę nie niższą 
50 DJP (od 50 do 240 DJP)
• wykonywaniu instalacji do uboju zwierząt
• budowie pól kempingowych lub karawaningowych umożliwiających pobyt nie mniej niż 
100 osób
• regulację rzek i urządzeń przeciwpowodziowych
• budowie  instalacji  do  oczyszczania  ścieków  obsługujących  od  400  do  100000 
równoważnych mieszkańców oraz sieci kanalizacyjnych
• wykonaniem instalacji związanych z odzyskiem lub unieszkodliwianiem odpadów np.
z rolnictwa, sadownictwa, leśnictwa, przetwórstwa żywności,
poletka osadowe o powierzchni powyżej 0,5 ha
do  magazynowania  złomu  żelaznego,  w  tym  też  wraz  z  sortownikiem  i  wstępnym 
przerobem na powierzchni powyżej 0,5 ha
     • budowie cmentarzy
     • budowie stacji obsługi i stacji remontowych środków transportu składających się z 
nie mniej niż 3 stanowisk
     • budowie gorzelni
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     • realizację zespołów zabudowy przemysłowej (parków przemysłowych) na terenie nie 
mniejszym niż 1 ha
     • budowie stacji paliw
     • wykonaniu rurociągów i instalacji do przesyłu gazu powyżej 0,5 MP
     • budowie instalacji do produkcji paliw z produktów roślinnych

- nakładanie na prowadzącego instalację (w drodze decyzji)  lub użytkownika urządzenia 
obowiązku prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji wykraczających poza 
określone  ustawowo  obowiązki  jeżeli  w  trakcie  kontroli  stwierdzono  przekroczenie  tych 
standardów,

- nakładanie  na  prowadzącego  instalację,  z  której  emisja  nie  wymaga  pozwolenia, 
dodatkowych wymagań w zakresie ochrony środowiska o ile jest to uzasadnione koniecznością  
ochrony środowiska,

- egzekwowanie  nałożonych  w  drodze  decyzji  na  prowadzących  instalację  lub 
użytkowników urządzeń obowiązków dokonywania pomiarów wielkości emisji,

- przyjmowanie  zgłoszeń  o  rozpoczęciu  eksploatacji  instalacji  i  urządzeń,  których 
funkcjonowanie może negatywnie oddziaływać na środowisko,

- wnoszenie  sprzeciwu (w drodze decyzji)  wobec zgłoszenia  o rozpoczęciu eksploatacji 
instalacji  i  urządzeń  mogących  negatywnie  oddziaływać  na  środowisko  i  które  podlegają 
zgłoszeniu w gminie, w przypadku stwierdzenia nie spełnienia określonych standardów

- sprawowanie  kontroli  przestrzegania  i  stosowania  przepisów  o  ochronie  środowiska 
objętym własnością wójta, burmistrza, gminy

Z ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia (Dz. U. Nr 62, poz.628)
- opracowanie projektu gminnego planu gospodarki odpadami i uchwalenie,
- opiniowanie  wniosków  do  zatwierdzenia  programu  gospodarki  odpadami 

niebezpiecznymi, wydania zezwolenia na odzysk, unieszkodliwianie bądź transport odpadów,
- nakazywanie  posiadaczowi  odpadów usunięcia  ich z  miejsc  nieprzeznaczonych do ich 

składowania lub magazynowania, ze wskazaniem wykonania tego obowiązku.

12.1.2. Instrumenty finansowe

Do instrumentów finansowych należą:

- opłaty  za  gospodarcze  korzystanie  ze  środowiska  –  za  emisje  zanieczyszczeń  do 
powietrza, za składowanie odpadów, za odprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi, za pobór 
wody powierzchniowej lub podziemnej itp.

-  opłaty eksploatacyjne za pozyskiwanie kopalin,
- 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,  w tym  fundusze  przedakcesyjne  oraz  fundusze  strukturalne  oraz  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. 

