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2. Wykaz skrótów 

 
Skrót Objaśnienia 

% procent 

ARiMR Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 

As arsen 

Ba bar 

B(a)P benzo-a-piren 

C6H6 benzen 

Cd kadm 

ChZT-Mn chemiczne zapotrzebowanie tlenów (nadmanganiany) 

Co kobalt 

CO tlenek węgla 

Cr chrom 

Cu miedź 

dam3 tysiąc metrów sześciennych 

dB decybele 

DW Droga wojewódzka 

Dz.U. Dziennik Ustaw 

GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

GZWP Główny Zbiornik Wód Podziemnych 

ha hektar 

HCl kwas solny 

Hg rtęć 

Hz herce 

IMiGW Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

IUNG Instytut Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa 

JCW jednolite części wód 

JCWP jednolite części wód powierzchniowych 

JCWPd jednolite części wód podziemnych 

kg kilogram 

km kilometr 

km2 kilometr kwadratowy 

kV kilowolt 

kWh kilowatogodzina 

LAeqD równoważny poziom dźwięku dla pory dnia 

LAeqN równoważny poziom dźwięku dla pory nocy 

m metr 

mg/dm3 miligramy na decymetr sześcienny 

m n.p.m metry nad poziomem morza 

m/s metr na sekundę 

m3 metr sześcienny 

m3/h metr sześcienny na godzinę 

m3/d metr sześcienny na dobę 

Mg tona 

MHz megaherce 

MJ megadżul, jednostka pracy w układzie Si 

mm milimetry 

M.P. Monitor Polski 

MW megawaty 
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Skrót Objaśnienia 

MZO moduł zasobów odnawialnych wód podziemnych 

Ni nikiel 

NO2 dwutlenek azotu 

NOx tlenki azotu 

Nr numer 

O3 ozon 

OSP Ochotnicza Straż Pożarna 

OZE odnawialne źródła energii 

Pb ołów 

PIG-PIB Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy 

PKD Polska Klasyfikacja Działalności 

PM 2,5 stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 mikronów mierzone metodą wagową 
z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne 

PM10 stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 mikronów mierzone metodą wagową 
z separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne 

POŚ program ochrony środowiska 

p.p.t. pod powierzchnią terenu 

PSD poniżej stanu dobrego 

PSP Państwowa Straż Pożarna 

RDOŚ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska  

RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej  

SA spółka akcyjna 

SO2 dwutlenek siarki 

Sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

SUW stacja uzdatniania wody 

TPS toksyczne środki przemysłowe 

UE Unia Europejska 

WFOŚIGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  

WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska  

WZMiUW Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych  

V/m volt na metr 

Zn cynk 
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3. Wstęp 

3.1. Metodyka sporządzenia programu ochrony środowiska 

Program ochrony środowiska dla gminy Sobolew na lata 2017-2020 z perspektywą do roku 2024 jest 
aktualizacją dotychczas obowiązującego dokumentu. Obecna wersja Programu uwzględnia: 
 

• ustawę Prawo ochrony środowiska (ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo 
ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw – tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 672), 

• wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 
środowiska", przedstawione przez Ministerstwo Środowiska (wersja z dnia 2 września 2015 r.). 

 
Zgodnie z ustawą z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (tj. Dz. U. 2016 poz. 
383 z późn. zm.) polityka ochrony środowiska prowadzona jest za pomocą wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych programów ochrony środowiska oraz w oparciu o strategie rozwoju, programy i dokumenty 
programowe. Podstawowym dokumentem jest Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko.  
 
Program ochrony środowiska nie jest aktem prawa miejscowego, spełnia natomiast następujące 
funkcje: 
 

• służy do zarządzania gminą w zakresie ochrony środowiska,  

• zawiera wytyczne, które powinny być uwzględnione i respektowane w innych strategiach, planach 
szczegółowych i działaniach inwestycyjnych na poziomie gminnym,  

• zawiera wskazówki  do konstruowania corocznego budżetu gminy i wieloletniej prognozy 
finansowej,   

• stanowi podstawę do ubiegania się o fundusze ze źródeł krajowych i zagranicznych.  
 
Program obejmuje okres lat 2017 – 2024, z wydzieleniem perspektywy krótkoterminowej do roku 2020 
i długoterminowej do roku 2024. 

Punktem odniesienia dla Programu ochrony środowiska dla gminy Sobolew jest stan środowiska i stan 
infrastruktury na dzień 31.12.2015 r., z uwzględnieniem dostępnych danych za 2016 rok. Przyjęto stan 
prawny na dzień 1.01.2017 r. 

3.2. Charakterystyka gminy Sobolew 

3.2.1. Położenie gminy Sobolew 

Gmina Sobolew położona jest w południowo-wschodniej części województwa mazowieckiego,  
w powiecie garwolińskim. Miejscowość Sobolew położona jest w odległości ok. 80 km od Warszawy. 
Odległość do miasta Garwolin, pełniącego funkcje stolicy powiatu wynosi 23 km. Do 1999 roku gmina 
wchodziła w skład województwa siedleckiego. Gmina Sobolew znajduje się w obrębie oddziaływania 
aglomeracji warszawskiej. 

Powierzchnia gminy wynosi 9480 ha. Na terenie gminy znajduje się 18 sołectw oraz 16 miejscowości 
tzw. podstawowych. Siedzibą gminy jest miejscowość Sobolew. 
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Rysunek 1. Położenie gminy Sobolew na tle Polski i powiatu garwolińskiego (źródło: Google Maps i gminy.pl) 

Gmina Sobolew graniczy z następującymi jednostkami administracyjnymi: 
 

• od zachodu z gminą Maciejowice, 

• od północy z gminami Górzno i Łaskarzew, 

• od wschodu z gminą Żelechów, 

• od południowego wschodu z gminą Trojanów. 
 
Zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną według J. Kondrackiego gmina Sobolew położona jest 
w obrębie Mezoregionu Wysoczyzny Żelechowskiej. 

 

Rysunek 2. Podział fizyczno-geograficzny gminy Sobolew 

Tabela 1. Położenie fizyczno-geograficzne gminy Sobolew według regionalizacji J. Kondrackiego (2002 r.) 

Megaregion Pozaalpejska Europa Środkowa 

Prowincja Niż Środkowoeuropejski 

Podprowincja Niziny Srodkowopolskie 

Makroregion Nizina Południowopodlaska 

Mezoregion Wysoczyzna Żelechowska 
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3.2.2. Ukształtowanie terenu  

Morfologia terenu gminy jest mało urozmaicona. Wysokości bezwzględne wynoszą od 119,3 m n.p.m. 
(w dolinie rzeki Okrzejki, na zachód od miejscowości Godzisz, tuż przy południowej granicy gminy) do 
178,1 m n.p.m. (we wschodniej części gminy, na południe od Anielowa). Rzeźba terenu gminy Sobolew 
ukształtowana została głównie przez działalność lodowca z okresu zlodowacenia środkowopolskiego 
oraz przez procesy peryglacjalne. 
 
Pomimo występowania różnorodnych form morfologicznych, rzeźbę powierzchni gminy uznać można 
za mało zróżnicowaną.  
 
Na południu gminy (na północ od miejscowości Godzisz i na południe od miejscowości Sobolew) oraz 
na północy gminy (na południe i północ od miejscowości Gończyce) występują spadki terenu rzędu  
5-10 m, tworząc stromą krawędź erozyjną. 
 
Główną formę geomorfologiczną stanowi zdenudowana plejstoceńska wysoczyzna polodowcowa, 
charakteryzująca się płaską rzeźbą, miejscami lekko falistą, o niewielkich spadkach terenu. Urozmaicają 
ją doliny rzek: Promnik, Okrzejka i Łukówka oraz ich dopływów, a także liczne dolinki erozyjno-
denudacyjne. 
 
W zachodniej części gminy (na zachód od wsi Krępa Nowa i południe od wsi Krępa Stara)  znajdują się 
rozległe podmokłości.  
 
Na północnym-wschodzie gminy, w okolicach wsi Ostrożeń Pierwszy występują wzgórza moreny 
czołowej. We wschodniej części gminy (w lesie na wschód od wsi Sokół) oraz w zachodniej części 
 (w lasach na zachód od Sobolewa i na zachód od Godzisza) występują liczne wydmy, obecnie 
porośnięte lasami.  
 

 

Rysunek 3. Model numeryczny powierzchni terenu gminy Sobolew (źródło: pgi.gov.pl) 

Na terenie gminy występują również formy antropogeniczne – wyrobiska poeksploatacyjne, skarpy 
i wzniesienia powstałe na skutek nadsypywania, rozkopywania terenu lub obwałowywania koryt 
rzecznych, nasypy drogowe. 
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3.2.3. Formy użytkowania terenu 

Powierzchnia gminy Sobolew wynosi 9480 ha (95 km2), przy czym powierzchnia lądowa zajmuje 9449 
ha, a powierzchnia pokryta przez wody – 31 ha. Większą część obszaru gminy zajmują użytki rolne 
(6190 ha), co stanowi 65,29% całkowitej powierzchni gminy. Grunty zabudowane i zurbanizowane 
zajmują obszar 699 ha, co stanowi 7,37% powierzchni gminy.  
 

 

Rysunek 4. Zabudowa w miejscowości Sobolew (źródło: Google Maps) 

 
Formy użytkowania terenu w gminie Sobolew  przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 2. Formy użytkowania terenu w gminie Sobolew w 2015 r. 

Formy użytkowania terenu Powierzchnia [ha] Odsetek powierzchni [%] 

Powierzchnia ogółem 9480 100 

Powierzchnia lądowa 9449 99,67 

Użytki rolne, w tym: 6190 65,30 

- grunty orne 4960 52,32 

- łąki trwałe 190 2,00 

- pastwiska trwałe 646 6,81 

- sady 81 0,84 

- grunty rolne zabudowane 280 2,95 

- grunty pod rowami 31 0,31 

Grunty leśne oraz zadrzewione i zakrzewione  2800 29,53 

Grunty pod wodami, w tym: 31 0,31 

- grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi 13 0,14 

- grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi 18 0,19 

Grunty zabudowane i zurbanizowane, w tym: 419 4,42 

- tereny mieszkaniowe 92 0,97 
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Formy użytkowania terenu Powierzchnia [ha] Odsetek powierzchni [%] 

- tereny przemysłowe 13 0,14 

- tereny inne zabudowane 25 0,26 

- tereny rekreacji i wypoczynku 2 0,02 

- tereny komunikacyjne - drogi 233 2,46 

-  tereny komunikacyjne - kolejowe 54 0,60 

Nieużytki 40 0,04 

Źródło: GUS, Bank Danych Lokalnych 

W 2015 r. na terenie gminy znajdowało się 2387 budynków mieszkalnych i izb. Przeciętna powierzchnia 
użytkowa jednego mieszkania wynosiła  93,5 m2, a na jedną osobę przypadało średnio 29,2 m2. 

3.2.4. Demografia  

W 2015 roku liczba ludności na terenie gminy Sobolew wynosiła 8 237 osób. Liczba ludności gminy 
Sobolew stanowiła 7,6% ludności powiatu garwolińskiego. W ciągu 20 lat populacja gminy wykazywała 
niewielkie wahania, jednak z tendencją spadkową. W 1995 roku gmina liczyła 8 511 mieszkańców, a w 
2010 roku – 8 337 mieszkańców.  
 
Najbardziej ludną miejscowością jest Sobolew (ponad  3 700 osób), a następnie Gończyce (ponad 900 
osób). Najmniej osób mieszka w miejscowościach: Krępa (około 90 osób), Anielów (około 120 osób) 
i Przyłęk (około 140 osób).  
 
Na terenie gminy niewielką przewagę stanowią kobiety – 4188 osób (%), przy liczbie mężczyzn 
wynoszącej 4049 osób (%). W 2015 r. wskaźnik feminizacji wynosił 103, czyli na 100 mężczyzn 
przypadały  103 kobiety.  
 

 

Rysunek 5. Zmiany liczby mieszkańców gminy Sobolew w latach 1995 – 2015 (źródło: GUS 2016) 

Gęstość zaludnienia na terenie gminy wynosiła 87 osób/km2. Największą gęstością zaludnienia 
odznaczają się sołectwa: Sobolew (195) oraz Gończyce (94). Wskaźnik jest najniższy w miejscowości 
Krępa (16) oraz w Kaleniu Pierwszym (30).  
 

Ludność w wieku produkcyjnym stanowiła 61,5%, a 21,5% stanowiła ludność w wieku 
przedprodukcyjnym. 17,0% stanowiła ludność w wieku poprodukcyjnym. Układ struktury wiekowej 
jest niekorzystny i świadczy o starzeniu się społeczeństwa gminy, 
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Średni przyrost naturalny gminy jest dodatni – w 2015 roku wynosił 0,1 promila. Na 103  urodzenia 
przypadały  102 zgony. Saldo migracji było ujemne i wynosiło  -21 osób.  

3.2.5. Gospodarka 

W 2015 roku funkcjonowało na terenie gminy  476 podmiotów gospodarczych, w tym 24  podmiotów 
należało do sektora publicznego i 456 podmiotów do sektora prywatnego. Spośród nich największą 
część (410 podmiotów)  stanowiły osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą.  
 
Na terenie gminy działało 12 spółek handlowych, w tym jedna z udziałem kapitału zagranicznego, 
2 spółdzielnie i 13 stowarzyszeń oraz organizacji społecznych.  
 
W ogólnej liczbie podmiotów najwięcej firm działało w handlu i naprawach, budownictwie, 
przetwórstwie przemysłowym i transporcie. Ważną gałęzią gospodarki jest rolnictwo. 

Tabela 3. Wykaz podmiotów gospodarczych na terenie gminy Sobolew w 2015 r. według sekcji PKD 2007 

Oznaczenie 
sekcji (PKD 2007) 

Opis sekcji Liczba 
podmiotów 

A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 9 

B Górnictwo i wydobywanie 3 

C Przetwórstwo przemysłowe 56 

E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 

3 

F Budownictwo 108 

G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle 

129 

H Transport i gospodarka magazynowa 31 

I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 11 

J Informatyka i komunikacja 5 

K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 7 

M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 20 

N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 8 

O Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe 
ubezpieczenia społeczne 

9 

P Edukacja 23 

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 11 

R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 7 

S i T Pozostała działalność usługowa oraz gospodarstwa domowe 
zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe produkujące 
wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 

36 

źródło: GUS, 2016 r. 

  
Największe zakłady działające na terenie gminy Sobolew to: 
 

• SANTE - produkujący zdrową żywność,  

• SOGAR - zakład garbarski,  

• MET-BUD Gończyce Sp. z o.o. - producent kontenerów oraz konstrukcji stalowych, 

• SEWIM Sp. z o.o. - producent sprzętu sportowego. 
 
Na terenie gminy dominują podmioty małe, zatrudniające do 9 osób (podmiotów). Działające firmy to 
często placówki rodzinne. Ważnymi pracodawcami są jednostki sfery publicznej (Urząd Gminy, szkoły).   
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4. Streszczenie 

 
Program ochrony środowiska dla gminy Sobolew na lata 2017-2020 z perspektywą do roku  2024  jest 
dokumentem planowania strategicznego, zawierającym cele i kierunki polityki prowadzonej przez 
gminę i określającym wynikające z nich działania. Niniejszy dokument jest kontynuacją wcześniejszych 
programów ochrony środowiska i zawiera wytyczne ujęte w programach wyższego rzędu. Program nie 
jest dokumentem prawa miejscowego, niemniej będzie wykorzystywany jako: 

 

• instrument do zarządzania gminą w zakresie ochrony środowiska,  

• zbiór wytycznych, które powinny być uwzględnione i respektowane w innych strategiach, planach 
szczegółowych i działaniach inwestycyjnych na poziomie gminnym,  

• zestaw wskazówek  do konstruowania corocznego budżetu gminy i wieloletniej prognozy 
finansowej,   

• podstawa do ubiegania się o fundusze ze źródeł krajowych i zagranicznych.  
 
Program uwzględnia: 
 

• "Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 
środowiska", przedstawione przez Ministerstwo Środowiska (wersja z dnia 2 września 2015 r.), 

• cele, kierunki interwencji i zadania zawarte w programach i planach wyższego rzędu 
(międzynarodowych, krajowych, wojewódzkich i powiatowych) oraz strategiach gminnych, 

• przepisy aktów prawnych. 
 
Program składa się z 8 rozdziałów oraz spisów i załączników. W dokumencie wykonano ocenę stanu 
środowiska na terenie gminy Sobolew z uwzględnieniem dziesięciu obszarów przyszłej interwencji:  
 
1. ochrona klimatu i jakości powietrza, 
2. zagrożenia hałasem,  
3. pola elektromagnetyczne,  
4. gospodarowanie wodami,  
5. gospodarka wodno - ściekowa,  
6. zasoby geologiczne,  
7. gleby,  
8. gospodarka odpadami,  
9. zasoby przyrodnicze,  
10. zagrożenia poważnymi awariami.  
 
Pod uwagę wzięto zagadnienia horyzontalne:  
 

• adaptacje do zmian klimatu,  

• nadzwyczajne zagrożenia środowiska,  

• monitoring środowiska, 

• edukację ekologiczną. 
 
Za największe problemy środowiskowe gminy Sobolew uznano:  
 

• zwiększające się ryzyko zachorowania na choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia 
oraz nowotwory, spowodowane zanieczyszczeniem powietrza, 

• niewielkie realne możliwości ograniczania niskiej emisji, z powodów ekonomicznych 
uwarunkowań, 
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• niską efektywność energetyczną budynków i ograniczone możliwości termomodernizacji, 

• brak wystarczających zachęt finansowych i mechanizmów prawnych dla stosowania odnawialnych 
źródeł energii, 

• zwiększający się ruch pojazdów po drogach gminy, 

• brak rozwiązań prawnych określających wymagania dla spalanych paliw i pieców grzewczych, 

• wzrost liczby pojazdów i związany z tym wzrost natężenia ruchu drogowego na drodze krajowej nr 
17, a co za tym idzie – natężenie hałasu komunikacyjnego, 

• niewystarczająca jakość części dróg,  

• brak ścieżek rowerowych i chodników w części dróg, 

• brak pełnej wiedzy o oddziaływaniu pól elektromagnetycznych na zdrowie ludzi, 

• wzrastającą liczbę źródeł wytwarzających pola elekromagnetyczne, 

• niezadowalającą jakość części wód powierzchniowych, 

• liczne, rozproszone źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, 

• zanieczyszczenia obszarowe z rolnictwa – stosowane nawozy sztuczne i chemiczne środki ochrony 
roślin, 

• spływy powierzchniowe z terenów komunikacji, 

• częściowo nieuporządkowana gospodarka wodno – ściekowa, 

• zmiany klimatu, zwiększające prawdopodobieństwa wystąpienia gwałtownych zjawisk 
atmosferycznych oraz suszy, 

• braki w infrastrukturze odprowadzającej i oczyszczającej wody opadowe, 

• zwiększanie zużycia wody w sektorze komunalnym. 

• niedobór infrastruktury do oczyszczania ścieków sanitarnych i opadowych, 

• nieszczelność części zbiorników bezodpływowych,  

• zwiększanie zużycia wody przez użytkowników, 

• brak środków finansowych na zaspokojenie wszystkich potrzeb w zakresie gospodarki wodno – 
ściekowej, 

• pozostawianie wyrobisk poeksploatacyjnych bez uporządkowania i rekultywacji, 

• nielegalne gromadzenie odpadów w wyrobiskach poeksploatacyjnych, 

• sporadyczną i trudną do wykrycia nielegalną eksploatację kopalin, 

• suszę glebową wywołaną zmianami klimatu, 

• występowanie „dzikich” wysypisk odpadów, 

• brak kompleksowego programu utrzymania i rozwoju zasobów przyrody w gminie, 
uwzględniającego zarówno istniejące tereny, jak i te o potencjale przyrodniczym czy kulturowym, 

•  nierównomierne rozmieszczenie obszarów przyrodniczo cennych, przez co dostęp do terenów 
przyrodniczo cennych jest niejednakowy dla wszystkich mieszkańców, 

• brak środków na nowe inwestycje, a dotacje budżetowe gmina przeznacza na bieżącą pielęgnację 
istniejących terenów i obiektów zieleni, 

• nierównomierną strukturę lasów – występowanie wielu małych kompleksów leśnych będących 
w rękach prywatnych, przeważający monokulturowy skład gatunkowy, 

• niski poziom formalnej realizacji funkcji ochronnych (brak lub sporadycznie wyznaczone 
w lasach prywatnych lasów ochronnych, brak planu ochrony rezerwatu przyrody), 

• potencjalny wzrost populacji szkodliwych owadów, rozprzestrzenianie się rozległych terytorialnie 
chorób drzew,  

• wzrost zagrożenia pożarowego, zarówno naturalny, jak i związany z nieostrożnością lub 
wandalizmem,  

• postępujące zmiany klimatu i jego skutki: wahania poziomu wód gruntowych, susze, katastrofalne 
zjawiska pogodowe, 

• nadmierną penetrację turystyczną miejsc atrakcyjnych przyrodniczo, 

• zanieczyszczenie terenów leśnych (dzikie wysypiska śmieci, nielegalne wydobycie piasku), 
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• wkraczanie inwazyjnych gatunków roślin i zwierząt, wypierających i stanowiących zagrożenie dla 
gatunków lokalnych, 

• brak akceptacji mieszkańców dla tworzenia nowych form ochrony przyrody oraz obiektów 
służących ochronie przyrody, 

• zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego - emisję z przemysłu, sektora komunalno – bytowego 
i komunikacyjnego, co prowadzić może do spadku odporności biologicznej, 

• możliwość wystąpienia awarii, wypadków i katastrof naturalnych, mogących zagrażać zdrowiu 
i życiu mieszkańców gminy, pozostałych istot żywych, mieniu i zasobom środowiska, 

• występowanie (sporadyczne) nielegalnego pozbywania się odpadów (np. spalanie w piecach 
domowych lub usuwanie do lasów), 

• powszechność konsumpcyjnego stylu życia, skutkującego powstawaniem dużej ilości odpadów. 
 
Wyznaczono następujące cele dla gminy Sobolew z zakresu ochrony środowiska: 
 

Cel nadrzędny: Ochrona środowiska z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju 

Obszar interwencji Cele 

Ochrona klimatu i jakości powietrza • Poprawa jakości powietrza przy zapewnieniu bezpieczeństwa 
energetycznego  

• Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

Zagrożenie hałasem • Zmniejszenie uciążliwego hałasu 

Pola elektromagnetyczne • Utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej 
dopuszczalnej wartości  

Gospodarowanie wodami • Poprawa jakości i ochrona zasobów wód powierzchniowych 
i podziemnych  

Gospodarka wodno-ściekowa • Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej 

Zasoby geologiczne • Zrównoważona gospodarka surowcami mineralnymi 

Gleby • Właściwe użytkowanie gleby, ochrona i rekultywacja gruntów 

Zasoby przyrodnicze • Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej 
i krajobrazowej  

• Ochrona terenów i obiektów przyrodniczo cennych 

Zagrożenia poważnymi awariami 
i nadzwyczajne zagrożenia 
środowiska 

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

Gospodarka odpadami 
i zapobieganie powstawaniu 
odpadów 

• Racjonalny i systemowy rozwój gospodarki odpadami 

Edukacja ekologiczna • Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej mieszkańców 
gminy oraz zagwarantowanie szerokiego dostępu do informacji 
o środowisku i jego ochronie 

 
W Programie zaproponowano cele, wskaźniki oraz zadania i działania dla wyznaczonych obszarów 
interwencji. Wyznaczono: 
 

• dla obszaru: Ochrona klimatu i jakości powietrza – 2 cele, 2 kierunki interwencji i 16 zadań, 

• dla obszaru: Zagrożenie hałasem – 1 cel, 1 kierunek interwencji i 6 zadań, 

• dla obszaru: Pola elektromagnetyczne – 1 cel, 1 kierunek interwencji i 3 zadania, 

• dla obszaru: Gospodarowanie wodami –1 cel,  3 kierunki interwencji i 10 zadań, 

• dla obszaru: Gospodarka wodno – ściekowa – 1 cel, 2 kierunki interwencji i 6 zadań, 

• dla obszaru: Zasoby geologiczne – 1 cel, 1 kierunek interwencji i 2 zadania, 

• dla obszaru: Gleby – 1 cel, 1 kierunek interwencji i 5 zadań, 

• dla obszaru: Zasoby przyrodnicze – 2 cele, 4 kierunki interwencji i 15 zadań, 

• dla obszaru: Zagrożenia poważnymi awariami – 1 cel, 1 kierunek interwencji i, 3 zadania, 
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• dla obszaru: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów – 1 cel,  2 kierunki 
interwencji  i 6 zadań, 

• dla obszaru: Edukacja ekologiczna – 1 cel, 1 kierunek interwencji i 5 zadań. 
 
Łącznie, wyznaczono 13 celów, 19 kierunków interwencji oraz 77 zadań.  
 
Największym ryzykiem dla realizacji zaplanowanych w harmonogramie zadań jest brak środków 
finansowych.  
 
W Programie zaproponowano system realizacji Programu ochrony środowiska, ze wskazaniem 
głównych ról i realizatorów. Wyznaczono wskaźniki monitoringu, przydatne podczas wykonywania 
dwuletnich raportów z realizacji Programu. Wskazano główne instrumenty pomocne w realizacji 
strategii ochrony środowiska. 

5. Ocena stanu środowiska 

5.1. Ocena elementów środowiska z uwzględnieniem obszarów przyszłej interwencji 

5.1.1. Ochrona klimatu i jakości powietrza, w tym adaptacja do zmian klimatu 

Siły sprawcze i presje 
 
Na jakość powietrza na terenie gminy Sobolew mają wpływ: 
 

• sposób zagospodarowania terenu, 

• uprzemysłowienie, 

• układ komunikacyjne i system transportowy, 

• liczba ludności i stopień jej zamożności, 

• sposób ogrzewania budynków i wody, 

• czynniki naturalne, kształtowane przez warunki klimatyczne, związane z położeniem 
geograficznym i ukształtowaniem terenu gminy, a także zjawiska takie jak: pożary lasów, erozja 
skał i gleb oraz tereny zielone, z których pochodzą pyłki roślinne, procesy biologiczne, 

• emisja napływające na teren gminy z terenów sąsiednich. 
 