12.1.3. Instrumenty społeczne

Akceptacja  społeczna  dla  zaproponowanych  działań  jest  podstawowym  warunkiem  wdrożenia 
programu. Instrumenty społeczne obejmują działania edukacyjne i informacyjne prowadzonych przez 
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samorząd,  a także proces budowania powiązań pomiędzy władzą samorządowa a społeczeństwem.  
Celem obydwu elementów jest podniesienie świadomości społecznej.

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 1999r. w Aarhus (konwencja została ratyfikowana przez Polskę, a jej tekst 
został ogłoszony w Dz.U. Nr 78 z 2003r).

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. 

Organy mają  swobodę  określania  szczegółowych  sposobów powiadamiania  społeczeństwa,  metod 
zbierania uwag i wniosków, czasu trwania konsultacji. 

Do instrumentów społecznych należą również: 

- edukacja ekologiczna, omówiona w osobnym rozdziale,
- współpraca i budowanie partnerstwa (włączenie do realizacji programu jak najszerszej liczby osób, 
system  szkoleń  i  dokształcań,  współpraca  zadaniowa  z  poszczególnymi  sektorami  gospodarki, 
współpraca z instytucjami finansowymi).
- monitorowanie odczuć społecznych i badania dotyczące udziału społeczności lokalnej w działaniach 
w zakresie zarządzania i poprawy stanu środowiska
- upowszechnianie informacji o środowisku

12.1.4. Instrumenty strukturalne

Instrumenty  strukturalne  to  głównie  opracowania  o  charakterze  strategicznym  i planistycznym, 
omówione  szczegółowo  w  rozdziale  4.  Dokumenty  te  określają  główne  cele  i kierunki  działań 
w ramach rozwoju gospodarczego, społecznego i ochrony środowiska. Program ochrony środowiska 
jest zgodny z zapisami powyższych dokumentów.

Do  instrumentów  strukturalnych  zaliczają  się  również  systemy  zarządzania  środowiskowego 
w zakładach przemysłowych. 

12.2. Zarządzanie Programem ochrony środowiska 

Struktura zarządzania środowiskiem

Za  realizację  programu  ochrony  środowiska  odpowiedzialne  są  władze  Miasta,  które  powinny 
wyznaczyć koordynatora (kierownika) wdrażania programu. Taką rolę, w imieniu Burmistrza Miasta 
Sochaczew powinien pełnić Wydział Ochrony Środowiska (np. Naczelnik Wydziału) Urzędu Miasta.

Koordynator będzie współpracował ściśle z Radą Miasta, 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.
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Zadania  z  zakresu  ochrony  środowiska  realizowane  będą  również  przez  poszczególne  wydziały 
Urzędu  Miasta  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. 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 należą:

1. Wdrażanie programu ochrony środowiska:

- koordynacja wdrażania programu
- ocena realizacji celów krótkoterminowych
- raporty o stopniu wykonania programu
- weryfikacja celów krótkoterminowych i głównych działań
- zdobywanie funduszy na wyznaczone działania
- współpraca z różnymi jednostkami
- monitoring wdrażania programu 

2. Edukacja ekologiczna, komunikacja ze społeczeństwem, system informacji o środowisku:

- rozwój różnorodnych form edukacji
- dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie
- wykorzystanie  mediów w celach  informowania  społeczeństwa o  podejmowanych  i  planowanych 

działaniach z zakresu ochrony środowiska
- wydawanie broszur i ulotek informacyjnych
- szersze włączanie się organizacji pozarządowych w proces edukacji ekologicznej

3.Wspieranie zakładów/instytucji wdrażających system zarządzania środowiskiem. 

System zarządzania środowiskiem opierać się będzie na następujących zasadach:

- zanieczyszczający i użytkownik płaci
- zasada subsydiarności
- zasada przezorności
- zasada współodpowiedzialności
- zasada pomocniczości

13. Sposób kontroli oraz dokumentowania realizacji programu 

Kontrola realizacji Programu ochrony środowiska wymaga 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. 

Zgodnie z Prawem ochrony środowiska, Burmistrz Miasta co 2 lata sporządza raport z  wykonania 
programu ochrony środowiska  i  przedstawia  go Radzie  Miasta.  W przypadku  Programu ochrony  
środowiska dla Miasta Sochaczew, pierwszy raport powinien obejmować okres 2004-2005, a drugi 
okres 2006-2007 - oba znajdujące się w zasięgu celów krótkoterminowych. 
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Po  wykonaniu  pierwszego  raportu  istnieje  możliwość  wprowadzenia  aktualizacji  programu  na 
najbliższe dwa lata. Cały program będzie aktualizowany co cztery lata. Należy tu zaznaczyć, że ze  
względu  na  brak  wielu  aktów  wykonawczych  do  Prawa  ochrony  środowiska  i  do  ustaw 
komplementarnych, w miarę ich wchodzenia w życie Program powinien być korygowany. 

Podstawowe działania mające na celu kontrolę wdrażania programu to:

- sporządzenie raportu co dwa lata, oceniającego postęp wdrażania programu ochrony środowiska
- aktualizacja celów krótkoterminowych na następne dwa lata
- aktualizacja polityki długoterminowej co cztery lata

W celu właściwej oceny stopnia wdrażania Programu ochrony środowiska konieczne jest ustalenie 
zasad  przedstawiania  postępów w realizacji  programu.  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  w  miastach  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, w tym likwidacja starych składowisk odpadów, zwiększenie skali 
przywracania  obszarów  bezpośrednio  lub  pośrednio  zdegradowanych  przez  działalność 
gospodarczą do stanu równowagi ekologicznej, ograniczenie pogarszania się jakości środowiska 
w jednostkach osadniczych i powstrzymanie procesów degradacji zabytków kultury;

- wzrost  lesistości,  a  także  wzrost  poziomu  różnorodności  biologicznej  ekosystemów 
leśnych  i poprawa  stanu  zdrowotności  lasów  będących  pod  wpływem  zanieczyszczeń 
powietrza , wody lub gleby;

- zmniejszenie  negatywnej  ingerencji  w  krajobrazie  oraz  kształtowanie  estetycznego 
krajobrazu zharmonizowanego z otaczającą przyrodą. 

144



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  ocen  stanu  środowiska  dostarczone  będą  informacje  w zakresie: 
czystości  wód  powierzchniowych  i podziemnych,  stanu  powietrza  atmosferycznego,  hałasu 
i promieniowania niejonizującego, gospodarki odpadami, powstałych awarii oraz przyrody ożywionej.

Tabela 13.1.1. Wskaźniki efektywności programu.

Lp. WSKAŻNIK Jednostka
1. długość sieci wodociągowej w km km
2. długość sieci kanalizacyjnej w km km
3. stosunek długości sieci kanalizacyjnej do sieci 

wodociągowej
-

4. zużycie wody dam3

5. zużycie wody na 1 mieszkańca m3

6. ścieki oczyszczone dam3

7. obszar zmeliorowany ha
8. obszar zmeliorowany %
9. obszar zdrenowany ha
10. obszar zdrenowany %
11. długość cieków wodnych km
12. wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza (gazy) Mg
13. emisja zanieczyszczeń gazowych Mg/km2

14. wielkość emisji zanieczyszczeń do powietrza (pyły) Mg/rok
15. wielkość emisji punktowej ze źródeł 

energetycznych
Mg/rok

17. zużycie energii elektrycznej w gospodarstwach 
domowych 

kWh/mieszkańca

18. zużycie energii elektrycznej GWh
19. długość sieci gazowej rozdzielczej km
20. odbiorcy gazu z sieci sztuk
21. zużycie gazu z sieci  tyś. m3

22. lesistość gminy %
23. ilość rezerwatów przyrody sztuk
24. pomniki przyrody sztuk
25. Liczba miejscowości o dużej skali zagrożenia 

środowiska
sztuk

26. nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska i 
gospodarkę wodną

tys. zł.