Główne źródła zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy są następujące: 
 
1. Kotłownie lokalne, indywidualne paleniska domowe, emitory zakładów przemysłowych. 

Wymienione źródła składają się na tzw. niską emisję.  
2. Pojazdy poruszające się po drogach gminy. 
3. Pylenie wtórne z odsłoniętej powierzchni terenu, z miejsc gromadzenia materiałów sypkich,  

z powierzchni dróg i ulic. 
4. Działalność rolnicza – uprawa ziemi, erozja gleby, nawożenie i opryskiwanie upraw. 
5. Zanieczyszczenia napływające spoza terenu gminy, zgodnie z dominującym kierunkiem wiatru 

(głównie z kierunku zachodniego. 
 
Do głównych zanieczyszczeń powietrza należą: 
 

• gazy i pary związków chemicznych, np. tlenki węgla (CO i CO2), siarki (SO2 i SO3) i azotu, amoniak 
(NH3), fluor, węglowodory (łańcuchowe i aromatyczne), a także ich chlorowe pochodne, fenole, 

• cząstki stałe nieorganiczne i organiczne (pyły), np. popiół lotny, sadza, związki ołowiu, miedzi, 
chromu, kadmu i innych metali ciężkich, 
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• mikroorganizmy: wirusy, bakterie i grzyby, których rodzaj lub ilość odbiega od składu naturalnej 
mikroflory powietrza, 

• kropelki cieczy, np. kwasów, zasad, rozpuszczalników. 
 
Gmina nie posiada zorganizowanego, centralnego systemu cieplnego, co wynika przede wszystkim  
z ekstensywnej zabudowy i form własności obiektów mieszkalno-użytkowych. Budynki ogrzewane są 
zarówno indywidualnie, jak i przez lokalne małe kotłownie. Kotłownie znajdują się przeważnie 
w obiektach użyteczności publicznej lub zakładach produkcyjnych. 
 
Głównym nośnikiem energii dla zabudowy zagrodowej i indywidualnej jest węgiel i koks (około 60% 
posesji). Pozostałe budynki opalane są różnymi nośnikami energii, jak: drewno, gaz i olej opałowy. 
W pojedynczych budynkach wykorzystywane są odnawialne źródła energii (np. baterie słoneczne). 
 
Jednym z najbardziej ekologicznych sposobów ogrzewania mieszkań jest ogrzewanie gazowe. W 2015 
roku na terenie gminy było 500 gospodarstw domowych, wykorzystujących gaz do celów grzewczych, 
co stanowi wzrost w porównaniu z rokiem 2010 (wtedy gazu w celach grzewczych używało 
441 gospodarstw). W 2015 roku na ogrzewanie mieszkań zużyto 502,9 tys. m3 gazu sieciowego. 
Długość czynnej sieci gazowej na terenie gminy wynosiła 54,222 km. System składa się z następujących 
elementów: 
 

• sieci rozdzielczych o długości 39,568 km, 

• sieci przesyłowych o długości 14,654 km. 
 
Liczba przyłączy do budynków mieszkalnych i niemieszkalnych wynosiła według stanu na dzień  
31 grudnia 2015 r. 476 sztuk. Ludność korzystająca z sieci gazowej szacowana była w 2015 r. na  
2077 osób, co stanowiło 25,2% populacji. Odbiorcami gazu z sieci było 649 gospodarstw domowych.  

Zużycie gazu na jednego mieszkańca wynosiło 68,5 m3/rok. 
Przez teren gminy (w Chotyni i w Gończycach) przebiega magistrala gazowa DN 500 Puławy-Warszawa 
oraz dwa odgałęzienia od niej – gazociąg DN 150 Gończyce - Łuków – Siedlce oraz gazociąg DN 150 
Korytnica – Oronne. 
 
Na terenie gminy Sobolew część gospodarstw domowych zaopatrywana jest w energię z odnawialnych 
źródeł  - ogniw fotowoltaicznych o mocy od 2 do 5 kW. Panele fotowoltaiczne o mocy 10 kW  znajdują 
się także na budynku Urzędu Gminy Sobolew. Wykorzystywane są też ogniwa słoneczne do 
przygotowania ciepłej wody. Funkcjonuje jedna elektrownia wiatrowa o mocy do 3 MW na działce                     
o nr ewid. 18, położona w miejscowości Sokół, gm. Sobolew, przyłączona do sieci PGE Dystrybucja 
Warszawa. Właścicielem elektrowni jest prywatny inwestor. 
 
Na terenie gminy Sobolew w Wojewódzkim Banku Zanieczyszczeń Środowiska odnotowano trzy 
obiekty emitujące zanieczyszczenia: 
 
1. Metbud – Gończyce Sp. z o.o., Gończyce 34, 
2. Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe Sogar Z.W. Wiśniccy Sp. J., Sokół 107, 
3. Stacja paliw Tom-Gaz Tomasz Cieśla, Gończyce 
 
Suma emisji  gazów z wymienionych trzech zakładów wyniosła w 2015 r. 2,758 Mg, a suma emisji pyłów 
–    0,624 Mg. 
 
Według regionalizacji klimatycznej Polski opracowanej przez W. Okłowicza, gmina Sobolew leży 
w granicach Mazowiecko – Podlaskiego regionu klimatycznego. Teren gminy Sobolew posiada 
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przewagę cech klimatu kontynentalnego, przejawiającego się dużą amplitudą średnich temperatur 
oraz dość nagłymi przejściami pór roku i stosunkowo niewielką ilością opadów.  
 
Średnia roczna temperatura powietrza wynosi ok. 7,5oC. Średnio w roku jest około 115 dni 
przymrozkowych (o temperaturze maksymalnej wyższej od 0oC i temperaturze minimalnej niższej od 
0oC), 50 dni mroźnych (o temperaturze maksymalnej niższej od 0oC), 25 dni bardzo mroźnych 
(o temperaturze minimalnej niższej niż -10oC) oraz 35 dni gorących (o temperaturze maksymalnej 
powyżej 25oC). Na terenie gminy okres bezprzymrozkowy (liczba dni pomiędzy datami zaniku  
i pojawiania się przymrozków trwa 170 dni. Największe zróżnicowanie warunków termicznych 
występuje między dolinami i terenami podmokłymi, a obszarami wyniesionymi o głębszym zaleganiu 
wód gruntowych. 
 
Okres wegetacji (liczba dni o średniej dobowej temperaturze nie niższej niż 5oC) trwa około 210 dni.  
 
Na obszarze gminy średnia roczna wilgotność powietrza wynosi ok. 78%. Największą wilgotnością 
powietrza charakteryzują się obszary dolin oraz zagłębień terenu. Średnie roczne zachmurzenie na 
terenie gminy kształtuje się na poziomie 6,5 stopnia pokrycia nieba. Maksymalne roczne zachmurzenie 
występuje w listopadzie i wynosi 8 stopni. Od listopada następuje spadek wielkości zachmurzenia do 
występowania minimum rocznego we wrześniu (5,0).  
 
Średnie roczne sumy opadu atmosferycznego wynoszą około 550 mm. Największe miesięczne sumy 
opadów występują latem - maksimum w lipcu (80 mm). Najniższym opadem charakteryzują się 
miesiące od stycznia do kwietnia (średnio miesięcznie 30 mm). 
 
Na terenie gminy przeważają wiatry południowo-zachodnie i zachodnie. Średnia roczna prędkość 
wiatru wynosi 3 m/s, co świadczy, że teren ten jest dobrze przewietrzany. Miejscami zacisznymi są 
tereny położone po zawietrznej stronie kompleksów leśnych, polany leśne, wschodnie zbocza dolin  
i tereny intensywnej zabudowy. 

Stan środowiska 
 
W celu scharakteryzowania stanu aktualnego w zakresie jakości powietrza atmosferycznego na terenie 
gminy Sobolew odniesiono się do „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie mazowieckim. 
Raport za rok 2015",  sporządzonej przez WIOŚ w Warszawie. Wojewoda dokonuje co roku oceny 
poziomu substancji w powietrzu, po czym dokonuje klasyfikacji wyznaczonych stref. Podstawą 
klasyfikacji stref w rocznej ocenie jakości powietrza są wartości poziomów: dopuszczalnego, 
dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji (PM2.5), docelowego i celu długoterminowego. 
Klasyfikacji stref dokonuje się oddzielnie dla dwóch grup kryteriów ze względu na ochronę  zdrowia  
oraz  ze  względu  na  ochronę  roślin. W wyniku klasyfikacji, w zależności od analizy stężeń w danej 
strefie, można wydzielić kilka klas stref. 
 
Dla substancji dla których określone są poziomy dopuszczalne lub docelowe: 
 

• klasa A  – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych 
i poziomów docelowych, 

• klasa C  – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne 
i poziomy docelowe. 

 
Dla substancji, dla których określone są poziomy celu długoterminowego: 
 

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

• klasa D2 – stężenia ozonu i współczynnik AOT40 przekraczają poziom celu długoterminowego. 
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Dla PM2,5 dla którego określono poziom dopuszczalny dla fazy II: 
 

• klasa A1 – stężenia PM2,5 na terenie strefy nie przekraczają poziomu dopuszczalnego dla fazy II, 

• klasa C1 – stężenia PM2,5 przekraczają poziom dopuszczalny dla fazy II. 
 
O klasyfikacji stref decyduje parametr, którego wartość wskazuje na gorszą klasę obszaru. 
 
Gmina Sobolew została przypisana do strefy mazowieckiej o kodzie PL1404. Na terenie samej gminy 
Sobolew ani powiatu garwolińskiego nie prowadzono badań jakości powietrza. Wyniki uzyskane dla 
strefy mazowieckiej w 2015 roku przedstawiały się następująco: 

Tabela 4. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej 
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych pod kątem ochrony zdrowia 

Nazwa strefy 
Kod 

strefy 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej 
strefy 

SO2 NO2 CO C6H6 PM10 PM2,51) PM2,52) Pb As Cd Ni 

B(a)P 
w 

pyle 
PM 
10 

O3
4) O3

3) 

strefa 
mazowiecka 

PL1404 A A A A C C C1 A A A A C A D2 

1)  poziom dopuszczalny faza I, 
2)  poziom dopuszczalny faza II, 
3)  poziom celu długoterminowego, 
4) poziom docelowy 
5) poziom długoterminowy 
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za 2015 rok. WIOŚ, Warszawa 
Tabela 5. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej dokonanej 
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych pod kątem ochrony roślin 

Nazwa strefy Kod strefy 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń w strefie 

 
SO2 

 
NOx 

O3 (AOT40) 

poziom docelowy poziom celu długoterminowego 

strefa mazowiecka Pl1404 A A A D2 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za 2015 rok. WIOŚ, Warszawa 

 

Tabela 6. Średnioroczne wartości imisji za 2015r. dla wybranych zanieczyszczeń powietrza dla gminy Sobolew 
(źródło: WIOŚ Warszawa, 2016 r.) 

 
Nazwa gminy 

 
PM10 rok 

Liczba dni 
z przekroczeniem 

średniego dobowego 
stężenia 

PM10 50 μg/m3 

 
PM 2,5 - rok 

 
B(a)P - rok 

 
NO2 - rok 

Gmina Sobolew 11,2 0 10,7 0,8 5,0 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za 2015 rok. WIOŚ, Warszawa 

 
W wyniku rocznej oceny jakości powietrza za 2015 r. dla zanieczyszczeń mających określone poziomy 
dopuszczalne w obrębie strefy mazowieckiej, do której przypisana jest gmina Sobolew.  
Zidentyfikowano obszary przekroczenia standardów imisyjnych dla pyłu PM10 i pyłu zawieszonego 
PM2,5 według kryteriów ochrony zdrowia. Wobec powyższego, strefa mazowiecka została 
zakwalifikowana do klasy C. Modelowanie matematyczne pokazuje, że tereny wiejskie i obszary mniej 
zurbanizowane nie są narażone na przekroczenia.  
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Poziomy celu długoterminowego dla ozonu według kryterium ochrony zdrowia oraz według kryterium 
ochrony roślin były przekroczone. Wyniki analiz i oszacowań WIOŚ w Warszawie wskazują, że 
zagrożonych jest 100% mieszkańców Mazowsza.    
 
Poziom dopuszczalny i docelowy dla pyłu PM2,5 został w strefie mazowieckiej przekroczony. 
Odnotowane wyższe stężenia należy łączyć z panującymi warunkami meteorologicznymi, w tym 
z występowaniem cisz atmosferycznych oraz zwiększoną emisją z ogrzewania indywidualnego. 
Poniższe rysunki przedstawiają rozkład stężeń poszczególnych zanieczyszczeń powietrza na terenie 
powiatu garwolińskiego w 2015 r. 

 

Rozkład stężeń SO2 -24h w rejonie powiatu 
garwolińskiego (źródło: WIOŚ Warszawa 2015) 

 
Rozkład stężeń NO2- rok w rejonie powiatu 

garwolińskiego (źródło: WIOŚ Warszawa 2015) 

 
Liczba dni w roku z przekroczeniem stężenia PM10 -

24h w rejonie powiatu garwolińskiego  
(źródło: WIOŚ Warszawa 2015) 

 

 Rozkład stężeń pyłu zawieszonego  PM10 –rok 
w rejonie powiatu garwolińskiego  

(źródło: WIOŚ Warszawa 2015) 
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Rozkład stężeń  PM2,5 - rok w rejonie powiatu 
garwolińskiego (źródło: WIOŚ Warszawa 2015) 

 
Rozkład Stężeń B9a)P- rok w rejonie powiatu 

garwolińskiego (źródło: WIOŚ Warszawa 2015) 

Rysunek 6. Zanieczyszczenie powietrza w rejonie powiatu garwolińskiego w 2015 r. (źródło: WIOŚ) 

 
W rejonie powiatu garwolińskiego wyznaczone zostały obszary przekroczeń ze względu na 
benzo(a)piren w mieście Garwolin, gminie Łaskarzew i gminie Pilawa. 
 

Wpływ stanu środowiska 
 
Zła jakość powietrza wpływa negatywnie na zdrowie i samopoczucie mieszkańców, powoduje 
wymierne straty w środowisku i gospodarce. Niekorzystny wpływ pyłu PM10 i PM2,5 związany jest                     
z układem oddechowym - ze względu na małe rozmiary, pył może przedostawać się do płuc, powodując 
szereg chorób układu oddechowego. Długa ekspozycja na związki azotu jest przyczyną rozwoju 
przewlekłych zapaleń oskrzeli i rozedmy płuc, a także większej podatności na choroby dróg 
oddechowych. Gazowe zanieczyszczenia ulegają reakcji z wodą, tworząc kwaśne deszcze i degradację 
środowiska (niszczenie lasów, zakwaszenie gleby oraz zbiorników wodnych). Węglowodory 
(np. benzo(a)piren) mają silne działanie kancerogenne, mutagenne oraz teratogenne.  
 

Syntetyczna informacja o realizacji dotychczasowego Programu ochrony środowiska 
w latach 2014-2015 

  
W poprzedniej edycji Programu ochrony środowiska dla gminy Sobolew wyznaczono cele i zadania 
z zakresu ochrony powietrza atmosferycznego. Szczegółowy opis przedstawia "Raport z wykonania 
Programu ochrony środowiska dla gminy Sobolew za lata 2014-2015".  

Tabela 7. Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań w zakresie powietrza atmosferycznego 
w latach 2014-2015 na terenie gminy Sobolew 

Podjęte działania Poniesione 
koszty tys. zł 

Efekt 

• budowa mikroinstalacji prosumenckich 
– fotowoltaicznych, 

• modernizacja instalacji grzewczych, 

• zmiana źródeł ciepła na bardziej 
ekologiczne (np. węglowe na gazowe 
lub na źródła odnawialne) 

• przeprowadzenie okresowej kontroli 
urządzeń instalacji gazowej i cieplnej, 

• działania promujące oszczędzanie 
energii, 

 
2 202,718 

Sukcesywne ograniczanie i eliminacja oddziaływań 
niekorzystnych dla jakości powietrza 
atmosferycznego pochodzących z sektora 
komunalnego 
 
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł 
komunikacyjnych 
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Podjęte działania Poniesione 
koszty tys. zł 

Efekt 

• wymiana  oświetlenia drogowego na 
energooszczędne (ledowe), 

• oczyszczanie dróg i innych elementów 
infrastruktury komunikacyjnej, 

• termomodernizacja obiektów. 

 
Analiza SWOT oraz główne zagrożenia i problemy 

 
Poniżej przedstawiono wyniki analizy SWOT, wskazując mocne i słabe strony gminy oraz szanse 
i zagrożenia pod kątem środowiska. 
 

Obszar interwencji: Ochrona klimatu i jakość powietrza 

Mocne strony  
(czynniki wewnętrzne) 

Słabe strony  
(czynniki wewnętrzne) 

• Niewielka presja ze strony przemysłu  

• Oczyszczanie dróg i terenu, zmniejszające 
pylenie do atmosfery 

• Modernizacja źródeł ciepła 

• Rozbudowa sieci gazowej i wykorzystywanie 
gazu sieciowego do ogrzewania budynków 

• Sukcesywnie wykonywana termomodernizacja 
budynków 

• Niska emisja spowodowana dużą ilością 
indywidualnych źródeł ciepła opalanych węglem 

• Spalanie odpadów w paleniskach domowych 

• Niskie wykorzystanie potencjału odnawialnych 
źródeł energii  

• Wzrost liczby samochodów i natężenia ruchu 
drogowego 

• Niepełne objęcie gminy siecią gazową 

Szanse  
(czynniki zewnętrzne) 

Zagrożenia 
 (czynniki zewnętrzne) 

• Opracowanie i wdrożenie wojewódzkich 
programów ochrony powietrza 

• Wzrost świadomości społecznej w zakresie 
konieczności ochrony powietrza 

• Usprawnianie systemów transportowych 
przyjaznych środowisku: transportu zbiorowego 
(w tym kolejowy) i alternatywnego (np. 
rowerowego) 

• Wdrażanie przepisów ustawy „antysmogowej” 
i innych aktów prawnych związanych z ochroną 
powietrza 

• Dofinansowanie z funduszy ekologicznych i 
innych źródeł inwestycji w zakresie ochrony 
powietrza  

• Wpływ zanieczyszczeń allochtonicznych na 
jakość powietrza na terenie gminy 

• Brak funduszy na inwestycje w zakresie poprawy 
jakości powietrza atmosferycznego 

• Rozpowszechnienie się modelu życia 
i konsumpcji skutkującego zwiększeniem zużycia 
energii elektrycznej w gospodarstwach 
domowych, a tym samym wzrostem emisji 
zanieczyszczeń do powietrza 

• Brak uregulowań prawnych dotyczących jakości 
paliw oraz standardów urządzeń grzewczych 

• Brak wystarczających zachęt ekonomicznych 
i pomocy logistycznej dla stosowania 
odnawialnych źródeł energii 

 
Główne zagrożenia i problemy: 
 

• zwiększające się ryzyko zachorowania na choroby układu oddechowego, choroby układu krążenia 
oraz nowotwory, spowodowane zanieczyszczeniem powietrza, 

• niewielkie realne możliwości ograniczania niskiej emisji, z powodów ekonomicznych 
uwarunkowań, 

• niska efektywność energetyczna budynków i ograniczone możliwości termomodernizacji, 

• brak wystarczających zachęt finansowych i mechanizmów prawnych dla stosowania odnawialnych 
źródeł energii, 
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• zwiększający się ruch pojazdów po drogach gminnych, 

• brak rozwiązań prawnych określających wymagania dla spalanych paliw i pieców grzewczych, 
 

Tendencje zmian stanu środowiska 
 
Zmiany klimatyczne, rozwój ruchu drogowego, rozwój gospodarczy gminy mogą wpłynąć na 
zwiększenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery, a tym samym na pogorszenie jego jakości. Jednak 
świadome ograniczenie emisji do powietrza powinno przynieść spadek poziomu stężeń poszczególnych 
substancji.  

5.1.2. Zagrożenia hałasem 

Siły sprawcze i presje 
 
Głównymi czynnikami mającymi wpływ na klimat akustyczny gminy Sobolew są: 
 

• układ szlaków komunikacyjnych – drogowych i kolejowych, 

• natężenie ruchu na drogach i szlakach kolejowych, 

• struktura ruchu pojazdów (ciężkie pojazdy i motocykle są przeciętnie około dwa razy głośniejsze 
niż samochody osobowe),  

• prędkość poruszania się pojazdów,  

• stan techniczny pojazdów,  

• rodzaj i stan techniczny nawierzchni dróg, 

• stan techniczny torów i taboru kolejowego 

• zagospodarowanie przestrzenne – odległość różnych typów zabudowy od szlaków 
komunikacyjnych, intensyfikacja zabudowy, istnienie naturalnych barier dźwiękowych, 
powstawanie nowych terenów budownictwa mieszkalnego, usługowego i przemysłowego, a co za 
tym idzie – zwiększanie się liczby pojazdów poruszających się po drogach, 

• rozwój branży motoryzacyjnej, mający wpływ na rozwiązania technologiczne  rzutujące na emisję 
hałasu, 

• uprzemysłowienie gminy i rodzaj występujących typów produkcji i usług, szczególnie z branży 
spożywczej, budowlanej, przetwórczej i rozrywkowej. 

 
Układ komunikacyjny gminy Sobolew składa się z dróg: krajowej, wojewódzkiej, powiatowych 
i gminnych oraz linii kolejowej. 

 
Drogi krajowe administrowane są przez Generalną Dyrekcję Dróg Publicznych – Oddział w Warszawie, 
a drogi wojewódzkie przez Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie. Drogami 
powiatowymi administruje Powiatowy Zarząd Dróg w Garwolinie, a drogami gminnymi – Wójt 
Sobolewa. 
 
Przez teren gminy biegnie droga krajowa nr 17, przebiegająca południkowo od wschodniej granicy 
Warszawy do przejścia granicznego z Ukraina w miejscowości Hrebenne. Nazywana jest Szosą 
Lubelską, a jej całkowita długość wynosi 306 km. Jest to droga dwupasmowa (po jednym pasie 
w każdym kierunku). Na terenie gminy Sobolew droga nr 17 przecina północno – wschodnią część, 
przechodząc przez miejscowości Chotynia, Gończyce i Trzcianka. Odcinek drogi krajowej nr 17 na 
terenie gminy Sobolew ma długość 6,582 km. Wzdłuż drogi, na odcinku w miejscowości Gończyce, 
zamontowane zostały ekrany akustyczne. Podobne zabezpieczenia akustyczne zamontowane zostały 
także w zakładzie Sante od strony najbliżej położonych zabudowań od strony ul. Polnej. 
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Rysunek 7. Połączenia komunikacyjne – drogowe i kolejowe - na terenie gminy Sobolew  
(źródło: Google Maps) 

 

 

Rysunek 8. Droga krajowa nr 17 w miejscowości Gończyce przed skrzyżowaniem z drogą wojewódzką nr 807 
(źródło: Google Earth) 

Obecnie na odcinku drogi biegnącym przez gminę Sobolew realizowana jest inwestycja pod nazwą 
„Zaprojektowanie i budowa drogi ekspresowej S17 Garwolin – Kurów na odcinku Garwolin (koniec 
obwodnicy) – granica woj. mazowieckiego i lubelskiego”. 
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Przez teren gminy biegnie droga wojewódzka nr 807 relacji Łuków – Żelechów – Maciejowice. 
Jej długość na terenie gminy Sobolew wynosi 16 km i przebiega ze wschodu na zachód przez 
miejscowości Ostrożeń Pierwszy, Gończyce, Sokół i Sobolew. 
 
Na terenie gminy znajduje się ponadto 36,141 km dróg powiatowych oraz 89,081 km dróg gminnych. 

 Tabela 8. Drogi powiatowe na terenie gminy Sobolew 

Lp.  Nr drogi Nazwa drogi Rodzaj nawierzchni 
Długość 
odcinka 

(km) 

1. 1343W Gończyce –Chotynia –Wólka Ostrożeńska -Piastów utwardzona 3,494 

2. 1346W Korytnica –Sokół – Przyłęk – Nowy Pilczyn utwardzona 6,062 

3. 1347W Sobolew – Kownacica -Gończyce utwardzona 6,955 

4. 1348W Wola Łaskarzewska – Budy Krępskie – Sobolew utwardzona/gruntowa 4,811 

5. 1355W Godzisz –Oronne utwardzona 2,763 

6. 1356W Sobolew –Wola Życka – Podebłocie utwardzona/gruntowa 4,600 

7. 1357W Sobolew –Damianow utwardzona 4,856 

8. 1364W Anielów -Stefanów utwardzona 2,600 

Razem 36,141 

Źródło: dane Urzędu Gminy w Sobolewie 

 
Na terenie gminy znajdują się także drogi lokalne, nieskategoryzowane – drogi wewnętrzne osiedli 
mieszkaniowych, rolnych oraz zakładowe i na terenach Lasów Państwowych. 
 
Na terenie gminy nie występują problemy z parkowaniem pojazdów, z wyjątkiem krótkich odcinków 
dróg przy centrach usług i handlu oraz w pobliżu przystanku kolejowego. 
 
Przez gminę przebiega linia kolejowa nr 7 (E28) relacji Warszawa Wschodnia - Dorohusk, biegnąca 
z północy na południe w centralnej części gminy.  Na terenie gminy linia jest dwutorowa i w całości 
zelektryfikowana. Stacja kolejowa znajduje się miejscowości Sobolew. Dziennie przejeżdża tędy około 
150 pociągów pasażerskich i 70 towarowych 
 
Skrzyżowania linii kolejowych z drogami są jednopoziomowe i dwupoziomowe (wiadukty). 
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Rysunek 9. Skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 807 z linią kolejowa w Sobolewie (źródło: Google Maps) 

Na terenie gminy funkcjonuje komunikacja autobusowa PKS i przewoźników prywatnych, 
zapewniająca połączenia m.in.  z Warszawą, Lublinem i Garwolinem. Słabą stroną komunikacji 
autobusowej jest niewystarczająca liczba kursów, przede wszystkim w dni robocze, w godzinach 
dojazdów do pracy i do szkół. 
 
Największe natężenie ruchu pojazdów na terenie gminy notuje się na drodze krajowej Nr 17 - dochodzi 
ono średnio do ponad 16 000 pojazdów/dzień. Droga wojewódzka nr 807 ma mniejsze obciążenie – do 
ponad 1 700 pojazdów/dzień.   
 
Na drodze wojewódzkiej średnie dobowe natężenie ruchu nieznacznie spadło, ale na drodze krajowej 
wyraźnie wzrosło na przestrzeni lat 2010-2015.  
 
Natężenie dobowego ruchu w 2015 r. na drodze wojewódzkiej i krajowej biegnących przez teren gminy 
Sobolew, wraz z porównaniem do sytuacji w roku 2010 r. przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 9. Dobowe natężenie ruchu na drodze krajowej i wojewódzkiej przebiegających gminę Sobolew 
w 2010 r. oraz w 2015 r. 

Numer drogi Odcinek Natężenie ruchu – pojazdy silnikowe ogółem 

2010 r. 2015 r. 

Droga krajowa nr 17 

Nr 17 Garwolin - Gończyce 14 162 15803 

Gończyce - Ryki 12 873 14783 

Drogi wojewódzkie 

Nr 807 Maciejowice – Sobolew - 
Gończyce 

1830 1714 

Gończyce – Żelechów – 
granica województwa 

1896 1749 

źródło: Generalny pomiar ruchu w 2010 r. – pomiar ruchu na drogach krajowych oraz Pomiar ruchu na drogach 
wojewódzkich w 2010 roku. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2010 r.; Generalny pomiar ruchu 
w 2015 r. – pomiar ruchu na drogach krajowych oraz Pomiar ruchu na drogach wojewódzkich w 2015 roku. 
Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 2015 r. 
 
Hałas przemysłowy na terenie gminy jest mniej uciążliwy, niż hałas komunikacyjny. 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 może sięgać 
poziomu 80 - 125 dB i w pewnym stopniu (zależnym od wyciszenia obiektu) przenosić się na tereny 
sąsiadujące. Głównymi źródłami hałasu przemysłowego są najczęściej urządzenia technologiczne 
i instalacje wyciągowe, urządzenia i instalacje chłodnicze, wolnostojące i nie posiadające zabezpieczeń 
akustycznych lub pracujące w nieprzystosowanych pomieszczeniach maszyny i urządzenia oraz 
transport wewnątrzzakładowy. Zagrożenie hałasem przemysłowym wynika także z niewłaściwej 
lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie zakładów przemysłowych i usługowych. Źródłem 
hałasu jest również elektrownia wiatrowa w miejscowości Sokół. 
 
W 2015 roku nie wydano żadnej decyzji o dopuszczalnym poziomie hałasu poza terenami dla zakładów 
przemysłowych z terenu gminy Sobolew. 
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Dla mieszkańców intensywnej i wielorodzinnej zabudowy uciążliwy może być hałas komunalny, 
którego źródłem są urządzenia audiowizualne, odgłosy wszelkiej aktywności sąsiedzkiej, zwierząt 
domowych, kroków na korytarzach, zamykanych drzwi, hałas wewnątrz budynku, spowodowany 
np. wadliwym funkcjonowaniem instalacji i urządzeń, np. hydroforów i pieców grzewczych.  
 
Hałas wewnątrzosiedlowy spowodowany jest głównie przez pracę silników samochodowych, 
wywożenie śmieci, dostawy do sklepów, głośną muzykę radiową. Udział w hałasie komunalnym mają 
także różnego rodzaju obiekty działalności usługowo-rozrywkowej oraz rekreacyjno-sportowej, takie 
jak: dyskoteki, puby, restauracje, obiekty sportowe.  

 
Stan środowiska 

Na terenie gminy Sobolew struktura ekspozycji na hałas nie jest rozpoznana. Jedyne badania hałasu w 
otoczeniu drogi krajowej nr 17 prowadziła Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 
na potrzeby opracowania „Wykonanie map akustycznych dla dróg krajowych na terenie województwa 
mazowieckiego” (grudzień 2011 r.). Wyniki podano dla obszaru powiatu garwolińskiego, bez 
wydzielenia dla gminy Sobolew. 
 
Poziom hałasu emitowanego przez linię kolejową biegnącą przez teren gminy określono podczas 
przygotowania do modernizacji linii kolejowej nr 7 Warszawa Wschodnia Osobowa – Dorohusk na 
odcinku Otwock – Lublin (Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko sporządzony przez 
konsorcjum firm JacobsPolska Sp. z o.o. i Halcrow Group Sp. z o.o.). Stwierdzono, że poziomy dźwięku 
na wysokości pierwszej linii zabudowy kształtują się na poziomie: 
 

• 59 – 68 dB – w porze dziennej, 

• 56 – 68 dB – w porze nocnej, 
 
i przekraczają dopuszczalne wartości poziomu dźwięku maksymalnie o: 
 

• 8 dB – w porze dziennej, 

• 18 dB – w porze nocnej. 
 
Klimat akustyczny gminy Sobolew jest bardzo zróżnicowany terytorialnie. Największa uciążliwość 
hałasu występuje: 
 

• wzdłuż odcinków dróg o dużym natężeniu ruchu biegnących w terenie gęstej zabudowy 
mieszkalnej (główne miejscowości gminy), 

• wzdłuż powiązań komunikacyjnych pomiędzy częściami gminy. 
 
Największa koncentracja wszystkich źródeł hałasu występuje w centrach miejscowości, szczególnie na 
skrzyżowaniach szlaków komunikacyjnych lub w pobliżu skupisk obiektów usługowych i handlowych.  

 
Wpływ stanu środowiska 

 
Hałas jest dźwiękiem nieprzyjemnym lub niepożądanym, dokuczliwym bądź szkodliwym dla zdrowia. 
Hałas jest odczuciem subiektywnym i jest odbierany w różny sposób, w zależności od indywidualnej 
wrażliwości i sprawności słuchowej. Hałas może wpływać  negatywnie na system nerwowy oraz 
immunologiczny człowieka. Skutkiem ekspozycji na hałas mogą być  zakłócenia snu i wzrost 
nadpobudliwości nerwowej, a długotrwałe narażenie na podwyższone poziomy dźwięku może 
wywołać zmiany akcji serca, ciśnienia krwi czy rytmu oddychania. Hałas może powodować apatię, 
agresję i uczucie zmęczenia,  brak koncentracji  oraz obniżoną wydajność  pracy.  
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Syntetyczna informacja o realizacji dotychczasowego Programu ochrony środowiska  
w latach 2014-2015 

 
Szczegółowy opis przedstawia "Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla gminy Sobolew 
za lata 2014-2015". 

Tabela 10. Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań w zakresie zagrożenia hałasem 
w latach 2014-2015 na terenie gminy Sobolew 

Podjęte działania Poniesione koszty w 
tys. zł w latach 

2014-2015 

Efekt 

• Rozwój systemu transportu i komunikacji, 

• Wykonywanie remontów istniejących 
dróg, ulic i chodników, 

• Budowa nowych odcinków dróg 
(łączników), usprawniających układ 
komunikacyjny gminy, 

• Wykonywanie izolacji dźwiękochłonnych 
obiektów prywatnych (wymiana drzwi, 
stolarki okiennej, wytłumianie). 

8 691,737 Poprawa systemu transportowego 
i dążenie do obniżenia poziomu 
hałasu komunikacyjnego 
 

 
Analiza SWOT oraz główne problemy i zagrożenia 

 
Poniżej przedstawiono wyniki analizy SWOT dla obszaru interwencji: zagrożenie hałasem. 
 

Obszar interwencji: Zagrożenie hałasem 

Mocne strony  
(czynniki wewnętrzne) 

Słabe strony  
(czynniki wewnętrzne) 

1. Brak uciążliwego dla środowiska przemysłu na 
przeważającym terenie gminy 

2. Brak źródeł uciążliwości hałasu i dobry klimat 
akustyczny na większości terenu gminy 

3. Powszechne stosowanie rozwiązań w 
budownictwie ograniczających przenikanie 
hałasu do wnętrza mieszkań  

4. Zmniejszenie ruchu pojazdów na drodze 
wojewódzkiej nr 807 

1. Wzrost liczby samochodów i natężenia ruchu 
drogowego na drodze krajowej nr 17 

2. Brak rozpoznanego klimatu akustycznego 
3. Słaba jakość części dróg, szczególnie gminnych 

i powiatowych 
4. Brak ścieżek rowerowych i chodników w części 

dróg i ulic 
5. Niewystarczająco rozbudowany system 

komunikacji zbiorowej (zbyt niska częstotliwość 
kursowania busów i pociągów) 

Szanse  
(czynniki zewnętrzne) 

Zagrożenia 
 (czynniki zewnętrzne) 

1. Systematyczna poprawa stanu technicznego 
nawierzchni drogowych 

2. Usprawnianie systemu komunikacyjnego  
3. Udoskonalanie pojazdów mechanicznych pod 

kątem ograniczania ich wpływu na środowisko 
4. Realizacja zobowiązań wynikających z przepisów 

prawa w dziedzinie kształtowania klimatu 
akustycznego 

5. Plany zrównoważonego transportu na szczeblu 
powiatowym, wojewódzkim i krajowym 

1. Brak środków finansowych na działania 
i  inwestycje zmierzające do poprawy klimatu 
akustycznego 

2. Zwiększanie się udziału pojazdów ciężkich 
w ruchu drogowym 

 
Główne zagrożenia i problemy: 
 

• wzrost liczby pojazdów i związany z tym wzrost natężenia ruchu drogowego na drodze krajowej 
nr 17, a co za tym idzie – natężenie hałasu komunikacyjnego, 
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• niewystarczająca jakość części dróg,  

• brak ścieżek rowerowych i chodników w części dróg. 
 

Tendencje zmian stanu środowiska 
 
Stale zwiększający się ruch samochodowy i kolejowy będzie powodował zwiększanie uciążliwości 
hałasu komunikacyjnego. Odpowiednie zagospodarowanie przestrzenne powinno wpłynąć na 
zmniejszenie uciążliwości dla mieszkańców istniejącej i nowopowstałej zabudowy mieszkaniowej. 

5.1.3. Pola elektromagnetyczne 

Siły sprawcze i presje 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska pola elektromagnetyczne 
definiuje się jako pola elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0 Hz 
do 300 GHz. Źródłem promieniowania jest każda instalacja i urządzenie, w którym następuje przepływ 
prądu (np. sieci energetyczne, stacje radiowe i telewizyjne, aparaty telefonii komórkowej, stacje 
bazowe telefonii komórkowej, radiotelefony, CB-radio, urządzenia radiowo-nawigacyjne, radiowo-
komunikacyjne, urządzenia elektryczne wykorzystywane w przemyśle lub w gospodarstwach 
domowych, np. kuchenki mikrofalowe, monitory, telefony komórkowe). 
 
Głównymi czynnikami mającymi wpływ na wielkość pól elektromagnetycznych na terenie gminy 
Sobolew są: 
 

• stały, intensywny rozwój usług telekomunikacyjnych, 

• przyrost pozostałych, rozproszonych źródeł pól elektromagnetycznych, np. aparatury medycznej, 
sprzętu AGD i RTV, urządzeń przemysłowych, itp. 

 
Gmina ma dobrze rozbudowany układ sieciowych powiązań elektroenergetycznych. Przez jej teren 
przebiega linia najwyższego napięcia 220 kV, trzy linie wysokiego napięcia 110 kV oraz sześć linii 
średniego napięcia 15 kV, które wybudowane ze stacji 110/15 kV w Sobolewie przesyłają energię 
elektryczną SN na teren gminy Sobolew oraz gmin sąsiednich. Na zespół linii wysokiego i najwyższego 
napięcia składają się: 
 

• „Kozienice – Siedlce” (220 kV); 

• „Kozienice – Garwolin – Pilawa – Mińsk Mazowiecki” (110 kV); 

• „Kozienice – Sobolew – Ryki” (110kV); 

• „Kozienice – Stoczek Łukowski – Łuków (110 kV)”. 
 
Na terenie gminy znajduje się stacja 110/15 kV, która jest podstawowym źródłem zasilania dla 93,7 % 
pracujących w niej stacji 15/0,4/kV. Pozostałe 6,3% stacji 15/0,4 kV zasila stacja w Garwolinie. 
W zasilaniu gminy Sobolew udział bierze siedem magistralnych linii SN 15 kV: 
 

• „Sobolew – Gończyce”; 

• „Sobolew – Trojanów”; 

• „Sobolew – Maciejowice”; 

• „Sobolew – Życzyn”; 

• „Sobolew – Mroków”; 

• „Sobolew – Łaskarzew”; 

• „Garwolin – Żelechów”. 
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W gminie Sobolew urządzenia lokalne to niemal wyłącznie promieniowo zasilane sieci napowietrzne. 
Stan techniczny istniejących linii energetycznych jest zadowalający. Znajduje się tu także stacja 
transformatorowa 110 kV w Sobolewie na działkach o nr 2373/4 i 2206/2. 

 
Na terenie gminy Sobolew funkcjonują stacje bazowe sieci telekomunikacyjnych. Wykaz stacji 
bazowych sieci telekomunikacyjnych przedstawia poniższa tabela i rysunek.  

Tabela 11. Stacje bazowe sieci telekomunikacyjnych i maszty internetowe na terenie gminy Sobolew  
(źródło: BTS Search) 

Lp. Sieć Lokalizacja 

1.  Plus Sobolew, ul. Widokowa 170, działka nr 555/5 

2.  Aero 2 

3.  NetWorkS! Sobolew, maszt T-Mobile blisko drogi wojewódzkiej nr 807,  
działka nr 3215/2 4.  T-Mobile 

5.  Orange 

6.  Orange Sobolew, ul. Leszczynowa, działka nr 753 

7.  Aero 2  
Chotynia, Chotynia 5, działka nr 134/2maszt Orange niedaleko drogi krajowej nr 17 8.  Plus 

9.  T-Mobile 

10.  NeWorkS! 

11.  Orange 

12.  Aero 2 Gończyce, działka nr 134/2 

13.  Orange 

14.  Sferia 

 

Rysunek 10. Maszty ze stacjami bazowymi sieci telekomunikacyjnych na terenie gminy Sobolew  
(źródło: BTS Search) 
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Stan środowiska 
 
Na terenie gminy Sobolew nie prowadzono badań kontrolnych poziomu pól elektromagnetycznych. W 
2016 roku WIOŚ wykonywał pomiary w zakresie poziomu pól elektromagnetycznych  
w 10 punktach na terenie powiatu garwolińskiego: 
 

• Garwolin, ul. Olimpijska 6, 

• Maciejowice, ul. Rynek, 

• Pilawa, Aleja Wyzwolenia 103, 

• Trojanów nr 62, 

• Żelechów, ul. Długa 126, 

• Oblin, gmina Maciejowice, 

• Ozimkówka, gmina Miastków Kościelny, 

• Puznówka, gmina Pilawa, 

• Wilchta, gmina Borowie, 

• Wola Życka, gmina Trojanów 
 
Pomiary nie wykazały przekroczeń dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, których 
wartości są podane w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania 
dotrzymania tych poziomów (Dz. U. z 2003 r. nr 192, poz.1883). Zmierzony poziom był dużo poniżej 
wartości dopuszczalnych. 

 
Wpływ stanu środowiska 

 
Wpływ pola elektromagnetycznego na zdrowie człowieka jest cały czas badany i analizowany. Obecnie 
nie stwierdzono, aby stacje nadawcze radiowe, czy też telewizyjne oraz stacje bazowe telefonii 
komórkowej powodowały negatywne skutki zdrowotne. Ze względu na stosunkowo krótki okres badań 
(gwałtowne zwiększenie emisji nastąpiło w ostatnich 50 latach) nie można jeszcze dokładnie ocenić 
rodzaju i skali potencjalnych skutków. Stąd wynika konieczność prowadzenia dalszych badań, między 
innymi prowadzenia pomiarów monitoringowych i kontrolnych w celu oszacowania poziomów pól 
elektromagnetycznych. 
 

Syntetyczna informacja o realizacji dotychczasowego Programu ochrony środowiska  
w latach 2014-2015 

 
Szczegółowy opis przedstawia "Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla gminy Sobolew 
za lata 2014-2015". 

Tabela 12. Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań w zakresie pól elektromagnetycznych 
w latach 2014-2015 na terenie gminy Sobolew 

Podjęte działania Poniesione koszty 
tys. zł 

Efekt 

• Konserwacja linii średniego napięcia i stacji 
transformatorowych. 

brak danych Poprawa bezpieczeństwa związanego 
z przesyłem energii 
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Analiza SWOT oraz główne zagrożenia i problemy 

 
Poniżej przedstawiono wyniki analizy SWOT dla obszaru interwencji: pola elektromagnetyczne. 
 

Obszar interwencji: pola elektromagnetyczne 

Mocne strony  
(czynniki wewnętrzne) 

Słabe strony  
(czynniki wewnętrzne) 

1. Monitoring poziomów pól 
elektromagnetycznych prowadzony przez WIOŚ i 
inwestorów na terenie powiatu garwolińskiego 

2. Utrzymujące się poniżej normy natężenie pól 
elektromagnetycznych w badanych punktach 
pomiarowych na terenie powiatu 
garwolińskiego 

1. Wzrastająca liczba rozproszonych źródeł pól 
elektromagnetycznych 

2. Wzrastająca ilość stacji nadawczych sieci 
telekomunikacyjnych 

Szanse  
(czynniki zewnętrzne) 

Zagrożenia 
 (czynniki zewnętrzne) 

1. Zobowiązania wynikające z przepisów prawa 
w dziedzinie kształtowania i ochrony środowiska 
naturalnego 

2. Rozwój monitoringu środowiska 
3. Badania dotyczące wpływu pól 

elektromagnetycznych na zdrowie ludzi 

1. Brak pełnej wiedzy o skutkach długotrwałego 
oddziaływania pól elektromagnetycznych 
w środowisku 

2. Lokalizowanie obiektów emitujących pola 
elektromagnetyczne w terenach gęstej 
zabudowy mieszkalnej 

 
Główne zagrożenia i problemy: 
 

• brak pełnej wiedzy o oddziaływaniu pól elektromagnetycznych na zdrowie ludzi, 

• wzrastająca liczba źródeł wytwarzających pola elekromagnetyczne. 
 

Tendencje zmian stanu środowiska 
 
W przyszłości należy spodziewać się dalszego wzrostu liczby nadajników sieci telekomunikacyjnych. W 
najbliższym czasie planowana jest budowa linii 400 kV Kozienice – Siedlce Ujrzanów, która będzie 
przebiegać w północnej części gminy. Przeprowadzone analizy, uwzględniające dane techniczne linii  
wykazały, że na tego rodzaju terenach wartość dopuszczalna pól elektromagnetycznych nie zostanie 
przekroczona. 
 
Szybki wzrost ilości urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne spowoduje zwiększenie ich 
natężenia w środowisku i zwiększy oddziaływanie na ludzi. Z drugiej strony, wzrośnie wiedza o wpływie 
pól elektromagnetycznych na zdrowie ludzi i sposobach zapobiegania negatywnym skutkom 
oddziaływania promieniowania. 

5.1.4. Gospodarowanie wodami 

Siły sprawcze i presje 
 
Główne czynniki mające wpływ na wody powierzchniowe i podziemne są następujące: 
 

• charakterystyka hydrologiczna cieków wodnych, szczególnie zasoby ilościowe wód 
powierzchniowych i ich zdolność do samooczyszczania, 

• miąższość i rodzaj nadkładu nad stropem warstwy wodonośnej, w tym miąższość strefy aeracji, 

• wzajemna relacja naporów hydraulicznych w poszczególnych poziomach, 

• sposób zagospodarowania terenu,  
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• sposób uregulowania gospodarki wodno – ściekowej i stopień wyposażenia miejscowości 
w infrastrukturę służącą do poboru i rozprowadzania wody oraz odprowadzania i oczyszczania 
ścieków, 

• stan zbiorników bezodpływowych na terenach nieskanalizowanych, 

• stan infrastruktury służącej do odprowadzania i oczyszczania wód opadowych, 

• rodzaj przemysłu i sposób uprawy ziemi,  

• stan gospodarki odpadami, 

• warunki atmosferyczne (ilość i rodzaj opadów), 

• stan systemów urządzeń melioracyjnych, 

• występowanie pozostałych punktowych, liniowych i obszarowych źródeł zanieczyszczenia wód. 
 
Zagrożenia dla wód podziemnych są w dużym stopniu analogiczne jak dla gleb i wód 
powierzchniowych. Jednym z największych jest migracja wgłębna z zanieczyszczeń związków 
chemicznych z obszarów rolniczych, terenów zurbanizowanych i komunikacyjnych o słabej izolacji 
gruntu nad warstwą wodonośną. Cała gmina wciąż nie jest dostatecznie skanalizowana, co skutkuje 
zanieczyszczeniem środowiska wodno-gruntowego. Ścieki gromadzone są w bezodpływowych 
zbiornikach, które niestety bywają nieszczelne. Nie wyklucza się, możliwości bezpośredniego 
odprowadzania ścieków bytowych do rowów, na pola itp. Zagrożeniem jest również infiltracja 
zanieczyszczeń z wód powierzchniowych (w dolinach rzek). Niebezpieczeństwo stanowią również 
nielegalne wysypiska odpadów. 
 

Stan środowiska 
 

Zasoby i stan wód powierzchniowych 
 
Gmina Sobolew w całości należy do regionu Wisły Środkowej, zlewni Wisły (ZII).  
 
Na terenie gminy Sobolew wody powierzchniowe (płynące i stojące) zajmują powierzchnię 64,1 ha.  
 
Przez gminę przepływają trzy rzeki wraz ze swymi dopływami: Okrzejka, Promnik i Łukówka wraz 
z dopływami. Przez gminę przebiega dział wodny II rzędu rozdzielający dorzecza Okrzejki i Promnika.  
 
Wody powierzchniowe zostały podzielone na jednolite części wód (jwcp), tj. na jednostki, dla których 
są prowadzone analizy presji antropogenicznych i opracowywane programy wodno-środowiskowe. 
Jednolita część wód powierzchniowych oznacza oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych 
taki jak: jezioro, zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody 
przejściowe lub pas wód przybrzeżnych.  
 
Gmina Sobolew znajduje się w zasięgu następujących jednolitych części wód powierzchniowych: 
 

• PLRW20001925349 Promnik, 

• PLRW200017253249 Korytka, 

• PLRW20001925329 Okrzejka od Owni do ujścia, 

• PLRW200017253289 Pytlocha. 
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Rysunek 11. Sieć hydrograficzna rejonu gminy Sobolew (źródło: kzgw.gov.pl) 

 

Rzeka Okrzejka ma długość 70,4 km, a powierzchnia jej dorzecza wynosi 528,3 km2. Rzeka wypływa ze 
wsi Wola Okrzejska w gminie Krzywda w powiecie łukowskim, a do Wisły uchodzi poniżej ujścia 
Radomki, przyjmując nazwę Bączycha.  
 
Rzeka Promnik ma długość około 31 km i powierzchnię zlewni 154 km2. Bierze początek niedaleko 
miejscowości Stefanów i Podwierzbie w gminie Żelechów, a uchodzi do Wisły koło miejscowości Ruda 
Tarnowska. Promnik jest jedyną rzeką Mazowsza o charakterze podgórskim (średni spadek wynosi 3,5 
promila). Na całej długości rzeki zachowały się liczne progi żelbetowe -m.in.  w miejscowościach 
Gończyce i  Ostrożeń. 
 
Łukówka jest niewielkim ciekiem o długości 7,2 km. Bierze początek w miejscowości Sobolew (okolice 
ul. Maciejowickiej), a wpada do rzeki Pytlochy w okolicy miejscowości Oronne w gminie Maciejowice. 
 
Stany wód w rzekach są ściśle powiązane ze stanami rzeki Wisły charakteryzującej się śnieżno – 
deszczowym zasilaniem w wodę, a co za tym idzie wczesnowiosennymi wezbraniami i jesiennymi 
niżówkami. Notowane na Wiśle wezbrania powodziowe są pochodzenia roztopowego lub 
deszczowego i pojawiają się w okresie luty – kwiecień i lipiec.  
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Rysunek 12. Rzeka Okrzejka w rejonie gminy Sobolew  

(źródło: http://hugo.bikestats.pl i googlemaps) 

 
Na obszarze gminy nie występują naturalne zbiorniki wodne. Na terenie gminy znajduje się natomiast 
45 sztucznych zbiorników wodnych o łącznej powierzchni 12,62 ha.  Wśród nich są m.in.:  
 

• niewielkie stawy przyzagrodowe głównie w dolinie Promnika oraz prawobrzeżnego dopływu tej 
rzeki w Gończycach, 

• stawy rybne na Okrzejce i Promniku, 

• młynkówki na Okrzejce i Promniku, 

• wypełnione wodą wyrobiska po eksploatacji kopalin mineralnych (żwirownie, glinianki) oraz 
kopalin organicznych (torfianki). 

 
Przy założeniu średniej głębokości około 0,7 m, objętość wód powierzchniowych retencjonowanych  
w zbiornikach stałych (z wodą stagnującą przez cały rok) wynosi około 88 000 m3. 
 
Na terenie gminy Sobolew długość rowów melioracyjnych wynosi 68,21 km, a powierzchnia gruntów 
zmeliorowanych to 2611 ha. 
 
Monitoring jakości wód powierzchniowych rzek płynących przez gminę Sobolew jest realizowany przez 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Ocenę stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych przeprowadzono w oparciu o wyniki klasyfikacji uzyskane dla punktu pomiarowego 
zamykającego jcwp - nie musiał on być zlokalizowany w granicach gminy Sobolew. 
 
Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie w ramach badań monitoringowych 
w latach 2010-2015 prowadził badania w obrębie dwóch jednolitych części wód podziemnych, 
w obrębie których leży gmina Sobolew. Przedstawia je poniższa tabela.  