27. powierzchnia gruntów zdegradowanych i 
zdewastowanych wymagających rekultywacji

ha

Porównanie informacji określonych na podstawie pomiarów i ocen do stanu bazowego będzie efektem 
realizacji założonych celów i działań o programie.

14. Podsumowanie
W  wyniku  analizy  stanu  aktualnego  środowiska  określono  cele  długo  i  krótkoterminowe  oraz 
wytyczono  kierunki  działań  zmierzające  do  poprawy  stanu  poszczególnych  jego  komponentów, 
a także określono priorytetowe przedsięwzięcia ekologiczne.
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Analizując  możliwość  zastosowania  przedstawionych  rozwiązań  na  podstawie  uwarunkowań 
dotyczących  istniejącej  infrastruktury,  organizacji  i  zarządzania  ochroną  środowiska  oraz  sytuacji 
finansową w Sochaczewie, stwierdzono, że wszystkie zaproponowane przedsięwzięcia są możliwe do 
zrealizowania uwzględniając następujących warunki:
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- etapowość wdrażania przewidzianych do realizacji zadań,
- powołanie zespołu konsultacyjnego, którego zadaniem byłby nadzór w zakresie wdrażania, realizacji 
oraz monitoringu funkcjonowania programu,
-  pozyskanie  dodatkowych  środków  finansowych  na  realizację  przewidzianych  w  planie  zadań 
inwestycyjnych i pozainwestycyjnych.

Jako zagrożenia dla realizacji Programu uznano:

- zmianę uwarunkowań prawnych,  mających wpływ na zmianę zakresu obowiązków dla 
władz Miasta oraz mających wpływ na jego sytuację finansową,

- niewłaściwe  zarządzanie  wdrażaniem  Programu,  monitorowanie  efektów,  brak  korekt 
i uprzedzania ewentualnych zagrożeń,

- nieumiejętność pozyskania funduszy na realizację zamierzonych działań,
- brak koordynacji pomiędzy pozostałymi gminami powiatu sochaczewskiego, a także brak 

współpracy ponadregionalnej w zakresie niektórych działań,
- wystąpienie nagłych, nieprzewidzianych awarii lub klęsk, które spowodują konieczność 

innego rozdysponowania środków finansowych.
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Wykaz skrótów

BAT-  Best Available Techniques (Najlepsze Dostępne Techniki)
b.d. - brak danych 
BZT - Biochemiczne Zapotrzebowanie Tlenu
ChZT - Chemiczne Zapotrzebowanie Tlenu
CORINE  -Europejski Program Koordynacji Informacji o Środowisku 
EBRD - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego
ECCONET -koncepcja europejskiej sieci ekologicznej, opracowana w ramach europejskiego programu Międzynarodowej  
Unii Ochrony Przyrody (IUCN)
GFOŚiGW -Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
GIOŚ - Główny Inspektorat Ochrony Środowiska
GUS  - Główny Urząd Statystyczny
IMiGW -Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej
IOŚ - Inspekcja Ochrony Środowiska
IPPC - Dyrektywa Unii Europejskiej o zintegrowanej kontroli i przeciwdziałaniu zanieczyszczeniu środowiska
ISPA- Fundusz pomocowy Unii Europejskiej (dla inwestycji dot. ochrony środowiska i infrastruk- tury 