Tabela 13. Ocena stanu jednolitych części wód powierzchniowych w latach 2010-2015 

Nazwa 
oceniane

j jcw 

Nazwa 
punktu 

Rok 

Klasa 
elementów 
biologicznyc

h 

Klasa 
elementów 

hydro-
morfologicznyc

h 

Klasa 
elementów 

fizyko-
chemicznyc

h 

Stan/ 
potencjał 

ekologiczny 

Stan 
chemiczn

y 
Stan 

Promnik 
Ruda 
Tarnowsk
a 

201
5 II II II dobry bez oceny 

bez 
ocen

y 
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Nazwa 
oceniane

j jcw 

Nazwa 
punktu 

Rok 

Klasa 
elementów 
biologicznyc

h 

Klasa 
elementów 

hydro-
morfologicznyc

h 

Klasa 
elementów 

fizyko-
chemicznyc

h 

Stan/ 
potencjał 

ekologiczny 

Stan 
chemiczn

y 
Stan 

Okrzejka 
od Owni 
do ujścia 

Podłęż 
 

201
5 

III I II 
umiarkowan

y 
bez oceny zły 

Źródło: WIOŚ w Warszawie, 2015 r. 

 
Ocena jcwp Okrzejka od Owni do ujścia została wykonana na podstawie monitoringu operacyjnego 
w 2015 r. w jednym punkcie pomiarowo-kontrolnym Podłęż zlokalizowanym w ujściowym odcinku 
rzeki. Stwierdzono umiarkowany potencjał ekologiczny jcwp ze względu na elementy biologiczne. Stan 
jcwp określono jako zły, nie określono natomiast stanu chemicznego. Nie spełnione zostały wymagania 
dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami pochodzenia ze 
źródeł komunalnych ze względu na wskaźnik biologiczny – makrofity. 
 
Ocena jcwp Promnik została wykonana na podstawie monitoringu operacyjnego w 2015 r. w jednym 
punkcie pomiarowo-kontrolnym Ruda Tarnowska zlokalizowanym w ujściowym odcinku rzeki. 
Stwierdzono dobry potencjał ekologiczny jcwp ze względu na elementy biologiczne i fizykochemiczne. 
Stan jcwp nie został określony ze względu na brak badań wskaźników chemicznych. Spełnione są 
wymagania dla obszarów chronionych wrażliwych na eutrofizację wywołaną zanieczyszczeniami 
pochodzenia ze źródeł komunalnych. 
 
Ocena wskazuje na dobry i umiarkowany stan ogólny badanych wód powierzchniowych. O ocenie 
zadecydował przede wszystkim wskaźnik biologiczny – makrofity. Rzeka Promnik ma najlepszy 
potencjał ekologiczny ze wszystkich rzek powiatu garwolińskiego. W porównaniu do badań 
prowadzonych w 2012 r. odnotowano nieznaczna poprawę w jakości wód powierzchniowych. Dotyczy 
to przede wszystkim wskaźników fizykochemicznych – ogólnego węgla organicznego, BZT5, azotu 
azotanowego, azotu ogólnego, fosforanów, natlenienia. Nastąpił nieznaczny wzrost stężenia azotu 
Kjeldahla oraz wskaźników: przewodności, substancji rozpuszczonych, twardości.  
 

Zasoby i stan wód podziemnych 
 
Według podziału regionalnego zwykłych wód podziemnych Polski (B. Paczyński) obszar gminy Sobolew 
znajduje się w obrębie regionu mazowieckiego, w podregionie środkowo – mazowieckim (centralnym). 
Stopień złożoności układu hydrostrukturalnego charakteryzuje się występowaniem wielopiętrowego 
porowego systemu kenozoicznego i niżej położonego mezozoicznego systemu szczelinowego. 
 
Na terenie gminy Sobolew występują wody podziemne związane przede wszystkim z utworami 
geologicznymi czwartorzędowymi, neogenu i paleogenu. 
 
W utworach czwartorzędowych występuje jeden, a lokalnie dwa poziomy wodonośne. Maja one 
zasadnicze znaczenie dla zaopatrzenia w wodę ze względu na największe zasoby, najłatwiejszą 
odnawialność oraz najpłytsze występowanie. Poziomy czwartorzędowe charakteryzują się zmienną 
głębokością występowania, różną miąższością i wydajnością uzyskiwaną z poszczególnych ujęć oraz 
zróżnicowanym stopniem izolacji. Na około 70% powierzchni gminy wody podziemne związane 
z pierwszym, czwartorzędowym poziomem wodonośnym występują głębiej niż 3,0 m p.p.t. Lokalnie, 
we wschodniej części gminy, znajdują się tzw. wody wierzchówkowe, na głębokości 2,0 – 2,5 m p.p.t. 
Na pozostałym obszarze (dolinach Okrzejki i Promnika oraz lokalnych obniżeniach) pierwszy poziom 
wodonośny podnosi się bardzo płytko 0 – 1.  
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Większość obszaru gminy odznacza się dobrą izolacją pierwszego użytkowego poziomu wodonośnego. 
Wody te nie są izolowane jedynie w dolinie Okrzejki, a w północno-wschodniej części gminy w dolinie 
Promnika. Lokalnie, w południowo-zachodniej części gminy, poziom ten jest średnio izolowany.  
 
Na terenie gminy występują poziomy wodonośne paleogeńskie (oligocen) i neogeńskie (miocen). 
Szacunkowe zasoby dyspozycyjne piętra neogeńskiego i paleogeńskiego wynoszą około 0,06 l/s/km2, a 
na niewielkim fragmencie północno-zachodnim - 0,1 l/s/km2. Wody tej warstwy odznaczają się 
podwyższoną zawartością związków żelaza. Jest to główną przyczyną konieczności uzdatniania tych 
wód w przypadku wykorzystywania ich dla celów konsumpcyjnych. 
 
Oceniając moduł zasobów odnawialnych (MZO), który wyraża średnią w wieloleciu ilość wód 
pochodzących z zasilania opadowego, odniesioną do powierzchni zlewni, stwierdzono, że na terenie 
gminy Sobolew przyjmuje on niskie i średnie wartości w zakresie  100-150 m3·doba-1·km-2.  
 
Gmina Sobolew znajduje się w zasięgu dwóch Głównych Zbiorników Wód Podziemnych:  
 

• GZWP nr 215 „Subniecka Warszawska”, wiek utworów wodonośnych: paleogen. Zbiornik obejmuje 
cały obszar gminy. Jego szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynoszą 250 tys. m3/ dobę, a średnia 
głębokość ujęcia to 160 m. 

• GZWP nr 215A „Subniecka Warszawska – część centralna”, wiek utworów wodonośnych: paleogen. 
Zbiornik obejmuje północno-zachodnią części gminy.  

 
Oba GZWP nie są objęte najwyższą ochroną wód podziemnych (ONO) lub wysoką ochroną (OWO).  
 
Na terenie gminy nie prowadzono badań wód podziemnych w monitoringu krajowym i regionalnym. 
Ostatnie badania w powiecie garwolińskim prowadzono w 2012 r. Punkt pomiarowy dla powiatu 
garwolińskiego znajduje się  w miejscowości Łaskarzew (dwa otwory – nr 19 i nr 1851), a badania 
dotyczą jednolitej części wód podziemnych nr 83. Badania w punkcie nr 19 przeprowadzono dla wód 
czwartorzędowych, natomiast w punkcie 1851 dla wód poziomu oligoceńskiego i mioceńskiego. W obu 
przypadkach stwierdzono wody podziemne III klasy, tj. wody zadowalającej jakości, ze względu na 
stężenia żelaza (wskaźnik zanieczyszczenia geogenicznego). Nie stwierdzono istotnych zmian jakości 
wód względem poprzednich badań wykonanych w 2010 r. 
 
Jakość wód pitnych z ujęć wód podziemnych nadzoruje Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna 
w Garwolinie (PSSE). 
 

Wody geotermalne 
 
Gmina Sobolew położona jest w brzeżnej części synklinorium brzeżnego – Niecki Warszawskiej, 
jednostki geologicznej charakteryzującej się udokumentowanymi zasobami energii wód 
geotermalnych. Wstępna analiza wykorzystania ciepłych wód podziemnych na Niżu Polskim wskazuje 
na istnienie potencjału geotermalnego w rejonie gminy. Analiza parametrów geologicznych 
i hydrogeologicznych wskazuje na wody podziemne związane z poziomami dolnej jury (liasu) i dolnej 
kredy. Gradient termiczny jest niski i wynosi 2-3oC na 100 m. Ilości ciepła na jednostkę powierzchni nie 
przekraczają 300 GJ/m2. Zbiornik dolnokredowy osiąga miąższość od 50 do 100 m. Temperatura 
w stropie warstwy wynosi 30-35oC. Miąższości zbiornika dolnojurajskiego wynoszą od 100 do 200, 
a temperatura w stropie warstwy wynosi 40oC.  
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Susza 
 
Znaczna część obszaru gminy Sobolew jest narażona na występowanie wszystkich 4 rodzajów suszy: 
atmosferycznej, hydrologicznej, glebowej i rolniczej zidentyfikowanych jako bardzo silne (3 klasa) lub 
ekstremalne (4 klasa). Poziom zagrożenia występowaniem susz jest bardzo wysoki (według 
opracowania „Wskazanie obszarów występowania zjawiska suszy wraz z określeniem jej zasięgu 
i natężenia na terenie RZGW w Warszawie oraz analiza możliwości zwiększenia na wskazanych 
obszarach dyspozycyjności zasobów wodnych" (RZGW w Warszawie, 2014 r.). Pozostała część gminy 
jest narażona na trzy typy suszy. 

 

 
 
 
 
Legenda: 
 

 

Rysunek 13. Obszary silnie i bardzo zagrożone występowaniem suszy  
Źródło: Opracowanie „Wskazanie obszarów występowania zjawiska suszy wraz z określeniem jej zasięgu 
i natężenia na terenie RZGW w Warszawie oraz analiza możliwości zwiększenia na wskazanych obszarach 

dyspozycyjności zasobów wodnych" (RZGW w Warszawie, 2014 r.) 

 
Z danych Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej w Polsce (prowadzonego przez IUNG w Puławach) 
wynika, że zagrożenie wystąpienia suszy na terenie gminy Sobolew odnotowano w 2015 roku. 
W okresie od lipca do września było ono wśród najwyższych w Polsce. 
 

Wpływ środowiska 
 
Jakość wód wpływa bezpośrednio na zdrowie ludzi, ale także na stan poszczególnych ekosystemów 
i zamieszkujących je organizmów. Dostępność i jakość wody jest niezbędna do realizacji szeregu 
procesów produkcyjnych. 
 

Syntetyczna informacja o realizacji dotychczasowego Programu ochrony środowiska  
w latach 2014-2015 

 
Szczegółowy opis przedstawia "Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla gminy Sobolew 
za lata 2014-2015".  

Tabela 14. Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań w zakresie gospodarowania wodami 
w latach 2014-2015 na terenie gminy Sobolew 

Podjęte działania Poniesione koszty w tys. 
zł 

Efekt 

• Dążenie do osiągnięcia właściwych 
standardów wód powierzchniowych pod 
względem jakościowym poprzez ich 
ochronę przed zanieczyszczeniami 

 
Koszty ujęte w rozdziale 

o gospodarce wodno- 
ściekowej 

• Poprawa jakości wód 
powierzchniowych 
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Podjęte działania Poniesione koszty w tys. 
zł 

Efekt 

pochodzącymi ze źródeł przemysłowych, 
komunalnych i rolniczych 

• Budowa infrastruktury ochrony środowiska, 
szczególnie w zakresie odprowadzania 
i oczyszczania ścieków 

• Monitoring wód powierzchniowych 
i podziemnych 

• Budowa zbiornika wodnego w Kobusach 

• Utrzymanie cieków wodnych płynących 
przez teren gminy 

• Przeprowadzenie  kontroli i oględzin 
terenowych, dotyczących stanu urządzeń 
wodnych 

 
Analiza SWOT oraz główne zagrożenia i problemy 

 
Poniżej przedstawiono wyniki analizy SWOT dla obszaru interwencji: gospodarowanie wodami. 
 

Gospodarowanie wodami 

Mocne strony 
(czynniki wewnętrzne) 

Słabe strony 
(czynniki wewnętrzne) 

1. Monitoring wód powierzchniowych 
prowadzony przez WIOŚ  

2. Kontrola nad wodami przeznaczonymi do 
picia przez Sanepid 

3. Gęsta sieć rowów melioracyjnych 
4. Występowanie sztucznych zbiorników 

wodnych 
5. Coraz lepsza jakość części wód 

powierzchniowych – rzeki Promnik 

1. Niesatysfakcjonujący stan części wód 
powierzchniowych 

2. Braki w infrastrukturze odprowadzającej 
i oczyszczającej wody opadowe 

3. Występujące susze hydrologiczne 
4. Zaburzone stosunki wodne 
5. Niski stopień retencjonowania wód 

powierzchniowych 

Szanse 
(czynniki zewnętrzne) 

Zagrożenia 
(czynniki zewnętrzne) 

1. Dostępność programów zewnętrznych 
finansujących inwestycje z zakresu ochrony 
jakości wód 

2. Zobowiązania wynikające z przepisów 
prawa w dziedzinie kształtowania i ochrony 
środowiska naturalnego 

3. Przyjęcie planów gospodarowania wodami 

1. Ponadlokalne zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych 

2. Brak środków finansowych na inwestycje 
w zakresie ochrony wód 

3. Zmiany stosunków wodnych wywołane 
globalnymi zmianami klimatycznymi 

 
Główne zagrożenia i problemy: 
 

• niezadowalająca jakość wód powierzchniowych, 

• liczne, rozproszone źródła zanieczyszczenia wód powierzchniowych i podziemnych, 

• zanieczyszczenia obszarowe z rolnictwa – stosowane nawozy sztuczne i chemiczne środki ochrony 
roślin, 

• spływy powierzchniowe z terenów komunikacji, 

• częściowo nieuporządkowana gospodarka wodno – ściekowa, 

• zmiany klimatu, zwiększające prawdopodobieństwa wystąpienia gwałtownych zjawisk 
atmosferycznych oraz suszy, 
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• braki w infrastrukturze odprowadzającej i oczyszczającej wody opadowe, 

• zwiększanie zużycia wody w sektorze komunalnym. 

Tendencje zmian stanu środowiska 
 
Rozwój gospodarki wodno – ściekowej w całym regionie przyniesie poprawę jakości wód 
powierzchniowych i podziemnych. Zmiany klimatu – coraz częstsze występowanie suszy – wpłyną 
negatywnie na zasoby wód podziemnych i powierzchniowych.  

Gospodarka wodno – ściekowa 

Siły sprawcze i presje 
 

• Stan systemu poboru i rozprowadzania wody oraz systemu odprowadzania i oczyszczania ścieków. 

• Zapotrzebowanie na wodę ze strony sektora komunalno – bytowego i przemysłowego, wpływające 
na wielkość poboru wód. 

• Realizacja Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków Komunalnych 2015,  

• Realizacja Programu wodno-środowiskowego kraju oraz wytycznych zawartych w planach 
gospodarowania wodami na obszarach dorzeczy oraz programu wodno-środowiskowego kraju. 

• Zmiany w prawie wymuszające inwestycje w ochronę środowiska i gospodarkę wodną i sposób 
postępowania ze ściekami. 

• Możliwość finansowania koniecznych działań. 

• Zmiany parametrów jakościowych wód powierzchniowych będących odbiornikami oczyszczonych 
ścieków.  

• Obniżenie poziomu wód podziemnych (leje depresyjne) wokół ujęć wody. 

• Przyrost powierzchni zabudowanych i utwardzonych, powodujący konieczność odprowadzenia 
wody opadowej (ograniczenie wsiąkania, retencji, transpiracji). 

 
Stan 

 
Źródło zaopatrzenia w wodę gospodarstw domowych na terenie gminy Sobolew stanowią wodociągi 
zbiorowe, studnie głębinowe wiercone i studnie kopane. Źródłem zaopatrzenia dla ludności są 
wyłącznie ujęcia wód podziemnych. Gospodarką wodno-ściekową gminy Sobolew zajmuje się Zakład 
Budowy i Eksploatacji Urządzeń Wodociągowo – Kanalizacyjnych Sp. z o. o.  Miętne, ul. Główna 45, 08-
400 Garwolin. 
 
Na terenie gminy zlokalizowane są następujące ujęcia wody:  
 

• w miejscowości Sobolew (ujęcie wód podziemnych na potrzeby wodociągu „Sobolew” 
i odprowadzania wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody składające się z dwóch studni 
głębinowych na dz. nr ewid. 2202/3, zasoby eksploatacyjne ustalono na 914,5 m3/dobę), 

• w miejscowości Gończyce (ujęcie wód podziemnych na potrzeby wodociągu „Gończyce” 
i odprowadzania wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody składające się z trzech studni 
głębinowych na dz. nr ewid. 33/4- studnia nr 1 i 2, na dz. nr ewid. 33/6- studnia nr 3, zasoby 
eksploatacyjne ustalono na 1212,4 m3/dobę), 

• w miejscowości Grabniak (ujęcie wód podziemnych na potrzeby wodociągu „Grabniak” 
i odprowadzania wód popłucznych składające się z dwóch studni głębinowych na dz. nr ewid. 
717/2, 718/2, 437, zasoby eksploatacyjne ustalono na 280,10 m³/dobę). 

 
W ujęciach w Sobolewie  i Gończycach woda jest uzdatniana poprzez odżelazianie i odmanganianie. 
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Studnie o głębokości 47 – 72 m ujmują czwartorzędowe piętro wodonośne. Ocenia się, że zasoby 
eksploatacyjne ujęć są wystarczające dla zaspokojenia potrzeb gminy obecnie i w perspektywie 
następnych kilku lat. 
 
W części gospodarstw występują ujęcia przydomowe – studnie wiercone i kopane, będące niekiedy 
głównym źródłem zaopatrzenia w wodę lub też stanowiące uzupełnienie w zaopatrzenie w wodę na 
cele gospodarczo – rolnicze w gospodarstwach już zwodociągowanych. 
 
W 2015 roku siecią wodociągową dostarczono gospodarstwom domowym 305,6 dm3 wody. Zużycie 
wody na jednego mieszkańca wynosiło 37,1 m3/rok.  
 
Gmina Sobolew ma dobrze rozbudowaną sieć wodociągową. Funkcjonują tu trzy zbiorcze systemy 
wodociągowe. Długość sieci wodociągowej wynosiła na koniec 2016 roku 145,55 km, czynnych było 
1865 połączeń wodociągowych do budynków. Z sieci wodociągowej korzystało ok. 7500 osób. 
Wszystkie miejscowości wyposażone są w wodociąg gminny. Bez sieci wodociągowej pozostają jedynie 
kolonijne zabudowania.  
 
Sieci wodociągowe zlokalizowane są najczęściej wzdłuż ciągów komunikacyjnych, w bardzo ścisłym 
powiązaniu z terenami zabudowy osadniczej.  Sieć wodociągowa wykonana jest z rur PVC i PE, jej stan 
techniczny można ocenić jako dobry. W 2015 r. odnotowano 7 awarii sieci wodociągowej.  
 
Sieć kanalizacyjna na terenie gminy jest gorzej rozwinięta - w 2016 r. funkcjonowało 29,2 km sieci oraz 
734 sztuk połączeń do budynków. Ludność korzystającą z sieci kanalizacyjnej wynosiła 2790 osób. Sieć 
kanalizacyjna znajduje się w miejscowości Sobolew. Całość sieci stanowi własność gminną. 
 
W 2010 roku odprowadzono siecią kanalizacyjną 110,30 dam3 ścieków bytowych. 
 
Na terenie gminy funkcjonują trzy oczyszczalnie ścieków: 

 
1. gminna oczyszczalnia ścieków w Sobolewie, oddana do użytku w 2005 r. Jest to oczyszczalnia 

biologiczno-mechaniczna o przepustowości 800 m3/d. Przystosowana jest do oczyszczania ścieków 
komunalnych i przemysłowych. 

2. mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia ścieków typu „MIKROREAKTOR” przy Zespole Szkół  
w Gończycach o przepustowości 25 m3/d.  

3. oczyszczalnia ścieków przy zakładzie „Sogar” S. C. Sokół 107, 08-460 Sobolew (garbarnia). Ścieki  
z oczyszczalni nie są odprowadzane do środowiska)  

Łącznie razem ze ściekami dowożonymi do punktu zlewnego przy oczyszczalni oraz wodami 
infiltracyjnymi oczyszczono w 2015 r. 125 dam3 ścieków. Ponadto, na terenie gminy funkcjonują 
95 oczyszczalnie przydomowe. Funkcjonuje tutaj również 1599 zbiorników bezodpływowych (szamb). 
Ścieki z nich wywożone są do punktów zlewnych przy oczyszczalniach ścieków. Poza oczyszczalnią 
w Sobolewie i Gończycach ścieki z posesji na terenie gminy wywożone są między innymi do 
Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., 08-400 Garwolin, ul. Polna 77 oraz do 
Wielobranżowego Gospodarstwa Pomocniczego, 08-430 Żelechów, ul. Waisenberga 1. Odbiorem 
ścieków od mieszkańców zajmują się firmy prywatne mające stosowne zezwolenia Urzędu Gminy w 
Sobolewie. 
 
Na terenie gminy funkcjonuje niewielki fragment kanalizacji deszczowej - w kilku ulicach miejscowości 
Sobolew (ul. Maciejowicka, ul. Kościuszki, ul. Ogrodowa, ul. Marzysza). Długość kanalizacji deszczowej 
na terenie gminy na koniec 2016 r. wynosiła 2,85 km. 
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Wody opadowe z placów i ulic zlokalizowanych na terenie gminy odprowadzane są do cieków 
powierzchniowych. Dużą rolę w zakresie odprowadzania wód opadowych pełnią rowy melioracyjne 
i rowy odwadniające. Na pozostałym obszarze gminy wody opadowe wsiąkają w grunt. 
 

Wpływ 
 
Stan gospodarki wodno – ściekowej wpływa na stan środowiska, w szczególności na wody 
powierzchniowe i podziemne. Prawidłowo funkcjonujące systemu poboru i rozprowadzania wody oraz 
odbioru i oczyszczania ścieków mają pozytywne oddziaływanie na środowisko wodne, szczególnie w 
zakresie jakości wód. Zagrożenie dla środowiska, a także dla zdrowia ludzi mogą stanowić awarie 
systemu, skutkujące zrzutami nieoczyszczonych ścieków do wód powierzchniowych lub do gruntu, a 
także niesprawne systemy kanalizacyjne i nieszczelne szamba. 
 

Syntetyczna informacja o realizacji dotychczasowego Programu ochrony środowiska 
w latach 2014-2015 

 
Szczegółowy opis przedstawia „Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla gminy Sobolew 
za lata 2014-2015”. 
 

Podjęte działania Poniesione 
koszty tys. zł 

Efekt 

• nadzór sanitarny nad jakością wody 
z wodociągów funkcjonujących na terenie 
gminy, 

• utrzymanie, naprawy, rozbudowa i 
modernizacja systemu poboru i rozprowadzania 
wody,  

• rozbudowa i modernizacja systemu 
odprowadzania i oczyszczania ścieków. 

2 715,927 • Zapewnienie mieszkańcom 
gminy odpowiedniej ilości i 
jakości wody do picia 

• Dążenie do osiągnięcia 
właściwych standardów wód 
powierzchniowych pod 
względem jakościowym poprzez 
ich ochronę przed 
zanieczyszczeniami 
pochodzącymi ze źródeł 
przemysłowych, komunalnych i 
rolniczych 

• Budowa infrastruktury ochrony 
środowiska, szczególnie w 
zakresie odprowadzania i 
oczyszczania ścieków 

 
Analiza SWOT oraz główne zagrożenia i problemy 

 
Poniżej przedstawiono wyniki analizy SWOT dla obszaru interwencji: gospodarka wodno – ściekowa 
 

Gospodarka wodno – ściekowa 

Mocne strony  
(czynniki wewnętrzne) 

Słabe strony  
(czynniki wewnętrzne) 

1. Wysoki i zwiększający się stopień 
zwodociągowania gminy 

2. Funkcjonowanie gminnej oczyszczalni ścieków 
w Sobolewie 

3. Dobry stan i niska awaryjność sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej 

4. Kontrola nad wodami przeznaczonymi do picia 
przez Powiatową Stację Sanitarno – 
Epidemiologiczną 

1. Niski wskaźnik skanalizowania gminy 
2. Braki w infrastrukturze oczyszczającej wody 

opadowe 
3. Nierówności przestrzenne w rozwoju 

infrastruktury wodno – kanalizacyjnej 
4. Występowanie nieszczelnych szamb 
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5. Funkcjonowanie oczyszczalni przydomowych 

Szanse  
(czynniki zewnętrzne) 

Zagrożenia 
 (czynniki zewnętrzne) 

1. Dostępność programów zewnętrznych 
finansujących inwestycje z zakresu ochrony 
jakości wód, w tym ze środków UE 

2. Zobowiązania wynikające z przepisów prawa 
w dziedzinie kształtowania i ochrony środowiska 
naturalnego oraz obowiązujących programów 

3. Funkcjonowanie przedsiębiorstwa wodociągowo 
– kanalizacyjnego, odpowiedzialnego za 
prowadzenie gospodarki wodno - ściekowej 

1. Wysokie koszty inwestycji infrastrukturalnych 
2. Brak środków finansowych na inwestycje 

w zakresie ochrony wód 
 

 
Główne zagrożenia i problemy: 
 

• niedobór infrastruktury do oczyszczania ścieków sanitarnych i opadowych, 

• nieszczelność części zbiorników bezodpływowych,  

• zwiększanie zużycia wody przez użytkowników, 

• brak środków finansowych na zaspokojenie wszystkich potrzeb w zakresie gospodarki wodno - 
ściekowej. 

 

Tendencje zmian stanu środowiska 
 
Prognozuje się, że nastąpi dalszy rozwój sieci kanalizacji wodociągowej, sanitarnej i deszczowej, a także 
budowa nowych obiektów do oczyszczania ścieków (np. oczyszczalnia w Gończycach). Zmniejszy się 
ładunek zanieczyszczeń odprowadzany do wód i gruntów. Podniesie się także jakość wody pitnej.  W 
wyniku edukacji ekologicznej coraz częstsze będą postawy mieszkańców zmierzające do ograniczenia 
ilości zużywanej wody. 

Zasoby geologiczne 

Siły sprawcze i presje 
 
Główne czynniki mające wpływ na zasoby geologiczne gminy Sobolew są następujące: 
 

• budowa geologiczna i występujące tu złoża surowców mineralnych, 

• perspektywy i poszukiwania nowych złóż surowców mineralnych (np. kruszyw), 

• eksploatacja surowców mineralnych. 