transportowej)
KDPR - Kodeks Dobrej Praktyki Rolniczej
MŚ - Ministerstwo Środowiska
NFOŚiGW  -Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
NZŚ  -     Nadzwyczajne zagrożenia środowiska
OChK - Obszary Chronionego Krajobrazu
ODR - Ośrodki Doradztwa Rolniczego
ONO –   obszary najwyższej ochrony wód podziemnych
OOŚ - Ocena Oddziaływania na Środowisko
OSO - Obszary Specjalnej Ochrony
OWO – obszary wysokiej ochrony wód podziemnych
OZO  -  obszary zwykłej ochrony wód podziemnych
PHARE -Fundusz pomocowy Unii Europejskiej
PEP  - Polityka Ekologiczna Państwa
PFOŚiGW -Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
PIG - Państwowy Instytut Geologiczny
PM10 - Pył zawieszony o granulacji do 10 µm
PN - Park Narodowy
POŚ - Prawo ochrony środowiska
PWiK - Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
RLM - Równoważna Liczba Mieszkańców
RZGW  -Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 
SAPARD - Fundusz pomocowy Unii Europejskiej dla rolników
SNQ - średni niski przepływ z wielolecia
SOO - Specjalne Obszary Ochrony
SP - Starosta Powiatu
SUW - Stacja Uzdatniania Wody 
UE - Unia Europejska
UG - Urząd Gminy
UM - Urząd Miasta /Marszałkowski
US - Urząd Statystyczny  
UW - Urząd Wojewódzki
WFOŚiGW - Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
WOS - Wydział Ochrony Środowiska
WIOŚ - Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska
WUS - Wojewódzki Urząd Statystyczny
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Załącznik





Plan operacyjny dla pola: Jakość wód i stosunki wodne

Lp. Zadanie Typ zadania Termin realizacji Realiza
torzy

Efekty działań i 
uwagi Źródła finansowania Szacunkowy 

koszt zł

1
Budowa i modernizacja 

kanalizacji sanitarnej
koordynowane 2003-2008 Urząd Miasta poprawa jakości 

wody pitnej

budżet miasta 
pożyczka z 

WFOŚiGW i 
fundusze strukturalne

19 000 000

2 Kanalizacja deszczowa koordynowane 2004-2008 Urząd Miasta

poprawa jakości 
wód 

powierzchniowych i 
podziemnych

budżet miasta, 
pożyczka z 
WFOŚiGW

3 000 000

3 Odbudowa wylotów kanalizacji 
deszczowej koordynowane 2004-2008 Urząd Miasta

poprawa jakości 
wód 

powierzchniowych i 
podziemnych

Budżet miasta , 
NFOŚ, WFOŚ, 

BOŚ,UE
315 000

4 Budowa oczyszczalni ścieków 
„Chodaków” koordynowane 2004-2005 Urząd Miasta

poprawa jakości 
wód 

powierzchniowych i 
podziemnych

Budżet miasta , 
NFOŚ, WFOŚ, 

BOŚ,UE
7 000 000

5 Budowa przepompowni 
w Mistrzewicach koordynowane 2004-2006 Urząd Miasta

poprawa jakości 
wód 

powierzchniowych i 
podziemnych

budżet miasta 2 000 000

6

Budowa rurociągu tłoczonego z 
przepompowni w 

Mistrzewicach do rurociągu 
tłocznego Konary Chodaków

koordynowane 2004-2007 Urząd Miasta

poprawa jakości 
wód 

powierzchniowych i 
podziemnych

Budżet miasta , 
NFOŚ, WFOŚ, 

BOŚ,UE
3 500 000

7
Rozbudowa i modernizacja 

stacji uzdatniania wody 
„Chodakowska”

koordynowane 2005-2008 Urząd Miasta poprawa jakości 
wody pitnej

Budżet miasta , 
NFOŚ, WFOŚ, 

BOŚ,UE
2 000 000

8
Budowa magistrali 

wodociągowej wzdłuż trasy Płn-
Płd

koordynowane 2004-2008 Urząd Miasta

poprawa jakości 
wód 

powierzchniowych i 
podziemnych

Budżet miasta , 
NFOŚ, WFOŚ, 

BOŚ,UE
5 000 000

9 Budowa sieci wodociągowej koordynowane 2006-2008 Urząd Miasta poprawa jakości 
wód 

powierzchniowych i 

Budżet miasta , 
NFOŚ, WFOŚ, 

BOŚ,UE

1 800 000
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Lp. Zadanie Typ zadania Termin realizacji Realiza
torzy