 
Stan 

 
Obszar gminy Sobolew jest położony w obrębie dużej jednostki geologicznej Obniżenie Podlaskie.  
Występują tu utwory osadowe starszego paleozoiku (kambru, ordowiku i syluru) oraz utwory 
mezozoicznych (kredy, jury i triasu) o znacznych miąższościach dochodzących do kilku tysięcy metrów. 
Na nich zalegają utwory paleogenu, neogenu i czwartorzędowe. Miąższość pokrywy osadowej zwiększa 
się stopniowo w kierunku południowo-zachodnim. 
 
Powierzchniowa budowa gminy Sobolew związana jest ze zlodowaceniem środkowopolskim. Warstwy 
czwartorzędowe (reprezentowane przez plejstocen i holocen) budują głównie piaski i żwiry sandrowe, 
piaski i żwiry wodnolodowcowe, piaski eoliczne na piaskach i żwirach wodnolodowcowych, gliny 
zwałowe i ich zwietrzeliny. 
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Rysunek 14. Powierzchniowe utwory geologiczne w rejonie gminy Sobolew  
(źródło: Pracownia Kartografii IGiPZ PAN) 

Najstarszymi osadami odsłaniającymi się na powierzchni są utwory wodnolodowcowe (piaski drobno- 
lub różnoziarniste z pojedynczymi głazikami), których wychodnie znajdują się w okolicy miejscowości 
Godzisz. Utwory te przykryte są piaszczystą gliną zwałową występującą na znacznym obszarze gminy. 
Miejscami występują zdenudowane zniesienia moren czołowych zbudowane z piasków, żwirów 
i głazów.  
 
Kolejne zlodowacenie - północnopolskie - zaznaczyło się powstaniem osadów piaszczysto-żwirowych. 
Występują one na stosunkowo niewielkiej powierzchni, na terenie przysiółków Michałki i Jeżyny. 
W tym też okresie powstały osady eoliczne i formowały się wydmy. Proces powstawania tych osadów 
trwa do czasów współczesnych. Utwory eoliczne oraz wydmy miejscami występują bezpośrednio na 
glinach zwałowych, najczęściej jednak na utworach piaszczystych: wodnolodowcowych (zlodowacenie 
środkowopolskie), ewentualnie rzecznych (zlodowacenie północnopolskie). 
 
W holocenie w dolinach rzecznych powstały piaski i żwiry tarasów zalewowych. Tereny obniżeń 
wypełnione są także torfami, które zajmują stosunkowo dużą powierzchnię gminy. 

 
Na terenie gminy Sobolew znajdują się trzy udokumentowane złoże kruszywa naturalnego, wpisane do 
bilansu zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce.  
 
Złoże piasku „Godzisz I” zlokalizowane jest w miejscowości Godzisz na działkach nr 504/3, 505 i 506. 
Powierzchnia złoża wynosi 2,7032 ha. Miąższość złoża wynosi od 14,0 do 18,5 m, średnio 16,2 m. 
Średnia grubość nadkładu to 0,4 m. Na wydobywanie kopalin ze złoża została wydana koncesja - 
Decyzja Marszałka Województwa Mazowieckiego znak: PŚ-II.7422.32.2015.MŁ z dnia 15.12.2015 r. 



43 

 

Właścicielem koncesji jest Pan Tomasz Bieńko i Pan Marek Bieńko wspólnicy spółki cywilnej 
„ŻWIROMIX” s.c. Tomasz Bieńko, Marek Bieńko (Sokół 64, 08-460 Sobolew). Koncesja obowiązuje do 
30.12.2035 r. Wielkość wydobycia piasku wyniosła w 2015 r. 36 tys. ton. 
 
Złoże piasku „Godzisz” jest zlokalizowane w miejscowości Godzisz, w obrębie złoża Godzisz I. 
Powierzchnia złoża wynosi 1,8612 ha. Średnia miąższość złoża wynosi 14 m, a średnia grubość nadkładu 
– 0,5 m.  Użytkownikiem złoża jest Pan Tomasz Bieńko i Pan Marek Bieńko wspólnicy spółki cywilnej 
„ŻWIROMIX” s.c. Tomasz Bieńko, Marek Bieńko (Sokół 64, 08-460 Sobolew). W 2015 r. nie prowadzono 
wydobycia ze złoża. 
 
Złoże piasku „Gończyce” jest zlokalizowane w miejscowości Gończyce na działce nr 594/1. 
Powierzchnia złoża wynosi 1,2547 ha. Miąższość złoża wynosi od 8,3 do 13,3 m, średnio 11,02 m. 
Średnia grubość nadkładu to 0,8 m. W 2015 r. nie prowadzono wydobycia ze złoża. 
 
Na terenie gminy Sobolew wyznaczono trzy obszary górnicze. Są to: 
 

• obszar górniczy Gończyce – wyznaczony 4 lipca 2008 r. przez Starostę Powiatu Garwolińskiego 
(decyzja RŚ 7510-26/08) o powierzchni 12 547 m2, działka 594/1. Teren górniczy ma powierzchnię 
20 226,5 m2. 

• obszar górniczy Godzisz – wyznaczony 9 maja 2014 r. przez Starostę Powiatu Garwolińskiego 
(decyzja RŚ.6522.7.2014) o powierzchni 18 612 m2, działki 504/1, 504/2, 504/3. Teren górniczy ma 
powierzchnię  22 434 m2. 

• obszar górniczy Godzisz I - wyznaczony 15 grudnia 2015 r. r. przez Marszałka Województwa 
Mazowieckiego (decyzja PŚ-II.7422.32.2015.MŁ) o powierzchni 32 342 m2, działki 504/3, 505, 506. 
Teren górniczy ma powierzchnię 32 342 m2. 

 
Wykaz złóż surowców mineralnych na terenie gminy Sobolew przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 15. Wykaz złóż surowców mineralnych na terenie gminy Sobolew  
(stan na dzień 31.12.2015 r., według: Baza MIDAS, Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut 

Badawczy w Warszawie) 

Lp. Nazwa złoża Rodzaj kopaliny Stan złoża Zasoby (tys. ton) Wydobycie w 2015 r. 
tys. ton geologiczne bilansowe przemysłowe 

1.  Godzisz piasek E 408 - 36 

2.  Godzisz I piasek R 777 - - 

3.  Gończyce piasek T 98 - - 

Skróty literowe stanu zagospodarowania zasobów w wykazach złóż oznaczają: 
R – złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo (w kat. A+B+C1) 
E – złoże eksploatowane 
T – złoże zagospodarowane, eksploatowane okresowo 

 
Dokument "Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla gminy 
Sobolew" (1999 r.) podaje, że na terenie gminy odbywała się nielegalna eksploatacja surowców 
budowlanych, głównie piasków. Zewidencjonowano 12 odkrywek, m.in. dwie w miejscowości 
Gończyce. Według informacji zawartych na Mapie Geośrodowiskowej Polski (2016 r.) na terenie gminy 
Sobolew nie stwierdzono miejsc niekoncesjonowanej eksploatacji kopalin. 
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Rysunek 15. Rozmieszczenie złóż kopalin na terenie gminy Sobolew 
(źródło: PIG-PIB, emgsp.pgi.gov.pl/emgsp) 

Według "Studium zaopatrzenia lokalnego przemysłu budowlanego w surowiec ceramiczny i kruszywo 
naturalne woj. siedleckiego, gm. Sobolew" (1986 r.) na obszarze gminy występuje osiem rejonów 
perspektywicznych złóż surowców budowlanych. 

Tabela 16. Rejony perspektywiczne surowców budowlanych na terenie gminy Sobolew 

Nazwa rejonu/miejscowość Rodzaj Surowca Zasoby szacunkowe w mln m3 

Ostrożeń Glina brak danych 

Jeżyny Piasek kwarcowy 0,05 

Michałki Piasek kwarcowy 0,2 

Nowiny Sobolewskie Piasek kwarcowy 0,5 

Nowiny Sobolewskie Piasek kwarcowy 0,08 

Sadek Piasek kwarcowy 0,4 

Kobusy Glina brak danych 

Kobusy Piasek 1,5 

Według informacji zawartych na Mapie Geośrodowiskowej Polski na terenie gminy Sobolew nie 
stwierdzono obszarów perspektywicznych występowania kopalin. 
 
Na omawianym obszarze obowiązywała jedna koncesja na poszukiwane i rozpoznawanie złóż 
węglowodorów – gazu ziemnego w obszarze nr 24/2007/p „Garwolin”. Udzielona została przez 
Ministra Środowiska na rzecz PKN Orlen SA. Na terenie gminy Sobolew nie prowadzono prac 
wiertniczych w poszukiwaniu gazu z łupków, a jedynie badania sejsmiczne.  
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Wpływ na środowisko 
 
Wpływ działalności wydobywczej na środowisko obejmuje: 
 

• przekształcenia krajobrazu i powierzchni terenu (wyrobiska eksploatacyjne i zwały nadkładu),  

• zapylenie powietrza podczas wydobycia kopalin, 

• przekształcenia warunków hydrogeologicznych (leje depresji lub podtopienia i tworzenie się 
zalewisk), 

• ograniczenia w użytkowaniu terenów pod określone funkcje – zarówno teraz jak i w przyszłości, 

• generowanie hałasu i wibracji podczas wydobycia surowca i przygotowania złoża do eksploatacji, 

• uciążliwości związane z transportem wydobytej kopaliny. 
 

Syntetyczna informacja o realizacji dotychczasowego Programu ochrony środowiska 
w latach 2014-2015 

 
Szczegółowy opis przedstawia „Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla gminy Sobolew 
za lata 2014-2015”. 

Tabela 17. Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań w zakresie zasobów geologicznych 
w latach 2014-2015 na terenie gminy Sobolew 

Podjęte działania Poniesione 
koszty zł 

Efekt 

• Wydanie  koncesji i decyzji związanych 
z prowadzeniem prac geologicznych.  

• Zatwierdzenie projektów robót 
geologicznych. 

• Zatwierdzenie  dokumentacji z zakresu 
geologii. 

 
brak danych 

• Nadzór nad eksploatacją surowców 

• Rozpoznanie budowy geologicznej 

• Ochrona nieeksploatowanych złóż 
surowców mineralnych 

 
Analiza SWOT oraz główne zagrożenia i problemy 

 
Poniżej przedstawiono wyniki analizy SWOT dla obszaru interwencji: zasoby geologiczne 
 

Zasoby geologiczne 

Mocne strony  
(czynniki wewnętrzne) 

Słabe strony  
(czynniki wewnętrzne) 

1. Uwzględnianie zasobów geologicznych 
w planowaniu przestrzennym 

2. Koncesjonowanie wydobycia surowców 
3. Rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych 

1. Przekształcenia powierzchni terenu 
i zniekształcenia krajobrazu poprzez 
eksploatację surowców mineralnych 

2. Zniszczenie form terenu w przypadku 
eksploatacji form wypukłych 

Szanse  
(czynniki zewnętrzne) 

Zagrożenia 
 (czynniki zewnętrzne) 

1. Nadzór instytucji zewnętrznych (Okręgowego 
Urzędu Górniczego, Marszałka Województwa, 
Starosty Powiatu) nad złożami kopalin 

1. Pogorszenie kondycji ekonomicznej 
społeczeństwa skutkujący zwiększeniem 
nielegalnej eksploatacji kopalin 

 
Główne zagrożenia i problemy: 
 

• pozostawianie wyrobisk poeksploatacyjnych bez uporządkowania i rekultywacji, 

• nielegalne gromadzenie odpadów w wyrobiskach poeksploatacyjnych, 

• sporadyczna i trudna do wykrycia nielegalna eksploatacja kopalin. 
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Prognoza stanu środowiska do roku 2024 
 
W kolejnych latach zmiany w środowisku przyrodniczym wywołane eksploatacją złóż surowców mogą 
dotyczyć: przekształceń rzeźby terenu, zmian warunków glebowych, zmian warunków wodnych, 
zanieczyszczenia powietrza, zmian roślinności wynikających z konieczności oczyszczenia terenu pod 
zakład górniczych, ryzyka powstawania „dzikich” wysypisk odpadów w wyrobiskach eksploatacyjnych. 

5.1.7. Gleby 

Siły sprawcze i presje 
 
Główne czynniki mające wpływ na gleby na terenie gminy Sobolew są następujące: 
 

• warunki klimatyczne, 

• procesy glebotwórcze, 

• budowa geologiczna podłoża,  

• ukształtowanie terenu, 

• czynniki naturalne i antropogeniczne wpływające na stan fizyczny i chemiczny, 

• sposób zagospodarowania terenu, 

• rodzaj i sposób prowadzenia działalności rolniczej – rodzaj upraw, stosowanie nawozów (dobór 
środków i  dawki) i środków chemicznej ochrony roślin.  

• zmiany stosunków wodnych i przekształcenia hydrologiczne, powodujące przesuszanie 
i pustynnienie gleb, w tym poprzez prace melioracyjne oraz eksploatację surowców mineralnych 
(sztuczne leje depresji), 

• eksploatacja surowców mineralnych, powodująca w początkowej fazie degradację gleb. 
• emisja z zakładów przemysłowych, z sektora komunalno - bytowego,  
• wylewy rzek, 
• gospodarka odpadami, a szczególnie „dzikie” wysypiska odpadów. 
• depozycja zanieczyszczeń wnoszonych z opadami atmosferycznymi, 

• przekształcenia mechaniczne poprzez zabudowę, utwardzenie i ubicie podłoża, zdjęcie pokrywy 
glebowej lub jej wymieszanie z elementami obcymi (np. gruzem budowlanym) oraz w wyniku 
formowania wykopów, nasypów i niwelacji, 

• erozja wietrzna, wodna, śniegowa, uprawowa, 

• ruchy masowe ziemi,  

• wypadki związane z transportem substancji niebezpiecznych (podczas kolizji drogowych), 

• zanieczyszczenia komunikacyjne wzdłuż dróg (np. substancje ropopochodne, metale ciężkie, 
związki azotu, węglowodory i inne, takie jak sól stosowana w czasie zimy, detergenty).  

 
Stan środowiska 

 
Z uwagi na przeważający charakter rolniczy większości obszaru gminy istotnym elementem środowiska 
są gleby. Użytki rolne zajmują powierzchnię 6190 ha, co stanowi 65,3% powierzchni gminy.  
 
Na terenie gminy nie wykazano znacznego zróżnicowania typologicznego gleb, które w przewadze 
wytworzyły się z piasków, glin zwałowych oraz piasków gliniastych. Przeważają w związku z tym gleby 
bielicowe i pseudobielicowe, szczególnie rozpowszechnione we wschodniej i północno-wschodniej 
części gminy.  W obniżeniach terenu, w dolinach rzek i cieków wodnych występują gleby torfowe, 
mułowe i glejowe oraz mady brunatne i właściwe. Najmniejszy jest udział gleb brunatnych 
wyługowanych, czarnych ziem oraz gleb murszowo mineralnych.  
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Na obszarze gminy Sobolew nie występują gleby I i II klasy bonitacyjnej, zaś największą powierzchnię 
zajmują gleby najsłabsze, IV i V klasy bonitacyjnej (łącznie 49% powierzchni gleb ornych). 
 
Gleby III klasy bonitacyjnej, podlegające ochronie prawnej,  zajmują 7,1% gruntów ornych łącznie 
z sadami oraz 2,8% użytków zielonych. Grunty orne III klasy bonitacyjnej (IIIa i IIIb) układają się 
w stosunkowo zwarty pas biegnący z południowego - zachodu na północny - wschód na terenie 
miejscowości: Ostrożeń Pierwszy i Drugi (m.in. w dolinie rzeki Promnik), Gończyce oraz Sokół. Gleby II 
klasy bonitacyjnej występują fragmentarycznie w miejscowościach: Trzcianka, Chotynia, Sobolew, 
Kaleń i Grabniak. Łąki III klasy występują tylko w miejscowości Sokół, a pastwiska III klasy -  
w miejscowościach Sokół i Sobolew.  

 

Rysunek 16. Podział gruntów ornych według klas bonitacyjnych na terenie gminy Sobolew  
(źródło: Urząd Gminy Sobolew) 

Według danych IUNG w obrębie gruntów ornych największy udział stanowią kompleksy: żytni słaby 
 i żytni bardzo słaby (zajmują  25% powierzchni gruntów ornych). Dalej klasyfikują się kompleks żytni 
bardzo dobry (zajmuje 18%) i kompleks żytni dobry (zajmuje 17,6 % powierzchni). 
 
Wskaźnik ogólny jakości rolniczej przydatności gleb gminy Sobolew jest niski i wynosi 55,4 punkty 
(według Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach). 
 
Dla potrzeb doradztwa rolniczego na terenie powiatu garwolińskiego WIOŚ wykonał w latach 1996-
1997 badania gleb. Badania wykazały bardzo zróżnicowany odczyn pH (od 3,0 do 7,5), jednak 84% 
stanowią gleby o odczynie bardzo kwaśnym i kwaśnym. Określono zasobność w fosfor jako niską, 
a w potas jako bardzo niską. W przypadku magnezu, jego zasobność była średnia.  
 
Pod względem zawartości próchnicy dominują mało wartościowe gleby mineralne właściwe. Wyjątek 
stanowią doliny rzek, gdzie występują gleby mineralno organiczne i organiczne. Retencja wody 
potencjalnie dostępnej dla roślin jest przeważnie średnia, do wysokiej. Jednocześnie, rzeczywisty zapas 
wody w glebach jest niski lub niedostateczny, jedynie na niewielkich obszarach gminy określono go 
jako dostateczny. Obszar gminy jest narażony na tzw. suszę glebową.  
 
Zjawiska erozyjne na obszarze gminy Sobolew nie występują lub są bardzo małe.  

 
Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w 2006 r. wykonano badania 
gleb, z których wynika, że spośród przebadanych próbek gleb na terenie gminy Sobolew występują 
gleby nie zanieczyszczone lub słabo zanieczyszczone metalami ciężkimi, a w dwóch próbkach 
stwierdzono podwyższoną zawartość metali ciężkich w glebach.  
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Ocena stanu chemizmu gleb na terenie gminy Sobolew została wykonana także na podstawie 
opracowania Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach pt. „Monitoring chemizmu 
gleb ornych Polski w latach 2010 – 2012” z 2012 roku. Na terenie gminy Sobolew nie zostały wprawdzie 
wykonane badania gleb, ale na terenie powiatu garwolińskiego znajduje się jeden punkt pomiarowy 
(nr 271) w miejscowości Gocław (gmina Pilawa). Wyniki badań z punktu pomiarowego zlokalizowanego 
na terenie Gocławia, można traktować jako porównawcze. Stwierdzono, że  gleby w badanym punkcie 
mają podwyższoną wartość siarki S-SO4 oraz wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych 
WWA.  Dla WWA stwierdzono stopień zanieczyszczenia I, więc wzrósł on w stosunku do 2005 r., kiedy 
wynosił 0. W przypadku pozostałych pierwiastków stwierdzono ich zawartość naturalną – są to gleby 
nie zanieczyszczone.  
 

Wpływ środowiska 
 
Stan gleb i zawartość w nich elementów chemicznych ma bezpośredni wpływ na produkowaną 
żywność, a przez to na zdrowie ludzi. Gleby mogą wpływać także na stan wód podziemnych, poprzez 
wymywanie z nich określonych elementów chemicznych i biologicznych. Elementami, które 
w największym stopniu decydują o wpływie na środowisko są: zawartość metali ciężkich (np. kadm, 
ołów, rtęć), związki organiczne (np. detergenty i pestycydy) oraz sole (azotany, chlorki, siarczany). 
Wzrost zakwaszenia lub nadmierna alkalizacja gleb wywiera niekorzystny wpływ na stan mikroflory 
oraz mikrofauny glebowej. 
 
W perspektywie zmian klimatu i pogłębienia ujemnych bilansów wodnych w sezonie wegetacyjnym, 
należy przewidywać wyłączanie z produkcji rolniczej pewnych obszarów gleb lekkich. 
 

Syntetyczna informacja o realizacji dotychczasowego Programu ochrony środowiska 
w latach 2014-2015 

 
Szczegółowy opis przedstawia „Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla gminy Sobolew 
za lata 2014-2015”. 

Tabela 18. Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań w zakresie ochrony gleb w latach 
2014-2015 na terenie gminy Sobolew 

Podjęte działania Poniesione 
koszty tys. Zł 

Efekt 

• Użytkowanie gleb i gruntów w 
sposób zapobiegający ich degradacji 

brak danych • Zapobieganie zanieczyszczeniu 
i niekorzystnemu przekształceniu gleb 

 
Analiza SWOT oraz główne zagrożenia i problemy 

 
Poniżej przedstawiono wyniki analizy SWOT dla obszaru interwencji: ochrona gleb. 
 

Ochrona gleb 

Mocne strony  
(czynniki wewnętrzne) 

Słabe strony  
(czynniki wewnętrzne) 

1. Brak zdiagnozowanych obszarów 
zanieczyszczenia gleb  

2. Występowanie kompleksów gleb chronionych 
oraz gleb pochodzenia organicznego 

1. Brak szerszych informacji o chemizmie gleb na 
terenie gminy 

2.  Sporadyczne występowanie "dzikich" wysypisk 
odpadów 

Szanse  
(czynniki zewnętrzne) 

Zagrożenia 
 (czynniki zewnętrzne) 

1. Dobre warunki do rozwoju rolnictwa 
ekologicznego  

1. Brak funduszy na inwestycje zmierzające do 
poprawy stanu gleb 

2. Brak funduszy na badania chemizmu gleb 
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2. Uprawa gatunków roślin o niewielkich 
wymaganiach glebowych 

3. Większa świadomość ekologiczna rolników 
dzięki edukacji  

3. Susza glebowa wywołana globalnymi zmianami 
klimatu 

 
Główne zagrożenia i problemy: 
 

• susza glebowa wywołana zmianami klimatu, 

• występowanie „dzikich” wysypisk odpadów. 
 

Tendencje zmian stanu środowiska 
 
Zmiany klimatyczne mogą doprowadzić do pogłębiającego się przesuszania gleb, co spowoduje ich 
degradację. 

5.1.8. Zasoby przyrody 

Siły sprawcze i presje 
 
Główne czynniki mające wpływ na zasoby przyrody na terenie gminy Sobolew są następujące: 
 

• środowiskowe uwarunkowania naturalne: klimatyczne, hydrologiczne, hydrogeologiczne, glebowe 
i związane z ukształtowaniem terenu, które decydują o rodzaju występujących siedlisk i ich stanie, 

• czynniki mające wpływ na stan zasobów przyrody: zanieczyszczenie powietrza, stan gleb, klimat 
akustyczny, stan i jakość wód powierzchniowych i podziemnych, 

• zagrożenia ze strony grzybów pasożytniczych, szkodników owadzich i innych zagrożeń biotycznych, 

• procesy synatropizacji na terenach wartościowych przyrodniczo, 

• zastępowanie istniejącej roślinności półnaturalnej roślinnością zbiorowisk zastępczych, 

•  ekspansja obcych gatunków flory i fauny, 

• uwarunkowania gospodarcze i społeczne, 

• sposób zagospodarowania przestrzennego, 

• presja procesów urbanizacyjnych, przejawiająca się w żywiołowym i nie zawsze zgodnym z planem 
zagospodarowania przestrzennego gmin rozwojem budownictwa mieszkaniowego 
i rekreacyjnego, 

• korzystanie z zasobów przyrody przez człowieka, które niesie ze sobą zagrożenia: wzniecanie 
pożarów, zanieczyszczenie lasów odpadami, wydeptywanie ściółki, runa leśnego i samosiewów, 
niszczenie sadzonek w uprawach, niszczenie młodników i płoszenie zwierzyny, 

• zagrożenia naturalne: gwałtowne zjawiska atmosferyczne, pożary. 
 
Problemem jest także nierównomierne rozmieszczenie obszarów przyrodniczo cennych, przez co 
dostęp do nich jest niejednakowy dla wszystkich mieszkańców gminy.  

 
Stan środowiska 

 
W podziale geobotanicznym Polski według W. Szafera obszar gminy Sobolew został zaliczony do Działu 
Bałtyckiego, Pododdziału Pasa Wielkich Dolin, Krainy Mazowieckiej, Okręgu Warszawskiego. Według 
regionalizacji geobotanicznej J.M. Matuszkiewicza teren gminy należy do działu Mazowiecko-
Podlaskiego, Krainy Południowomazowiecko-Podlaskiej, Podkrainy Południowopodlaskiej, Okręgu 
Żelechowsko - Łukowskiego, wydzielenia Łaskarzewskiego (E.3c.12.a).  
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Rysunek 17. Rejon gminy Sobolew w klasyfikacji geobotanicznej Polski  
(wg. J.M. Matuszkiewicza, źródło: www.igipz.pan.pl) 

Tabela 19. Charakterystyka wybranych jednostek legendy mapy przeglądowej potencjalnej roślinności 
naturalnej na terenie gminy Sobolew 

Grupy zbiorowisk Jednostki kartograficznej potencjalnej roślinności naturalnej 

I rząd II rząd III rząd Kod Nazwa polska typu 
Zbiorowiska 

potencjalnego 

Nazwa łacińska 
(zespoły i inne jednostki) 

 
Higrofilne  
lasy liściaste  

 
Olsy 

1  
Olsy 

Carici elongatae-Alnetum 
(=Ribeso nigri-Alnetum + 

Sphagno squarrosi-Alnetum) 

Łęgi Łęgi niżowe 5 Niżowy łęg jesionowo-
olszowy 

Fraxino-Alnetum (=Circaeo-
Alnetum) 

Eutroficzne  
lasy  
liściaste  

 
Grądy 

Grądy 
subatlantyckie 

8 Grąd subatlantycki, 
seria uboga 

 
Stellario-Carpinetum 

 
Lasy 
szpilkowe  

Grupa 
borów 

sosnowych 

 47 Kontynentalne bory 
mieszane sosnowo-

dębowe 

Pino-Quercetum (=Querco-
Pinetum + Serratulo-Pinetum) 

49 Suboceaniczny bór 
sosnowy 

Leucobryo-Pinetum 

Źródło: http://www.igipz.pan.pl, IgiPZ, Warszawa 2008 J.M. Matuszkiewicz 

Na terytorium gminy występują różne typy ekosystemów odmiennych pod względem przyrodniczym 
i krajobrazowym. Są to zarówno ekosystemy naturalne, jak i półnaturalne, przy czym do 
najważniejszych zalicza się: 
 

• zwarte kompleksy leśne, 

• roślinność siedlisk łąkowych, w tym zespoły roślinności łąk wilgotnych, 

• trawiastą roślinność pastwisk, 

• siedliska drzewiaste i krzewiaste wokół zbiorników wodnych, 

• zbliżone do naturalnych siedliska roślinności przywodnej i bagiennej, 

• alejowe nasadzenia przydrożne i kępy zieleni śródpolnej, 

http://www.igipz.pan.pl/
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• 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 ruderalną, występującą w miejscach o intensywnej zabudowie. 
 
Pomimo niewielkiej bioróżnorodności tego środowiska jest to obszar wyłącznego występowania wielu 
gatunków roślin i zwierząt - występują tu gatunki typowo polne lub charakterystyczne dla 
półotwartego krajobrazu rolniczego. Cechą charakterystyczną jest duże rozdrobnienie pól oraz znaczna 
liczba zadrzewień pojedynczych drzew lub kęp na miedzach, drogach dojazdowych do pól i łąk, często 
ze szpalerami drzew oraz rozproszona zabudowa wiejska. 
 
Gmina Sobolew jest jednostką administracyjną o niskim udziale obszarów prawnie chronionych. 
Powierzchnia tych terenów wynosi 620,0 ha, co stanowi 6,5% powierzchni gminy. 
 
W obrębie gminy znajdują się: 
 

• jeden obszar chronionego krajobrazu o powierzchni 620,0 ha, 

• 5 pomników przyrody (w tym jedna grupa drzew). 
 

Na terenie gminy sąsiedniej - Gminy Maciejowice, bezpośrednio sąsiadującej z Gminą Sobolew 
znajduje się jeden rezerwat przyrody "Kopiec Kościuszki", utworzony Zarządzeniem Ministra Ochrony 
Środowiska i Zasobów Naturalnych z dnia 8 grudnia 1989 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody - 
M.P. Nr 44 poz. 357). Rezerwat położony jest niedaleko miejscowości  Krępa i Pogorzelec i jego celem 
ochrony jest zachowanie stanowiska jednego z rzadszych na Niżu Polskim gatunków - bodziszka 
żałobnego i innych roślin runa zasługujących na szczególną uwagę m.in.: kozłek bzowy, kokorycz pełna, 
bniec czerwony, turzyca drżączkowata, złoć mała i wiele innych. Na terenie rezerwatu występują 
dobrze zachowane fragmenty zbiorowisk leśnych: łęgu, grądu i boru mieszanego. W rezerwacie 
znajduje się kopiec z tablicą upamiętniającą bitwę pod Maciejowicami w 1794 r. Wokół kopca rośnie 
pięć drzew o wymiarach pomnikowych. rezerwat nie posiada planu ochrony. 

Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu został powołany na mocy uchwały WRN w Siedlcach 
Nr XVII99/86 z dnia 28.10.1986 roku (Dz. Urz. Woj. Siedleckiego z 30.XI.1986 Nr 11, poz. 130 
 i z 1991 Nr 7 poz. 182).  Obszar ten został utrzymany mocą Rozporządzenia Nr 31/98 Wojewody 
Siedleckiego z dnia 10.06.1998 roku (Dz. Urz. Woj. Siedleckiego Nr 17, poz. 101 z 29.06.1998 r.). 
Obecne jego granice wytycza Rozporządzenie Nr 68 Wojewody Mazowieckiego z dnia 23 czerwca 
2005r. w sprawie Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów 
garwolińskiego, mińskiego i otwockiego (Dz.Urz.Woj.Maz. Nr 164, poz.5193). 
 
Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu utworzony został w celu ochrony walorów 
przyrodniczych i krajobrazowych rozległego kompleksu leśnego położonego w zachodniej części 
Równiny Garwolińskiej i wschodniej części Doliny Środkowej Wisły z dobrze zachowanymi formami 
geomorfologicznymi (np. wydmy), jak również z ujściowymi odcinkami prawobrzeżnych dopływów 
Wisły i kilkoma kompleksami stawów rybnych o wysokich walorach przyrodniczych. Nadwiślański" 
OChK  zajmuje powierzchnię ogólną 70 070 ha, w tym 19 689,8 ha lasów. W gminie Sobolew obszar 
zajmuje południowo-zachodni fragment o powierzchni 620 ha.  
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Rysunek 18. Obszary prawnie chronione w rejonie gminy Sobolew (źródło: geoserwis.gdos.gov.pl) 

 

 

Rysunek 19. Położenie rezerwatu "Kopiec Kościuszki" (źródło: źródło: geoserwis.gdos.gov.pl) 

 
Na terenie gminy Sobolew nie ma obszarów sieci Natura 2000. Najbliżej znajduje się obszar specjalnej 
ochrony siedlisk PLH 140035 "Bagna Orońskie", zlokalizowany na terenie sąsiedniej gminy 
Maciejowice, w odległości około 1,5 km od granic gminy Sobolew. W obrębie obszaru Natura 2000 
znajduje się tez rezerwat przyrody „Torfy Orońskie”. W odległości ok. 6 km na zachód od gminy, 
również w gminie Maciejowice, znajduje się rezerwat przyrody „Czerwony Krzyż”. Wszystkie 
wymienione rezerwaty znajdują się w zasięgu Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. 
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Na terenie gminy Sobolew znajduje się 6 pomników przyrody.  

Tabela 20. Pomniki przyrody na terenie gminy Sobolew 

Lp. Obiekt 
Obwód pnia 

[cm]/ 
wysokość [m] 

Lokalizacja Uwagi 

1 
Lipa drobnolistna 

(Tilia cordata) 
353/26 Gończyce 

wschodnia część parku 
wiejskiego, 

działka nr ewid. 34/9 

2 
Dąb szypułkowy 
(Quercus robur) 

280/18 Gończyce 
teren parku dworskiego, 

działka nr ewid. 34/9 

3 
Sosna wejmutka – 2 szt. 

(Pinus strobus) 
231/28 
245/28 

Krępa 
Nowa 

teren zabytkowego parku, 
działka nr ewid. 462 

4 
Lipa drobnolistna 

(Tilia 
cWpisz tutaj równanie.ordata) 

555/26 
Krępa 
Nowa 

teren zabytkowego parku, 
działka nr ewid. 462 

5 
Wiąz szypułkowy 

(Ulmus laevis) 
490/16 Przyłęk działka nr ewid. 101 

6 
Dąb szypułkowy 
(Quercus robur) 

342/18 Sobolew 
po południowej stronie drogi 

Sobolew - Maciejowice 

źródło: Urząd Gminy Sobolew 

 
Na terenie gminy Sobolew występują inne tereny przyrodniczo cenne, nie objęte ochrona prawną. 
Według „Powszechnej Inwentaryzacji Przyrodniczej gminy Sobolew 1996” cenne walory przyrodnicze 
posiada centralna część torfowiska wysokiego (uroczyska) w pobliżu miejscowości  Godzisz. Dobrze 
wykształcony jest tu łęg jesionowy i przylegający do niego bór wilgotny i świeży. Występują tu gatunki 
całkowicie chronione jak:  widłak jałowcowaty, widłak goździsty i najrzadszy z nich widłak wroniec, 
w borze świeżym występuje pomocnik baldaszkowy. Gatunki częściowo chronione reprezentowane są 
przez porosty takie jak: płucnica islandzka i brodaczka kępkowa oraz rośliny naczyniowe: kruszyna 
pospolita, kalina koralowa i konwalia majowa. Z roślin rzadkich występują tu: czartawa drobna, 
gruszyczka zielonawa, a z częstszych i ważnych siedliskowo gruszyczki - mniejsza i jednostronna. 
 
Na terenie gminy Sobolew znajdują się cztery zbiorniki wodne odznaczające się wysokim poziomem 
różnorodności biologicznej. W „Powszechnej Inwentaryzacji Przyrodniczej gminy Sobolew” (1996) 
prof. hab. Z. Głowacki i mgr inż. M. Rzępała zostały one scharakteryzowane następująco: 
 

• Staw na południe od wsi Chotynia - charakteryzuje się on bujną roślinnością szuwarową. Jest to 
miejsce gniazdowania perkoza i łyski. 

• Bagno Chotyńskie znajdujące się w zagłębieniu śródleśnym między Gończycami a Chotynią  
z torfowiskami przejściowymi i niskim udziałem gatunków szuwarowych.                       

      Na terenie tym można spotkać zbiorowiska:  
      - caricetum lasiocarpae z turzycą nitkowatą;  
      - carici-Agrostietum Canniae z mietlicą psią, fiołkiem błotnym i wełnianką wąskolistną;  
      - mezotroficzne zbiorowisko z siedmiopalecznikiem błotnym i bobrkiem trójlistnym;  
      - zbiorowisko trzciny pospolitej z torfowcem zaostrzonym i pałki wąskolistnej. 

Na zachodnim obrzeżu bagna znajdują się liczne stanowiska borealnej paproci i  naręcznicy 
grzebieniastej.  W 1999 roku gniazdował tu dzięcioł zielony. Obiekt ten ma duże znaczenie dla 
reprodukcji kilku gatunków płazów. 

• Staw Piekło. Jest to akwen śródleśny znajdujący się pomiędzy miejscowościami wiejskimi Ostrożeń 
i Anielów. W północnej części obiektu znajduje się oczeret pałkowy i zarośla wierzbowe z 
dominacją wierzby szarej. Do południowej części przylega ols. Gniazdował tu bardzo rzadki na 
Mazowszu gatunek brodziec samotny. Jest to miejsce występowania czapli siwej i kaczki krzyżówki. 
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• Fragment torfowiska wysokiego położony w lesie na zachód od Anielowa. Występuje tu: chroniona 
całkowicie rosiczka okrągłolistna i typowe gatunki tego typu zbiorowiska: bagno zwyczajne, 
modrzewnica zwyczajna i żurawina błotna. Jest to miejsce występowania kaczki krzyżówki. 
Gniazdowała tu między innymi sikora uboga. 
 

Na obszarze gminy znajdują się również tereny, które stanowią korytarze ekologiczne. Wśród nich 
znajdują się:  
 

• dolina rzeki Okrzejki wyróżniająca się krajową rangą przyrodniczą, 

• dolina rzeki Promnik wyróżniająca się regionalną rangą przyrodniczą, 

• dolina rzeki Łukówki wyróżniająca się lokalną rangą przyrodniczą. 
 
W dolinach Okrzejki i Promnika zachowała się ciągłość łęgów olszowo jesionowych. Występują tu 
również zbiorniki (dawne młynówki), które odgrywają znaczącą rolę w procesach samooczyszczania 
silnie zanieczyszczonych organicznie wód. 
 
Stosunkowo niewielkie powierzchnie na terenie gminy zajmują zbiorowiska łąkowe. Skupione są 
głównie w dolinach rzek i cieków wodnych. Zbiorowiska te odznaczają się szczególnymi walorami 
przyrodniczymi, umożliwiają zachowanie dużej bioróżnorodności oraz pełnią funkcje wodno- 
 i glebochronne, hydrologiczne, klimatyczno-higieniczne i krajobrazowe. Specyficznymi walorami 
przyrodniczymi odznaczają się występujące głównie w dolinach cieków, rzadziej w zagłębieniach 
bezodpływowych zespoły roślinności szuwarowo-torfowiskowej. Stwarzają one możliwości bytowania 
dla bogatego zespołu zwierząt związanych ze środowiskiem wodno–błotnym. 
 
Duże znaczenie dla gminy mają zadrzewienia nie będące zbiorowiskami leśnymi. Są to: 
 

• zadrzewienia przywodne, ciągnące się wzdłuż cieków wodnych (wierzby, olsze, brzozy, kruszyna), 

• zadrzewienia przydrożne, towarzyszące ciągom komunikacyjnym, 

• zadrzewienia śródpolne, często porastające tereny nie użytkowane rolniczo i miedze (zarośla 
tarniny, dzikiej róży, jeżyn, derenia, pojedyncze drzewa). 

 
Na terenie gminy Sobolew znajduje się zieleń urządzona, do której należą: zieleńce, cmentarze, ogrody 
przydomowe, zieleń obiektów sportowych, zieleń osiedlowa oraz zieleń izolacyjna tras 
komunikacyjnych i zieleń przyuliczna. Powierzchnia poszczególnych terenów wynosi: 
 

• zieleńce – 0,6 ha, 

• zieleń uliczna – 0,7 ha, 

• tereny zieleni osiedlowej – 2,4 ha, 

• cmentarze – 3,6 ha, 

• lasy gminne – 0,8 ha. 
 
Najcenniejszym obiektem zieleni urządzonej jest park dworski z aleją dojazdową w Gończycach. Są to 
pozostałości parku krajobrazowego założonego w pierwszej połowie XIX wieku z okazami starodrzewu. 
Obiekt wymaga renowacji i pielęgnacji. Park jest własnością gminną i został wpisany do rejestru 
zabytków (nr rej.: A-371 z 16.07.1985 i z 7.09.2000).  



55 

 

  

Rysunek 20. Park dworski w Gończycach (zdjęcie nr 1 - Waldemar Sosnowski,  
zdjęcie nr  2 - www.dwory.cal.pl) 

Obszary cenne przyrodniczo na terenie gminy to także lasy. Powierzchnia gruntów leśnych na terenie 
gminy Sobolew wynosiła pod koniec 2015 r. 2563,43 ha, w tym lasów – 2561,56 ha. Wskaźnik lesistości 
wynosił 27,0% i zwiększył się w ciągu 4 lat o 0,4%. Przeważają grunty leśne prywatne, zajmujące 
powierzchnię 2320 ha. Grunty leśne publiczne zajmują powierzchnię 243,43 ha. 

 

Rysunek 21. Położenie lasów na terenie gminy Sobolew (źródło: mapa.warszawa.lasy.gov.pl) 

 
Zgodnie z podziałem Polski na 8 krain i 57 dzielnic przyrodniczo – leśnych (wg T. Tramplera) teren 
gminy Sobolew należy do Krainy (IV) Mazowiecko – Podlaskiej, Dzielnicy Niziny Podlaskiej i Wysoczyzny 
Siedleckiej (IV5). 
 
Lasy państwowe należące do Skarbu Państwa są pod nadzorem Nadleśnictwa Garwolin, z siedzibą  
w miejscowości Miętne, ul. Główna 3. Nadleśnictwo wchodzi w skład Regionalnej Dyrekcji Lasów 
Państwowych (RDLP) w Warszawie, która posiada certyfikat Dobrej Gospodarki Leśnej FSC. Lasy 
państwowe przyporządkowane są do trzech obrębów leśnych: Podzamcze, Malamówka i Huta 
Garwolińska i czterech leśnictw: Śliz, Malamówka, Żelechów i Krępa. 

http://www.dwory.cal.pl/
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Nadleśnictwo Garwolin sprawuje także nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności Skarbu Państwa, 
na mocy porozumienia ze Starostą Powiatu Garwolińskiego. Lasy niepaństwowe należą do 
indywidualnych właścicieli i są zróżnicowane powierzchniowo. Przeciętna powierzchnia działki leśnej 
wynosi 0,38 ha, a przeciętna powierzchnia przypadająca na jednego właściciela to 1,0 ha. 
 
Na terenie gminy lasy są rozproszone i rozdrobnione na wiele kompleksów, które są najczęściej 
izolowane od siebie. Większe kompleksy leśne położone są wzdłuż zachodnich i wschodnich granic 
gminy. Większe połacie lasu położone są także na zachód od Sobolewa, na północny wschód od wsi 
Sokół, na północ i zachód od wsi Kaleń oraz w okolicach wsi Godzisz. Tylko niektóre kompleksy 
połączone są naturalnymi, leśnymi korytarzami oraz są na tyle duże, że wytworzyła się strefa wewnątrz 
lasu. 
 
Na terenie Nadleśnictwa Garwolin występuje 14 typów siedliskowych lasu. Dominują siedliska borowe, 
które stanowią około 40% powierzchni leśnej (bór świeży 39,98%, bór wilgotny 0,63%, bór bagienny 
zaledwie 0,03%). Bory mieszane zajmują blisko 24% powierzchni (w tym bór mieszany świeży – 21,10%, 
bór mieszany wilgotny – 2,46% i bór mieszany bagienny – 0,09%). Około 16% powierzchni stanowią 
lasy mieszane w tym: las mieszany świeży – 14,15%, las mieszany wilgotny – 1,51%, las mieszany 
bagienny – 0,12%. Lasy zajmują 17% powierzchni leśnej (15,15% to las świeży, a 1,63% las wilgotny). 
Powierzchnia zajmowana przez olsy i łęgi wynosi około 500 ha, co stanowi ponad 3% powierzchni leśnej 
nadleśnictwa (w tym: ols typowy – 0,89%, ols jesionowy – 1,95%, las łęgowy 0,31%). 

 

Rysunek 22. Siedliska leśne na terenie Nadleśnictwa Garwolin 

Najstarszy i najbardziej zróżnicowany siedliskowo drzewostan znajduje się w kompleksie Godzisz. 
Znajduje się tam uroczysko z łęgiem jesionowym i przylegającym do niego borem wilgotnym i świeżym. 
Równie cenny przyrodniczo kompleks  znajduje się koło wsi Sokół (Michałki). Obejmuje on wydmy, 
torfowisko wysokie i bagienka oraz okresowo wysychające, płytkie zbiorniki wodne.  
 
Na terenie gminy Sobolew występują również lasy ochronne – lasy wodochronne stanowiące własność 
Skarbu Państwa, położone w Nadleśnictwie Garwolin, w miejscowości Gończyce. Do lasów ochronnych 
(w kategorii - wodochronne) uznano lasy Uroczyska Chotynia o powierzchni 63,35 ha. Pozostałe to lasy 
gospodarcze. 
 
Lasy Nadleśnictwa Garwolin z uwagi na swoją różnorodność cechuje wysoka odporność na 
niekorzystne czynniki środowiskowe. Plan Urządzenia Gospodarstwa Leśnego Nadleśnictwa Garwolin 
zakwalifikował lasy państwowe gminy Sobolew do lasów I strefy - słabych uszkodzeń od przemysłu.  
 
Lasy w gminie Sobolew można uznać za średnio przydatne do rekreacji. Wykorzystanie lasów przez 
mieszkańców polega głównie na zbieraniu runa leśnego. 
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Na podstawie Zarządzenia Nr 12 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 15.03.1993 r. 
w sprawie przydziału lasów do kategorii zagrożenia pożarowego, całość lasów Nadleśnictwa Garwolin 
została zaliczona do I kategorii zagrożenia. 
 
Tereny lasów, użytków zielonych, gruntów ornych pełniące funkcję przyrodniczą stanowią 
równocześnie ostoję zwierząt dziko żyjących. Fauna omawianego obszaru jest w dużej mierze typowa 
dla całego obszaru  krainy Południowomazowiecko - Podlaskiej.  
 
Na terenie gminy Sobolew wyróżnić można trzy podstawowe typy krajobrazu: rolniczy (dominujący, 
obejmuje blisko 65% powierzchni), dolinny (około 10% powierzchni) i leśny (25% powierzchni). 
Lokalnie występują niewielkie zbiorniki wodne, urozmaicające poszczególne typy krajobrazu. Krajobraz 
rolniczy występuje głównie w północnej i środkowej części gminy, charakteryzuje się on 
przemieszaniem połaci pól uprawnych z lasami oraz znacznym rozdrobnieniem upraw. Kompleksy 
leśne są położone wzdłuż zachodnich i wschodnich granic gminy, odznaczając się znaczną fragmentacją 
i wzajemną izolacją. Na całym obszarze gminy występują malownicze doliny rzek i źródlisk, liczne 
zbiorniki wodne oraz lasy. Do głównych elementów zakłócających krajobraz, poza zabudową położoną 
w eksponowanych miejscach, są elementy infrastruktury technicznej, takie jak napowietrzne linie 
energetyczne oraz maszty i kominy. 
 

Wpływ środowiska 
 
Atrakcyjne i bogate zasoby przyrodnicze wpływają w sposób pozytywny na stan zdrowia mieszkańców 
gminy (np. poprzez redukcję zanieczyszczeń powietrza, ale także możliwość rekreacji). 
Gmina Sobolew nie jest zaliczana do miejsc o wysokiej atrakcyjności turystycznej. Baza noclegowa 
i gastronomiczna jest słabo rozwinięta.  

 
Syntetyczna informacja o realizacji dotychczasowego Programu ochrony środowiska 

w latach 2014-2015 
 
Szczegółowy opis przedstawia "Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla gminy Sobolew 
za lata 2014-2015". 

Tabela 21. Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań w zakresie zasobów przyrody 
w latach 2014-2015 na terenie gminy Sobolew 

Podjęte działania Poniesione 
koszty tys. zł 

Efekt 

• Prowadzenie prac związanych z utrzymaniem i 
rozwojem zieleni urządzonej, renowacja 
cennych zespołów zieleni parkowej, wykonanie 
nasadzeń nowych drzew i krzewów. 

• Sprawowanie opieki nad bezdomnymi 
zwierzętami. 

• Uzgadnianie decyzji warunków zabudowy 
i zagospodarowania terenu (wzizt) oraz 
projektów miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 

• Wykonanie nowych obiektów służących do 
wypoczynku i rekreacji mieszkańców gminy, 
służących poprawie stanu zdrowia i kondycji 
mieszkańców. 

• Wykonanie planu urządzenia lasu, prowadzenie 
gospodarki leśnej, ochrona lasu, zalesienia 
gruntów, ochrona przeciwpożarowa. 

410,221 • Ochrona obszarów i obiektów 
przyrodniczo cennych, a także 
ich udostępnienie mieszkańcom 
gminy. 

• Uwzględnianie wartości 
środowiska przyrodniczego 
w polityce przestrzennej 
i kierunkach rozwoju gminy. 

• Powiększenie zasobów leśnych 
gminy i zwiększenie ich 
spójności. 

• Polepszenie stanu zasobów 
leśnych i ich kompleksowa 
ochrona. 
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Podjęte działania Poniesione 
koszty tys. zł 

Efekt 

• Oczyszczanie terenów leśnych z zanieczyszczeń. 

 
Analiza SWOT oraz główne zagrożenia i problemy 

 
Poniżej przedstawiono wyniki analizy SWOT dla obszaru interwencji: zasoby przyrody. 
 

Zasoby przyrody 

Mocne strony 
(czynniki wewnętrzne) 

Słabe strony 
(czynniki wewnętrzne) 

1. Położenie gminy poza obszarem silnej presji 
związanej z działalnością przemysłową 

2. Objęcie ochroną prawną części gminy 
3. Wysoki wskaźnik lesistości 
4. Atrakcyjne krajobrazowo tereny służące 

rekreacji i wypoczynkowi 
5. Gospodarka i ochrona lasów prowadzona przez 

Nadleśnictwo Garwolin 

 

1. Nierównomierne rozmieszczenie obszarów 
przyrodniczo cennych, przez co dostęp do 
terenów przyrodniczo cennych jest 
niejednakowy dla wszystkich mieszkańców 
gminy  

2. Niski wskaźnik terenów zieleni urządzonej na 
jednego mieszkańca, brak nowych terenów 
zielonych, szczególnie w obszarach nowej 
zabudowy 

3. Zachwianie stosunków wodnych, wpływające na 
stan zasobów przyrody 

4. Postępujące zmiany klimatyczne, których 
wynikiem są m.in. gwałtowne zjawiska 
pogodowe i występujące susze 

5. Brak kompleksowego programu utrzymania 
i rozwoju zasobów przyrody w gminie 

Szanse 
(czynniki zewnętrzne) 

Zagrożenia 
(czynniki zewnętrzne) 

1. Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców  
2. System prawny uwzględniający różnorodne 

aspekty ochrony środowiska 
3. Ponadlokalne programy (powiatowe 

i wojewódzkie) zwiększania lesistości i ochrony 
zasobów przyrody 

 

1. Zmiany klimatu i spowodowane tym 
niekorzystne dla środowiska i ludzi efekty (m.in. 
coraz częstsze występowanie suszy, zagrożenia 
katastrofalnymi zjawiskami pogodowymi) 

2. Pogarszająca się jakość powietrza 
atmosferycznego 

3. Niskie nakłady na ochronę i rozwój zasobów 
przyrody, w tym terenów zieleni urządzonej 

4. Liberalizacja przepisów o ochronie środowiska, 
zagospodarowaniu przestrzennym i prawa 
budowlanego 

5. Ułatwienia w wycinaniu drzew 

 
Główne zagrożenia i problemy: 
 

• brak kompleksowego programu utrzymania i rozwoju zasobów przyrody w gminie, 
uwzględniającego zarówno istniejące tereny, jak i te o potencjale przyrodniczym czy kulturowym, 

•  nierównomierne rozmieszczenie obszarów przyrodniczo cennych, przez co dostęp do terenów 
przyrodniczo cennych jest niejednakowy dla wszystkich mieszkańców, 

• brak środków na nowe inwestycje, a dotacje budżetowe gmina przeznacza na bieżącą pielęgnację 
istniejących terenów i obiektów zieleni, 

• nierównomierna struktura lasów – występowanie wielu małych kompleksów leśnych będących 
w rękach prywatnych, przeważający monokulturowy skład gatunkowy, 
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• niski poziom formalnej realizacji funkcji ochronnych (brak lub sporadycznie wyznaczone 
w lasach prywatnych lasów ochronnych, brak planu ochrony rezerwatu przyrody), 

• ewentualny wzrost populacji szkodliwych owadów, rozprzestrzenianie się rozległych terytorialnie 
chorób drzew,  

• wzrost zagrożenia pożarowego, zarówno naturalny, jak i związany z nieostrożnością lub 
wandalizmem,  

• postępujące zmiany klimatu i jego skutki: wahania poziomu wód gruntowych, susze, katastrofalne 
zjawiska pogodowe 

• nadmierna penetracja turystyczna miejsc atrakcyjnych przyrodniczo, 

• zanieczyszczenie terenów leśnych (dzikie wysypiska śmieci, nielegalne wydobycie piasku), 

• wkraczanie inwazyjnych gatunków roślin i zwierząt, wypierających i stanowiących zagrożenie dla 
gatunków lokalnych, 

• brak akceptacji mieszkańców dla tworzenia nowych form ochrony przyrody oraz obiektów 
służących ochronie przyrody, 

• zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego - emisja zanieczyszczeń przemysłowych, 
komunalnych i komunikacyjnych, co prowadzi do spadku odporności biologicznej. 