Efekty działań i 
uwagi Źródła finansowania Szacunkowy 

koszt zł
podziemnych

10 Modernizacja przepompowni 
„Płock” koordynowane 2006-2008 Urząd Miasta poprawa jakości 

wody pitnej

Budżet miasta , 
NFOŚ, WFOŚ, 

BOŚ,UE
1 000 000

11 Modernizacja przepompowni 
„Mickiewicz” koordynowane 2007-2008 Urząd Miasta poprawa jakości 

wody pitnej

Budżet miasta , 
NFOŚ, WFOŚ, 

BOŚ,UE
500 000

12 Modernizacja przepompowni 
„Konary” koordynowane 2007-2008 Urząd Miasta poprawa jakości 

wody pitnej

Budżet miasta , 
NFOŚ, WFOŚ, 

BOŚ,UE
2 000 000

13

Budowa wodociągu tłocznego 
łączącego stację uzdatniania 

wody „Chodakowska” z 
przepompownią przy ul. 
Płockiej i Mickiewicza

koordynowane 2004-2008 Urząd Miasta

poprawa jakości 
wód 

powierzchniowych i 
podziemnych

Budżet miasta , 
NFOŚ, WFOŚ, 

BOŚ,UE
5 000 000

14

Rozbudowa oczyszczalni 
ścieków przy ul. 600-Lecia (w 
tym budowa spalarni i reaktora 

biologicznego)

koordynowane 2005-2006 Urząd Miasta

poprawa jakości 
wód 

powierzchniowych i 
podziemnych

budżet miasta 6 000 000

Ogółem koszty 58 115 000

Plan operacyjny dla pola: Hałas
Lp. Zadanie Typ zadania Termin realizacji Realizatorzy Efekty działań i 

uwagi Źródła finansowania Szacunkowy 
koszt zł

1 Modernizacja ulic koordynowane 2004-2007 Urząd Miasta
zmniejszenie 

uciążliwości ruchu 
kołowego

budżet miasta 6 000 000

Ogółem koszty 6 000 000
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Plan operacyjny dla pola: Powietrze atmosferyczne
Lp. Zadanie Typ zadania Termin realizacji Realizatorzy Efekty działań i 

uwagi
Źródła finansowania Szacunkowy 

koszt zł

1
Modernizacja budynku 

Urzędu Miejskiego
koordynowane 2004-2006 Urząd Miasta zmniejszenie niskiej 

emisji
budżet miasta 

fundusze strukturalne 2 500 000

2 Termomodernizacja obiektów 
oświatowych koordynowane 2004-2008 Urząd Miasta zmniejszenie niskiej 

emisji
budżet miasta , kredyt 

z BOŚ 4 085 972

3 Modernizacja budynku po 
byłym ZUK koordynowane 2004-2005 Urząd Miasta zmniejszenie niskiej 

emisji budżet miasta 1 100 000

Ogółem koszty 7 685 972

Plan operacyjny dla pola: Poważne awarie
Lp. Zadanie Typ zadania Termin realizacji Realizatorzy Efekty działań i 

uwagi Źródła finansowania Szacunkowy 
koszt zł

1
Monitoring miasta – zakup 

kamery
koordynowane 2003-2007 Urząd Miasta

zwiększenie 
bezpieczeństwa 
mieszkańców

budżet miasta 75 000

Ogółem koszty 75 000

Plan operacyjny dla pola: Gospodarka odpadami
Lp. Zadanie Typ zadania Termin realizacji Realizatorzy Efekty działań i 

uwagi Źródła finansowania Szacunkowy 
koszt zł

1

Rekultywacja składowiska 

(I etap)

koordynowane 2004-2005 Urząd Miasta zwiększenie 
estetyki krajobrazu

budżet miasta, 
pożyczka z 
WFOŚiGW

500 000

Ogółem koszty 500 000
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Plan operacyjny dla pola: Ochrona przyrody
Lp. Zadanie Typ zadania Termin realizacji Realizatorzy Efekty działań i 

uwagi
Źródła finansowania Szacunkowy 

koszt zł

1
Ogród jordanowski - 

dokumentacja
własne 2004-2007 Urząd Miasta zwiększenie 

estetyki krajobrazu, budżet miasta 250 000

Ogółem koszty 250 000
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