 
Tendencje zmian stanu środowiska 

 
Zmiany ilościowe i jakościowe zasobów przyrodniczych mogą być spowodowane zarówno czynnikami 
naturalnymi (zmiany klimatu, zmiany stosunków wodnych), jak i antropogenicznymi (zanieczyszczenie 
wód, powietrza i gleb). Zasoby przyrodnicze i krajobrazowe gminy, w tym istniejące  formy ochrony 
przyrody są chronione przepisami obowiązującego prawa. Pewną niepewność wnosi wprowadzanie 
przepisów zezwalających na wycinkę drzew. Niemniej, w przyjętych dokumentach strategicznych 
i planistycznych zasoby przyrody traktowane są jako walor gminy i postulowane do objęcia jeszcze 
ściślejszą ochroną i kontrolą.  

5.1.9. Zagrożenia poważnymi awariami i nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Siły sprawcze i presje 
 
Główne czynniki mające wpływ na zagrożenie poważnymi awariami i nadzwyczajnymi zagrożeniami 
środowiska na terenie gminy Sobolew są następujące: 
 

• awarie i katastrofy, które potencjalnie mogą się zdarzyć  w zakładach przemysłowych, przy 
transporcie toksycznych środków przemysłowych,  powodujące zanieczyszczenie lub nawet 
skażenie  środowiska, 

• awarie infrastruktury technicznej (sieci wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe),  

• katastrofy budowlane, 

• katastrofy naturalne wywołane siłami natury, klęski żywiołowe, 

• pożary, 

• obiekty stanowiące zagrożenie, zlokalizowane poza obszarem gminy, które mogą w razie awarii lub 
katastrofy oddziaływać na mieszkańców i stan środowiska (np. zagrożenie radiologiczne stwarzane 
przez elektrownie atomowe położone w pobliżu Polski). 

 
Na terenie Gminy Sobolew nie ma zakładów produkcyjnych wykorzystujących środki chemiczne 
mogące stanowić zagrożenie dla ludzi. Zagrożenie może nastąpić w wyniku transportu środków 
chemicznych drogą wojewódzką nr 807 (Maciejowice-Żelechów-Łuków), drogą krajową nr 17 
(Warszawa-Lublin-Hrebenne), linią kolejową, w wyniku wypadku drogowego pojazdów przewożących 
materiały chemiczne oraz w wyniku nieprawidłowego obchodzenia się z dużą ilością środków ochrony 
roślin.  Może nastąpić również w wyniku przemieszczania się toksycznego obłoku pary lub gazu. W 
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ostatnich latach na terenie gminy Sobolew ani w obrębie powiatu garwolińskiego nie odnotowano 
żadnych zdarzeń, które swoim charakterem nosiłyby znamiona zagrożenia toksycznymi środkami 
przemysłowymi.  
 
Za potencjalne źródło awarii można uznać również stacje paliw i innych miejsc magazynowania paliw. 
Według "Rejestru zdarzeń o znamionach poważnej awarii i poważnych awarii", prowadzonego przez 
GIOŚ, na terenie gminy Sobolew nie odnotowano takich zdarzeń.  
Teren gminy jest narażony na skażenie radiacyjne, które może powstać w wyniku: 
 

• awarii reaktorów w elektrowniach jądrowych państw ościennych Polski, 

• transportu substancji radioaktywnych, 

• prac ze źródłami promieniowania jonizującego. 
 
W Polsce nie ma elektrowni jądrowych, ale w promieniu 500 km od granic kraju, funkcjonuje obecnie 
kilkanaście elektrowni jądrowych o łącznej mocy około 14 GWe. W wyniku poważnej awarii elektrowni 
jądrowej skażeniem może zostać objęty obszar całej Polski, a chmura radioaktywna może dotrzeć do 
gminy już po kilku godzinach, w zależności od warunków meteorologicznych.  
Na terenie gminy jest możliwa awaria sieci energetycznych, uszkodzenia infrastruktury wodociągowej, 
kanalizacyjnej lub gazowej. Mogą mieć miejsce katastrofy budowlane, drogowe i kolejowe 
spowodowane dużym natężeniem ruchu. 
 
Do naturalnych zagrożeń na terenie gminy zalicza się gwałtowne zjawiska atmosferyczne, takie jak: 
burze, wichury, nawalne deszcze, podtopienia, powodzie, śnieżyce, mrozy, długotrwałe susze. 
Zjawiska pogodowe mają charakter losowy i są nieprzewidywalne w dłuższym okresie. Regionalne 
uwarunkowania mikroklimatyczne powodują, że teren gminy Sobolew nie jest narażony na częste 
występowania silnych wiatrów. Nie można jednak ich wykluczyć. Ryzyko wystąpienia nadmiernych 
opadów deszczu na terenie gminy jest bardzo trudne do oszacowania. Anomalie pogodowe 
towarzyszące zmianom klimatycznym zachodzącym w ostatnich latach na obszarze Polski znacząco 
podnoszą prawdopodobieństwo wystąpienia tego typu zdarzenia na terenie gminy Sobolew.  
 
Zagrożenie pożarowe w gminie wiąże się z możliwością wystąpienia pożarów kompleksów leśnych 
i torfowisk. W dużym stopniu zagrożone są obszary leśne (np. 22 maja 2012 roku w pobliżu 
miejscowości Krępy płonęły trzy hektary lasu). Lokalnie zagrożenie pożarowe może wystąpić w suchych 
siedliskach lasu, na których brak jest podszytów z gatunków liściastych utrudniających 
rozprzestrzenianie się ognia w lesie. Ponadto, ryzyko pożaru istnieje również w rejonach 
penetrowanych przez ludność (gęsta sieć dróg lokalnych, działki rekreacyjno- letniskowe).Pożary mogą 
wystąpić w wyniku katastrof komunikacyjnych z udziałem materiałów łatwopalnych. Zagrożenie 
pożarowe może wystąpić również w czasie niekontrolowanego wypalania traw i ściernisk. Występują 
również zabudowania gospodarcze wykonane z drewna charakteryzujące się dużą łatwopalnością. 
 
W Nadleśnictwie Garwolin istnieje system obserwacyjno - alarmowy, którego zadaniem jest jak 
najszybsze wykrycie i zlokalizowanie pożaru Nadleśnictwo Garwolin ma w swoim wyposażeniu w bazie 
Miętne samochód terenowy typu NISSAN, który wyposażony jest w moduł gaśniczy wodno – pianowy. 
Jednostki organizacyjne Lasów Państwowych codziennie określają stopnie zagrożenia pożarowego lasu 
dla 42 stref prognostycznych nie obejmujących obszarów górskich. Aktualna prognoza zagrożenia 
pożarowego i okresowe zakazy wstępu do lasu prognozy przygotowuje Samodzielna Pracowania 
Ochrony Przeciwpożarowej Lasu Instytutu Badawczego Leśnictwa. Na terenie gminy Sobolew 
funkcjonuje osiem jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej w miejscowościach: Sobolew, Gończyce, 
Sokół, Kaleń/Grabniak, Chotynia, Ostrożeń, Kownacica i Godzisz. 
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Rysunek 23. Ochotnicza Straż Pożarna w Sobolewie (źródło: www.strazsobolew.pl) 

Powodzie nie stanowią dużego zagrożenia dla mieszkańców gminy i ich dobytku. Cieki tworzące sieć 
hydrograficzną gminy Sobolew mogą powodować jedynie lokalne podtopienia w następstwie 
roztopów wiosennych. 
 

Stan 
 
Według "Rejestru zdarzeń o znamionach poważnej awarii i poważnych awarii", prowadzonego przez 
GIOŚ, na terenie gminy nie miała do tej pory miejsca ani jedna poważna awaria.  

W 2015 roku na terenie gminy miały miejsce 74 pożary (rok wcześniej – 21 pożarów). Ponadto, w 2015 
r. odnotowano 69 zagrożeń miejscowych i 3 fałszywe alarmy. Wystąpiło 6 zdarzeń związanych z silnymi 
wiatrami lub gwałtownymi opadami atmosferycznymi.  

 

Wpływ na środowisko 
 
Poważne awarie lub też katastrofy naturalne skutkują bezpośrednim zagrożeniem zdrowia i życia dla 
osób znajdujących się w zasięgu ich oddziaływania oraz mienia. Mogą one stanowić zagrożenie dla 
poszczególnych elementów środowiska. 
 

Syntetyczna informacja o realizacji dotychczasowego Programu ochrony środowiska 
w latach 2014-2015 

 
Szczegółowy opis przedstawia "Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla gminy Sobolew 
za lata 2014-2015". 

Tabela 22. Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań w zakresie zagrożenia poważnymi 
awariami i nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w latach 2014-2015 na terenie gminy Sobolew 

Podjęte działania Poniesione 
koszty tys. zł 

Efekt 

• Utrzymywanie w sprawności 
i gotowości służb ratowniczych, 
modernizacja infrastruktury 
służącej straży pożarnej (strażnice, 
garaże, itp.). 

• Utrzymywanie formacji Obrony 
Cywilnej. 

481,807 • Poprawa stanu zdrowotnego mieszkańców 
w wyniku wspólnych działań sektora 
ochrony środowiska z sektorem zdrowia 

• Ochrona przed zagrożeniami naturalnymi, 
katastrofami i awariami 
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Podjęte działania Poniesione 
koszty tys. zł 

Efekt 

• Informowanie społeczeństwa 
o wystąpieniu zagrożeń. 

• Zarządzanie kryzysowe. 

• Poprawa organizacji 
i bezpieczeństwa ruchu drogowego. 

 
Analiza SWOT oraz główne zagrożenia i problemy 

 
Poniżej przedstawiono wyniki analizy SWOT dla obszaru interwencji: zagrożenia poważnymi awariami 
i nadzwyczajne zagrożenia środowiska. 
 

Zagrożenia poważnymi awariami i nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Mocne strony  
(czynniki wewnętrzne) 

Słabe strony  
(czynniki wewnętrzne) 

1. Brak uciążliwego dla środowiska przemysłu  
2. Funkcjonowanie systemu ratowniczo – 

interwencyjnego na poziomie gminnym, 
powiatowym, wojewódzkim i krajowym 

3. Działania zespołów zarządzania kryzysowego 
4. Funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych 

i państwowej straży pożarnej 

1. Przewóz przez teren gminy toksycznych środków 
przemysłowych 

2. Występowanie chorób cywilizacyjnych 
spowodowanych zmianami w środowisku 

3. Występowanie katastrof naturalnych - suszy, 
powodzi i silnych wiatrów, stanowiących 
zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców oraz 
ich mienia 

Szanse  
(czynniki zewnętrzne) 

Zagrożenia 
 (czynniki zewnętrzne) 

1. Modernizacja systemu ratowniczo - 
interwencyjnego na poziomie gminnym, 
powiatowym, wojewódzkim i krajowym 

2. Realizacja programów profilaktyki zdrowia 
3. Zwiększona świadomość społeczeństwa 

odnośnie potencjalnych zagrożeń i sposobów 
ochrony 

4. Dostępność systemu ubezpieczeń od skutków 
potencjalnych katastrof naturalnych 

1. Zmiany klimatu i związane z tym 
nieprzewidziane zjawiska pogodowe typu 
wichury lub huragany oraz susze 

2. Zły stan techniczny części dróg, stwarzający 
zagrożenie dla pojazdów 

3. Występujące susze, zwiększające zagrożenie 
pożarami 

4. Brak wystarczających środków finansowych na 
potrzeby systemu ratowniczo - interwencyjnego 
w obliczu nowych zagrożeń wynikających ze 
zmian klimatu 

 
Główne zagrożenia i problemy: 
 

• możliwość wystąpienia awarii, wypadków i katastrof naturalnych, mogących zagrażać zdrowiu 
i życiu mieszkańców gminy, pozostałych istot żywych, mieniu i zasobom środowiska. 

 
Tendencje zmian stanu środowiska 

 
Wzmacnianie systemu prewencyjnego powinno skutkować minimalizacją skutków wystąpienia 
poważnych awarii i nadzwyczajnych zagrożeń środowiska. 
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5.1.10. Gospodarka odpadami 

Siły sprawcze 
 
Główne czynniki: 
 

• akty prawne określające systemowe ramy gospodarki odpadami, 

• plany gospodarki odpadami wyższego rzędu (wojewódzki i krajowy), narzucające sposób 
postepowania z  poszczególnymi rodzajami odpadów, zapobieganie wytwarzaniu odpadów oraz 
wskazujące miejsca ich odzysku i unieszkodliwiania,  

• stan zamożności mieszkańców i ich nawyki konsumpcyjne,  

• działalność przemysłowa, warunkująca ilości i rodzaje powstających odpadów innych niż 
komunalne, 

• dostępność środków finansowych przeznaczonych na gospodarkę odpadami, 

• świadomość ekologiczna mieszkańców gminy. 
 

Stan 
 
Informacje o gospodarce komunalnej w gminie zaczerpnięto z „Analizy gospodarki odpadami 
komunalnymi w gminie Sobolew za rok 2015”. 
 
Od 1 lipca 2013 r. gmina jest odpowiedzialna za prowadzenie gospodarki odpadami komunalnymi, 
przejmując w tym zakresie obowiązki właścicieli nieruchomości. Sposób i zakres prowadzenia 
gospodarki odpadami komunalnymi określa regulamin utrzymania czystości i porządku w gminie 
Sobolew wraz z pozostałymi aktami prawa lokalnego. 
 
W roku 2015 odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 
położonych na terenie Gminy Sobolew zajmowała się firma EKOLIDER Jarosław Wyglądała, Lucin 4, 08-
400 Garwolin. Od mieszkańców Gminy Sobolew odbierana jest każda ilość odpadów powstających            
w gospodarstwach domowych. Obowiązuje też system segregacji odpadów „u źródła”, czyli na terenie 
nieruchomości. Odpady segregowane są na następujące frakcje: papier, szkło, tworzywa sztuczne i 
metale oraz odpady zmieszane. Odpady te odbierane są z częstotliwością 1 raz w miesiącu. Liczba 
właścicieli nieruchomości, od których odebrane zostały odpady komunalne wynosiła 2100 osób. 
 
Na terenie Gminy Sobolew działa jeden Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK), do 
którego mieszańcy mogą dostarczać: meble i odpady wielkogabarytowe, zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne, przeterminowane leki i chemikalia, baterie i akumulatory, zużyte opony, odpady 
budowlane i rozbiórkowe, odpady ulegające biodegradacji. Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 
Komunalnych otwarty jest dwa razy w miesiącu. Obsługą PSZOK-u zajmuje się firma wybrana                                
w przetargu przez Urząd Gminy w Sobolewie, odbierająca odpady z nieruchomości zamieszkałych.  
 
W 2014 roku odebrano 506,12 ton odpadów komunalnych, w tym 338,18 ton zebrano selektywnie. 
Mała ilość odpadów wytworzonych na jednego mieszkańca może wynikać z tego, że liczba osób 
zameldowanych i faktycznie zamieszkałych na terenie gminy jest różna. Różnica ta wynika z faktu, 
że część osób zamieszkuje na terenie innych gmin lub poza granicami kraju. 
 
 
W poniższej tabeli zestawiono informacje o masie zebranych odpadów z podziałem na poszczególne 
frakcje. 
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Tabela 23. Rodzaje i ilości zebranych odpadów w 2015 roku z terenu gminy Sobolew 

Kod 
odpadów 

Rodzaj odpadów Masa odebranych 
odpadów w Mg 

15 01 02 Opakowania z tworzyw sztucznych  62,88 

15 01 04 Opakowania z metali  1,20 

15 01 06 Zmieszane odpady opakowaniowe 119,00 

15 01 07 Opakowania ze szkła  71,50 

16 01 03 Zużyte opony 3,90 

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów 0,30 

17 01 07 
Inne odpady z betonu, gruzu ceglanego, odpadowych materiałów 
ceramicznych i elementów wyposażenia inne niż wymienione w 17 01 
06 

18,00 

20 01 01 Papier i tektura 12,5 

20 01 33* Baterie i akumulatory łącznie z bateriami i akumulatorami 
wymienionymi w 16 06 01, 16 06 02 lub 16 06 03 oraz niesortowane 
baterie i akumulatory zawierające te baterie 

0,20 

20 01 34 Baterie i akumulatory inne niż wymienione w 20 01 33 0,20 

20 01 35* Elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 21 i 20 01 23 
zawierające niebezpieczne składniki  

 

20 01 36 Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne inne niż wymienione w 20 
01 21, 20 01 23 i 20 01 35  

8,50 

20 02 03 Inne odpady nie ulegające biodegradacji 39,20 

20 03 01 Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne  167,94 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe  0,80 

Razem 506,12 ton 

 
Osiągnięto następujące poziomy odzysku poszczególnych frakcji odpadów: 
 

• odpady ulegające biodegradacji kierowane do składowania w stosunku do masy tych odpadów 
wytworzonych w 1995 r. (dopuszczalnie max. 50%) – 0%, 

• poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych 
i szkła (dopuszczalnie min. 14%) – 29,98%, 

• poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia  odzysku innymi metodami odpadów 
budowlanych i rozbiórkowych innych niż niebezpieczne (min. 38%) – 100%. 

 
Wydatki na gospodarkę odpadami komunalnymi (koszt odbioru i zagospodarowania odpadów oraz 
koszt obsługi systemu) wyniosły w tym czasie 436,203 tys. złotych.  
 
Na terenie gminy znajduje się zamknięte i zrekultywowane składowisko odpadów w Krępie.  
 
W 2015 r. wytworzono 43 tony osadów ściekowych. 
 
Na terenie województwa mazowieckiego obowiązuje Plan gospodarki odpadami dla województwa 
mazowieckiego 2022, przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 209/16 z dnia 
19 grudnia 2016 r. wraz z uchwałą w sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa 
mazowieckiego 2022 (nr 210/16). W Planie gospodarki odpadami przyjęto, że obszar gminy Sobolew 
zostanie przypisany do Regionu Wschodniego.  
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Rysunek 24. Region Wschodni (źródło: Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2022) 

 
Ludność regionu wschodniego w 2014 r. wynosiła 877 483 mieszkańców. W skład tego obszaru 
zaliczono 96 gmin z powiatów: garwolińskiego, łosickiego, m. Ostrołęki, m. Siedlce, makowskiego, 
mińskiego, ostrołęckiego, ostrowskiego, pułtuskiego, siedleckiego, sokołowskiego, węgrowskiego, 
wołomińskiego, wyszkowskiego. 
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Na terenie Regionu Wschodniego funkcjonują trzy regionalne instalacje  do przetwarzania zmieszanych 
odpadów komunalnych, trzy kompostownie odpadów zielonych i innych odpadów ulegających 
biodegradacji zbieranych selektywnie oraz 3 składowiska odpadów komunalnych (w tym jedno o 
statusie Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych – RIPOK).  

 
Wpływ na środowisko 

 
Sposób gospodarowania odpadami wpływa na stan środowiska, a w szczególności na powietrze, odory, 
wody podziemne i powierzchniowe, gleby i grunty. Niewłaściwe postępowanie z odpadami może 
powodować także zagrożenie mikrobiologiczne.  
 

Syntetyczna informacja o realizacji dotychczasowego Programu ochrony środowiska 
w latach 2014-2015 

 
Szczegółowy opis przedstawia "Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla gminy Sobolew 
za lata 2014-2015". 

Tabela 24. Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań w zakresie gospodarki odpadami 
w latach 2014-2015 na terenie gminy Sobolew 

Podjęte działania Poniesione koszty 
w tys. zł 

Efekt 

• Gospodarka odpadami komunalnymi. 

• Monitoring nieczynnego składowiska 
odpadów. 

• Aktualizacja inwentaryzacji wyrobów 
zawierających azbest. 

• Usuwanie i unieszkodliwianie odpadów 
zawierających azbest. 

• Likwidacja „dzikich” wysypisk odpadów. 

• Oczyszczanie powierzchni terenu, w tym 
terenów leśnych. 

 
881,122 

Poprawa efektywności 
gospodarki odpadami 

 
Analiza SWOT oraz główne zagrożenia i problemy 

 
Poniżej przedstawiono wyniki analizy SWOT dla obszaru interwencji: gospodarka odpadami. 
 

Gospodarka odpadami 

Mocne strony  
(czynniki wewnętrzne) 

Słabe strony  
(czynniki wewnętrzne) 

1. Rozwój systemu gospodarki odpadami, 
z selektywną zbiórką i funkcjonowaniem PSZOK 

2. Dostępność regionalnych instalacji 
zagospodarowujących odpady 

3. Brak przemysłu wytwarzającego w dużych 
ilościach odpady niebezpieczne bądź trudne do 
zagospodarowania 

4. Wzrastająca świadomość ekologiczna 
mieszkańców 

5. Pozyskanie środków finansowych na gospodarkę 
odpadami z opłat mieszkańców 

1. Przypadki niewłaściwego pozbywania się 
odpadów 

2. Niski wskaźnik zbiórki odpadów komunalnych na 
jednego mieszkańca, co może wskazywać na 
nieszczelność systemu 

3. Niski wskaźnik zbiórki odpadów niebezpiecznych 
ze strumienia odpadów komunalnych 

Szanse  
(czynniki zewnętrzne) 

Zagrożenia 
 (czynniki zewnętrzne) 

1. Działanie w ramach Regionu gospodarki 
odpadami 

1. Konsumpcyjny wzór stylu życia skutkujący 
powstaniem większej ilości odpadów 
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2. Realizacja Planu gospodarki odpadami dla 
województwa mazowieckiego 2022 

 
Główne zagrożenia i problemy: 
 

• występowanie (sporadyczne) nielegalnego pozbywania się odpadów (np. spalanie w piecach 
domowych lub usuwanie do lasów). 

• powszechność konsumpcyjnego stylu życia, skutkującego powstawaniem dużej ilości odpadów. 
 

Tendencje zmian stanu środowiska 
 
W związku ze wzrostem popularności konsumpcjonistycznego stylu życia i wzrostem zamożności 
społeczeństwa nastąpi  wzrost strumienia wytwarzanych odpadów komunalnych. Z drugiej strony, 
przepisy prawne i dokumenty planistyczne będą obligować władze gminy do wdrożenia mechanizmów 
zapobiegania powstawaniu odpadów i zwiększania kontroli nad gospodarką odpadami. Nastąpi 
zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach przy jednoczesnym wzroście ilości 
odpadów poddawanych procesom odzysku lub unieszkodliwiania. Nastąpi intensywny wzrost udziału 
odpadów selektywnie zebranych w ogólnym strumieniu odpadów. Proces ten przyczyni się znacząco 
do ograniczenia zagrożenia dla środowiska przyrodniczego. 

6. Cele ochrony środowiska na terenie gminy Sobolew 

W Programie ochrony środowiska dla gminy Sobolew wyznaczone cele, których realizacja przyczyni się 
do poprawy stanu środowiska. 

Tabela 25. Cele ochrony środowiska do 2024 roku na terenie gminy Sobolew 

Cel nadrzędny: Ochrona środowiska z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju 

Obszar interwencji Cele 

Ochrona klimatu i jakości powietrza • Poprawa jakości powietrza przy zapewnieniu bezpieczeństwa 
energetycznego  

• Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

Zagrożenie hałasem • Zmniejszenie uciążliwego hałasu 

Pola elektromagnetyczne • Utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej 
dopuszczalnej wartości  

Gospodarowanie wodami • Poprawa jakości i ochrona zasobów wód powierzchniowych 
i podziemnych  

Gospodarka wodno-ściekowa • Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej 

Zasoby geologiczne • Zrównoważona gospodarka surowcami mineralnymi 

Gleby • Właściwe użytkowanie gleby, ochrona i rekultywacja gruntów 

Zasoby przyrodnicze • Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej 
i krajobrazowej  

• Ochrona terenów i obiektów przyrodniczo cennych 

Zagrożenia poważnymi awariami 
i nadzwyczajne zagrożenia 
środowiska 

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

Gospodarka odpadami 
i zapobieganie powstawaniu 
odpadów 

• Racjonalny i systemowy rozwój gospodarki odpadami 

Edukacja ekologiczna • Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej mieszkańców 
gminy oraz zagwarantowanie szerokiego dostępu do informacji 
o środowisku i jego ochronie 
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6.1. Cele, wskaźniki oraz  kierunki działania dla obszaru interwencji: ochrona klimatu i jakości powietrza 

 
Kierunek interwencji 

Zadanie, działanie 
 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Wartość docelowa 

Wskaźnik  
Ryzyko Nazwa Wartość 

bazowa 
Wartość 

docelowa 

Cele: Poprawa jakości powietrza przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego. Promocja wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

 
 

Ograniczenie tzw. „niskiej 
emisji”, w tym emisji 

komunikacyjnej, z sektora 
komunalno – bytowego 

oraz z sektora 
przemysłowego 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Opracowanie, wdrożenie, 
aktualizacja i monitorowanie  planu  
gospodarki niskoemisyjnej 

 
Wójt Sobolewa 

 
Uchwalony Plan 
gospodarki 
niskoemisyjnej 

 
0 

 
1 

 
brak środków 
finansowych  
 

Wymiana oświetlenia na 
energooszczędne 

Wójt Sobolewa,  
zarządy dróg 

- - - brak środków 
finansowych  
 

Modernizacja, likwidacja lub 
wymiana na ekologiczne źródeł ciepła 
w budynkach mieszkalnych, 
publicznych i usługowych 

Wójt Sobolewa 
właściciele i zarządcy 
nieruchomości, 
podmioty 
gospodarcze 

Liczba 
zmodernizowanych 
źródeł ciepła w 
budynkach użyteczności 
publicznej 

-  
wzrost 

 
brak środków 
finansowych  
 

 
Rozbudowa sieci gazowej 

Wójt Sobolewa 
Mazowiecka Spółka 
Gazownicza 
właściciele obiektów 

 
Długość czynnej sieci 
gazowej w km 

54,22  
wzrost 

 
brak środków 
finansowych  
 

 
Termomodernizacja obiektów  

Wójt Sobolewa, 
właściciele i zarządcy 
nieruchomości, 
podmioty 
gospodarcze 

 
Liczba obiektów 
użyteczności publicznej 
poddanych modernizacji 

-  
tendencja 
wzrostowa 

 
brak środków  
finansowych 
  

Kontrola gospodarstw domowych w 
zakresie przestrzegania zakazu 
spalania odpadów 

Wójt Sobolewa,  
policja 
 

Liczba 
przeprowadzonych 
kontroli 

- 1-10 
rocznie 

brak środków 
finansowych,  
brak kadry  
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Kierunek interwencji 

Zadanie, działanie 
 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Wartość docelowa 

Wskaźnik  
Ryzyko Nazwa Wartość 

bazowa 
Wartość 

docelowa 

 
 
 
 

Ograniczenie tzw. „niskiej 
emisji”, w tym emisji 

komunikacyjnej, z sektora 
komunalno – bytowego 

oraz z sektora 
przemysłowego 

 

Oczyszczanie powierzchni dróg 
i placów 

Wójt Sobolewa, 
właściciele i zarządcy 
terenów, zarządy 
dróg 

- - - brak środków 
finansowych 

Budowa ścieżek rowerowych Wójt Sobolewa, 
zarządy dróg, 
właściciele terenu 

Długość ścieżek 
rowerowych 

0 km wzrost brak środków 
finansowych 

Produkcja energii prosumenckiej 
z odnawialnych źródeł energii 

Wójt Sobolewa, 
mieszkańcy 

- - - brak środków 
finansowych,  
zmienność 
regulacji, brak 
infrastruktury 
przesyłowej 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł 
energii do produkcji energii 
elektrycznej i cieplnej 

Wójt Sobolewa, 
mieszkańcy 

    

Modernizacja instalacji 
technologicznych w zakładach 
przemysłowych 

podmioty 
gospodarcze 

- - - brak środków 
finansowych 

Promowanie odnawialnych źródeł 
energii 

Wójt Sobolewa, 
organizacje 
pozarządowe,  
placówki edukacyjne  

 
Liczba akcji  

- min. 1 na 
rok  

brak środków  
finansowych,  
brak kadry, brak 
zainteresowania 
społecznego 

Prowadzenie kampanii edukacyjnych 
w zakresie ochrony powietrza 

Wójt Sobolewa, 
organizacje 
pozarządowe,  
placówki edukacyjne  

 
Liczba akcji  

- min. 1 na 
rok  

brak środków  
finansowych,  
brak kadry, brak 
zainteresowania 
społecznego 

Budowanie świadomości społecznej 
w zakresie zwiększenia efektywności 
energetycznej 

Wójt Sobolewa, 
organizacje 
pozarządowe,  
placówki edukacyjne  

 
Liczba akcji  

- min. 1 na 
rok  

brak środków  
finansowych,  
brak kadry, brak 
zainteresowania 
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Kierunek interwencji 

Zadanie, działanie 
 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Wartość docelowa 

Wskaźnik  
Ryzyko Nazwa Wartość 

bazowa 
Wartość 

docelowa 

społecznego 

Uwzględnianie w dokumentach 
planistycznych rozwiązań 
kształtowania przestrzeni i ich 
funkcjonowania umożliwiających 
ochronę powietrza i przewietrzanie 
miast i osiedli wiejskich odpowiednio 
do obowiązujących przepisów prawa 

Wójt Sobolewa - - - - 

Adaptacja gospodarki do 
zmian klimatu 

 

Opracowanie gminnego planu 
adaptacji do zmian klimatu 
z uwzględnieniem zarządzania 
wodami opadowymi 

Wójt Sobolewa  Plan adaptacji do zmian 
klimatu 

0 1 brak środków  
finansowych 

6.2. Cele, wskaźniki oraz kierunki działania dla obszaru interwencji: zagrożenia hałasem 

Kierunek 
interwencji 

Zadanie, działanie Podmiot odpowiedzialny Wskaźnik Ryzyko 

Nazwa Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Cel: Ograniczenie uciążliwego hałasu 

 
Zmniejszenie 
uciążliwego 

hałasu  
 

Prowadzenie działań ograniczających negatywny 
wpływ hałasu komunikacyjnego poprzez: 

 wprowadzanie lokalnych ograniczeń prędkości 
pojazdów, 

 stosowanie tzw. "uspokajaczy ruchu" 
(np. progi zwalniające) 

 wprowadzenie drugiego poziomu ruchu 
drogowego i kolejowego (wiadukty),  

 modernizacja i naprawy nawierzchni dróg, 

 tworzenie izolacyjnych pasów zwartej zieleni 
przy drogach, zasadzenie pasów zwartej zieleni 
izolacyjnej, 

 
 
 
 
Wójt Sobolewa, 
zarządy dróg, właściciele 
i zarządcy obiektów, 
właściciele terenów 
 

Wydatki na 
modernizację systemu 
transportowego w tys. 

8691,737 wzrost 
brak środków 
finansowych 
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Kierunek 
interwencji 

Zadanie, działanie Podmiot odpowiedzialny Wskaźnik Ryzyko 

Nazwa Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

 budowa przesłon izolacyjnych (w tym ekranów 
akustycznych) w miejscach najbardziej 
zagrożonych oddziaływaniem hałasu, 

 stosowanie rozwiązań technicznych 
zapewniających właściwe warunki akustyczne 
w budynkach. 

Rozwój komunikacji zbiorowej i alternatywnej:  

 wspieranie funkcjonowania i rozwoju 
komunikacji zbiorowej,  

 budowa zatok w miejscach zatrzymywania się 
autobusów, 

 montaż nowych i remonty istniejących wiat 
przystankowych, 

 budowa ścieżek rowerowych i ciągów 
pieszych, 

 budowa parkingów Parkuj i Jedź. 

 
 
 
Wójt Sobolewa,  
zarządy dróg,  
przewoźnicy 

Wydatki na 
komunikację zbiorową 
w tys. 
 
Liczba nowych wiat 
przystankowych 
 
 

466,63 
w latach 
2014-2015 
 
9 w latach 
2014-2015 
 
 

wzrost 
 
 
 

wzrost 
 

brak środków 
finansowych 

Reagowanie na skargi mieszkańców na hałas Wójt Sobolewa, WIOŚ Liczba skarg 0 - brak kadry 

Uwzględnianie w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego oraz w 
decyzjach o warunkach zabudowy ograniczenia 
wynikające z utworzonych obszarów ograniczonego 
użytkowania lub stref przemysłowych 

Wójt Sobolewa - - - - 

Prowadzenie kampanii edukacyjnych w zakresie 
szkodliwości hałasu oraz promowanie rozwiązań 
przyczyniających się do jego redukcji (np. 
promowanie transportu publicznego i jazdy na 
rowerze) 

Wójt Sobolewa, placówki 
oświatowe, media 
lokalne, organizacje 
pozarządowe 

Liczba akcji - 
minimum 
1 na rok 

brak środków 
finansowych 

Wdrażanie rozwiązań 
ograniczających hałas w zakładach 

podmioty gospodarcze - - - 
brak środków 
finansowych 
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6.3. Cele, wskaźniki oraz  kierunki działania dla obszaru interwencji: pola elektromagnetyczne 

Kierunek interwencji Zadanie, działanie Podmiot 
odpowiedzialny 

Wskaźnik Ryzyko 

Nazwa Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Cel: Utrzymanie poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnej wartości 

 Ograniczanie negatywnego 
oddziaływania pól 

elektromagnetycznych na 
ludzi i środowisko 

 
 
 

Wyznaczanie stref ograniczonego 
użytkowania wokół urządzeń 
emitujących promieniowanie 
elektromagnetyczne, gdzie stwierdzono 
przekroczenie dopuszczalnych 
poziomów promieniowania  

 
Wójt Sobolewa 

 
Liczba stref 
ograniczonego 
użytkowania 

 
0 

 
- 

 
- 

Wprowadzenie do planów 
zagospodarowania przestrzennego 
zapisów dotyczących ochrony przed 
polami elektromagnetycznymi 
(wyznaczanie stref technicznych 
bezpieczeństwa) 

 
Wójt Sobolewa 

- - - - 

Edukacja społeczeństwa z zakresu 
oddziaływania i szkodliwości pól 
elektromagnetycznych 

Wójt Sobolewa, 
placówki oświatowe, 
media lokalne, 
organizacje 
pozarządowe 

 
Liczba akcji 

 
- 

 
wzrost 

brak środków 
finansowych, brak 
kadry, brak 
zainteresowania 
społecznego 
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6.4. Cele, wskaźniki oraz  kierunki działania dla obszaru interwencji: gospodarowanie wodami 

Kierunek interwencji Zadanie, działanie Podmiot 
odpowiedzialny 

Wskaźnik Ryzyko 

Nazwa Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Cel: Poprawa jakości i ochrona zasobów wód powierzchniowych i podziemnych 

Zwiększanie  retencyjności  
zlewni  oraz  efektywności  
urządzeń  zabezpieczenia 
przeciwpowodziowego 

 

Rozwój  systemu małej retencji 
wodnej 

Wójt Sobolewa, 
Wojewódzki Zarząd 
Melioracji i Urządzeń 
Wodnych, 
właściciele terenu, 
Nadleśnictwo Garwolin 

- - - brak środków 
finansowych 

Utrzymanie rzek  Wójt Sobolewa,  
Wojewódzki Zarząd 
Melioracji i Urządzeń 
Wodnych, Regionalny 
Zarząd Gospodarki 
Wodnej 

- - w miarę 
potrzeb 

brak środków 
finansowych 

Systematyczna rozbudowa i 
modernizacja sieci kanalizacji 
deszczowej  

Wójt Sobolewa  Długość kanalizacji 
deszczowej w km 

2,85 wzrost brak środków 
finansowych 

Budowa i odtwarzanie systemów 
melioracji szczegółowych 

właściciele terenu Długość  rowów 
w km 
Powierzchnia 
gruntów 
zmeliorowanych w 
ha 

68,21 
 

2611 

- brak środków 
finansowych 

Uwzględnianie w dokumentach 
planistycznych map ryzyka 
powodziowego, map zagrożenia 
powodziowego oraz terenów 
zagrożonych podtopieniami  

Wójt Sobolewa - - - - 

Gospodarowanie wodami dla 
ochrony przed powodzią, suszą 

i deficytem wody 

Ograniczenie zużycia wody przez 
sektor komunalny 

Wójt Sobolewa 
mieszkańcy gminy 

Zużycie wody na 
jednego 

48,6 spadek brak 
zainteresowania 
mieszkańców 
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Kierunek interwencji Zadanie, działanie Podmiot 
odpowiedzialny 

Wskaźnik Ryzyko 

Nazwa Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

 korzystającego 
w m3/rok 

Przeciwdziałanie skutkom 
wystąpienia suszy (np. 
ograniczenia poboru wód, czasowe 
zakazy wykorzystywania wody z 
sieci wodociągowej do celów 
innych niż socjalno-bytowe itp.)  

Wójt Sobolewa 
mieszkańcy gminy 

- - - brak 
zainteresowania 
mieszkańców 

Działania edukacyjne promujące 
oszczędzanie wody  

Wójt Sobolewa  
media, placówki 
edukacyjne 

Liczba akcji - min 1 na 
rok 

brak 
zainteresowania 
mieszkańców 

Ograniczanie zanieczyszczenia 
wód powierzchniowych 
i podziemnych ze źródeł 

rolniczych i przemysłowych 

Ograniczenie wpływu rolnictwa 
na wody poprzez racjonalne 
nawożenie i edukację w zakresie 
rozwoju rolnictwa ekologicznego 
(ograniczenie odpływu azotu ze 
źródeł rolniczych) 

Wójt Sobolewa, osoby 
uprawiające glebę, 
ARiMR, stacje 
chemiczne 

- - - brak środków 
finansowych, opór 
społeczny, brak 
kadry 

Stosowanie technologii i urządzeń 
ograniczających możliwość 
przedostawania się nieczystości do 
gruntu i wód 

podmioty gospodarcze - - - brak środków 
finansowych 
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6.5. Cele, wskaźniki oraz  kierunki działania dla obszaru interwencji: gospodarka wodno - ściekowa 

Kierunek interwencji Zadanie, działania Podmiot 
odpowiedzialny 

Wskaźnik Ryzyko 

Nazwa Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Cel: Modernizacja i rozbudowa infrastruktury wodno-ściekowej 

 
Zapewnienie 
wystarczającej ilości 
wody pitnej 
o  odpowiedniej jakości 

 
 

Budowa, rozbudowa, modernizacja, 
konserwacja i remonty systemu poboru 
i rozprowadzania wody sieciowej 

Wójt Sobolewa, 
przedsiębiorstwa 
wodociągowo - 
kanalizacyjne 

Długość sieci 
wodociągowej w km 
Liczba podłączeń do sieci 
wodociągowej 
% ludności korzystający 
z sieci wodociągowej 
Ilość stacji uzdatniania 
wody 

134,8 
 

1774 
 

76,4 
 
 

3 

 
 

wzrost 

brak środków 
finansowych  
 

Ograniczanie zużycia wody 
poprzez zmniejszenie strat na przesyle 

Wójt Sobolewa, 
przedsiębiorstwa 
wodociągowo - 
kanalizacyjne 

Liczba awarii sieci 
wodociągowej 

7 spadek brak środków 
finansowych  
 

Działania edukacyjne, promocyjne, 
propagujące i upowszechniające wiedzę 
o konieczności, celach, zasadach i 
sposobach oszczędnego użytkowania 
wody 

Wójt Sobolewa  
media, placówki 
edukacyjne 

Liczba akcji - min 1 na 
rok 

brak 
zainteresowania 
mieszkańców 

 
Sprawny i funkcjonalny 
system odprowadzania 
i oczyszczania ścieków 

 
 
 
 
 
 
 
 

Budowa, rozbudowa, modernizacja, 
konserwacja i remonty systemu 
odprowadzania i oczyszczania ścieków  

Wójt Sobolewa , 
przedsiębiorstwa 
wodociągowo - 
kanalizacyjne 

Długość sieci 
kanalizacyjnej w km 
Liczba podłączeń do sieci 
kanalizacyjnej 
% ludności korzystający 
z sieci kanalizacyjnej 

29,2 
 

2790 
 

33,9 

 
 

wzrost 

brak środków 
finansowych  
 

Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków  

właściciele 
nieruchomości 

Liczba przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

73  
wzrost 

brak środków 
finansowych  

Prowadzenie ewidencji zbiorników 
bezodpływowych oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków  

Wójt Sobolewa, 
podmioty 
upoważnione przez 
gminę 

Liczba zbiorników 
bezodpływowych 

1599 spadek brak  kadry 
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6.6 Cele, wskaźniki oraz  kierunki działania dla obszaru interwencji: zasoby geologiczne 

Kierunek interwencji Zadanie, działanie Podmiot odpowiedzialny Wskaźnik Ryzyko 

Nazwa Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Cel: Zrównoważona gospodarka surowcami mineralnymi 

Zabezpieczenie 
zasobów geologicznych 

 
 
 

Eliminacja niekoncesjonowanej eksploatacji kopalin  Wójt Sobolewa, policja, 
administracja geologiczna 

- - - brak  kadry  

Prowadzenie prac rekultywacyjnych na terenach 
poeksploatacyjnych w celu przywrócenia wartości 
przyrodniczych  

podmioty gospodarcze  - - - brak 
środków  
finansowych  

6.7. Cele, wskaźniki oraz  kierunki działania dla obszaru interwencji: gleby 

Kierunek interwencji Zadanie, działanie Podmiot odpowiedzialny Wskaźnik Ryzyko 

Nazwa Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Cel: Właściwe użytkowanie gleby, ochrona i rekultywacja gruntów 

Zachowanie funkcji 
środowiskowych 

i gospodarczych gleb 

Promocja pakietów rolno-środowiskowo-
klimatycznych, rolnictwa ekologicznego i 
integrowanego oraz informacja nt. dobrych praktyk 
rolniczych 

Wójt Sobolewa, ARiMR, 
stacje chemiczno-rolnicze 

- - - 
brak środków 
finansowych 

Zagospodarowanie gleb w sposób adekwatny do ich 
klasy bonitacyjnej i stanu chemicznego 

osoby uprawiające glebę 
- - - 

brak środków 
finansowych 

Uwzględnianie w planowaniu przestrzennym 
konieczności ochrony gruntów wartościowych z punktu 
widzenia gospodarki rolnej 

Wójt Sobolewa 
- - - 

brak środków 
finansowych 

Wapnowanie gleb osoby uprawiające glebę 
- - - 

brak środków 
finansowych 

Rekultywacja gruntów zdegradowanych 
i zdewastowanych, w kierunku przyrodniczym, 
rekreacyjnym lub leśnym 

właściciele gruntów 
zdegradowanych 
i zdewastowanych 

   
brak środków 
finansowych 
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6.8. Cele, wskaźniki oraz kierunki działania dla obszaru interwencji: zasoby przyrodnicze 

Kierunek interwencji Zadanie, działanie Podmiot odpowiedzialny Wskaźnik Ryzyko 

Nazwa Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Cele: Zachowanie i wzmocnienie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. Ochrona terenów i obiektów przyrodniczo cennych 

Zarządzanie zasobami 
przyrody i krajobrazu  

 

Wdrożenie zasad ustawy 
„krajobrazowej”  

Wójt Sobolewa, 
właściciele i zarządcy 
obiektów i terenów 

- - - brak środków 
finansowych  
 

Wdrożenie wytycznych wynikających 
z audytu krajobrazowego, 
sporządzonego przez Wojewodę 
Mazowieckiego 

Wójt Sobolewa, 
właściciele i zarządcy 
obiektów i terenów 

- - - 
brak środków 
finansowych  
 

Zwiększanie estetyki budynków 
i przestrzeni 

Wójt Sobolewa, 
właściciele obiektów 
i terenów 

- - - brak środków 
finansowych  
 

Promocja walorów przyrodniczych 
gminy 

Wójt Sobolewa - - - brak środków 
finansowych  

Ochrona różnorodności 
biologicznej i siedlisk 

przyrodniczych 

Oznakowanie terenów i obiektów 
prawnie chronionych oraz 
ustawienie (lub uzupełnianie i 
konserwacja) tablic informacyjnych 

Wójt Sobolewa, 
Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 
w Warszawie 

- - - 
brak środków 
finansowych  
 

Opracowanie baz danych informacji 
o zasobach przyrodniczych 

Wójt Sobolewa 
- - - 

brak kadry 

Zachowanie zadrzewień i zakrzewień 
środpolnych 

Wójt Sobolewa, 
właściciele gruntów 

- - - brak środków 
finansowych  

Utrzymanie zieleni przy drogach 
gminnych, powiatowych, 
wojewódzkich, krajowych 

zarządzający drogami 
- - - brak środków 

finansowych  
 

Identyfikacja miejsc występowania 
oraz eliminacja gatunków 
inwazyjnych, w szczególności 
barszczów kaukaskich 

Wójt Sobolewa 

- - - 
brak środków 
finansowych  
 

Konserwacja pomników przyrody  
Wójt Sobolewa, 
właściciele i zarządcy 
nieruchomości 

- - - 
brak środków 
finansowych 
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Kierunek interwencji Zadanie, działanie Podmiot odpowiedzialny Wskaźnik Ryzyko 

Nazwa Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Zapobieganie bezdomności zwierząt 
i opieka nad bezdomnymi 
zwierzętami 

Wójt Sobolewa, 
mieszkańcy miasta 

Wydatki na 
bezdomne zwierzęta 
z budżetu gminy 
w tys. zł. 

13,775 
w latach 

2014-2015 

 
wzrost brak środków 

finansowych 

 
Rozwój obszarów zieleni 

urządzonej, a także terenów 
i obiektów służących 

wypoczynkowi i rekreacji 

Urządzanie nowych i utrzymanie 
istniejących terenów zieleni 

Wójt Sobolewa, 
właściciele terenów 

Powierzchnia 
terenów zieleni w ha 
Wydatki na 
utrzymanie zieleni 
z budżetu gminy 
w tys. zł. 

3,0 
 

25,562 
w latach 

2014-2015 

 
 

wzrost 
brak środków 
finansowych  
 

Budowa i doposażenie obiektów 
służących rekreacji i wypoczynkowi: 
placów zabaw, boisk, obiektów 
sportowych 

Wójt Sobolewa, 
właściciele terenów 

Wydatki na obiekty 
rekreacyjne w tys. zł. 

182,989 
w latach 

2014-2015 

wzrost 
brak środków 
finansowych  
 

 
Racjonalne użytkowanie 

zasobów leśnych 
 
 

Prowadzenie zabiegów pielęgnacji 
lasów i gruntów leśnych Nadleśnictwo Garwolin  

- - - brak środków 
finansowych  

Ochrona lasów przed zagrożeniami  
Nadleśnictwo Garwolin  

- - - brak środków 
finansowych  
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6.9. Cele, wskaźniki oraz kierunki działania dla obszaru interwencji: zagrożenia poważnymi awariami 

Kierunek interwencji Zadanie, działanie Podmiot 
odpowiedzialny 

Wskaźnik Ryzyko 

Nazwa Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

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

 
 
 

Minimalizacja ryzyka 
wystąpienia i skutków 
gwałtownych zjawisk 

atmosferycznych, awarii 
przemysłowych 
i infrastruktury 

 
 
 
 

Rozwój monitoringu zagrożeń 
środowiska oraz doskonalenie 
systemów ostrzegania ludności 
przed zagrożeniami 

Wójt Sobolewa, 
straż pożarna, 
policja 

Wydatki na 
bezpieczeństwo publiczne 
i ochronę 
przeciwpożarową z 
budżetu gminy w tys. zł. 

196,446 
w 2015 r. 

wzrost 
brak środków 
finansowych 

Utrzymywanie w gotowości 
systemu zapobiegawczo – 
interwencyjno – ratunkowego 
(straży pożarnej, policji, służb 
medycznych, gminnego centrum 
zarządzania kryzysowego) 

Wójt Sobolewa, 
straż pożarna, 
policja, służba 
zdrowia 

Wydatki na 
bezpieczeństwo publiczne 
i ochronę 
przeciwpożarowa z 
budżetu gminy w tys. zł. 

196,446 
w 2015 r. 

wzrost 
brak środków 
finansowych 

Edukacja społeczeństwa na rzecz 
kreowania prawidłowych 
zachowań w sytuacji wystąpienia 
zagrożeń środowiska i życia ludzi 

Wójt Sobolewa, 
straż pożarna, 
policja, media 

Liczba akcji - wzrost 

brak środków 
finansowych, brak 
zainteresowania 
mieszkańców, brak  
kadry 
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6.10. Cele, wskaźniki oraz  kierunki działania dla obszaru interwencji: gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Kierunek interwencji Zadanie, działanie Podmiot 
odpowiedzialny 

Wskaźnik Ryzyko 

Nazwa Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Cel: Racjonalny i systemowy rozwój gospodarki odpadami 
Zapobieganie 

powstawaniu odpadów 
lub minimalizacja ich 

ilości 

Wspieranie działań w zakresie zwiększania 
świadomości ekologicznej mieszkańców 
dotyczących prawidłowego 
funkcjonowania gospodarki odpadami 
komunalnymi 

Wójt Sobolewa, 
podmioty 
gospodarcze   

- - - brak  kadry 

Racjonalne 
gospodarowanie 

odpadami zgodnie 
z hierarchią 

postępowania 
z odpadami 

Doskonalenie systemu selektywnej zbiórki 
odpadów 

Wójt Sobolewa, 
mieszkańcy 

Ilość odpadów zebrana 
selektywnie w % 

66,8 wzrost brak 
zainteresowania 
społeczeństwa 

Gospodarowanie odpadami komunalnymi 
w oparciu o regionalne instalacje 
przetwarzania odpadów oraz zwiększenie 
udziału odzysku, w szczególności 
recyklingu, w odniesieniu do szkła, metali, 
tworzyw sztucznych oraz papieru i tektury 

Wójt Sobolewa Wydatki na gospodarkę 
odpadami z budżetu 
gminy w tys. złotych 

475,524 wzrost brak środków 
finansowych 

Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji kierowanych na 
składowiska odpadów  

Wójt Sobolewa Odpady ulegające 
biodegradacji kierowane 
do składowania w 
stosunku do masy tych 
odpadów wytworzonych w 
1995 r. 

0 0 brak 
zainteresowania 
społeczeństwa 

Monitoring zamkniętego składowiska 
w Krępie 

Wójt Sobolewa - - -  

Usuwanie wyrobów i odpadów 
zawierających azbest 

Wójt Sobolewa, 
właściciele i 
zarządcy obiektów 

Masa usuniętych wyrobów 
zawierających azbest w 
Mg 

- wzrost brak środków 
finansowych 
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6.11. Cele, wskaźniki oraz  kierunki działania dla zagadnienia horyzontalnego: edukacja ekologiczna 

Kierunek interwencji Zadanie, działanie Podmiot 
odpowiedzialny 

Wskaźnik Ryzyko 

Nazwa Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Cel: Kształtowanie nawyków kultury ekologicznej mieszkańców gminy oraz zagwarantowanie szerokiego dostępu do informacji o środowisku i jego 
ochronie 

 
Wykształcenie u mieszkańców 

nawyków i zachowań 
proekologicznych oraz poczucia 

odpowiedzialności za stan 
i ochronę środowiska 

 
 
 
 
 
 
 
 

Przygotowanie i realizacja gminnego 
programu edukacji ekologicznej 

Wójt Sobolewa Program 
edukacji 

ekologicznej 

0 1 brak  kadry 

Organizacja kampanii informacyjno-
edukacyjnych oraz akcji służących ochronie 
środowiska  

Wójt Sobolewa, 
placówki oświatowe, 
media lokalne, 
organizacje 
pozarządowe 

Liczba akcji - min. 1 na 
rok 

brak  kadry, 
brak środków 
finansowych 

Kształtowanie proekologicznych postaw 
konsumenckich 

Wójt Sobolewa - - - brak  kadry 

Informowanie mieszkańców o stanie 
środowiska i działaniach na rzecz jego 
ochrony 

Wójt Sobolewa - - - brak  kadry 

Zapewnienie udziału społeczeństwa 
w sprawach istotnych dla stanu środowiska - 
prowadzenie badań ankietowych, konsultacji 
społecznych, strategicznych ocen 
oddziaływania na środowisko 
opracowywanych dokumentów 
i planowanych przedsięwzięć 

Wójt Sobolewa - - - brak  kadry 
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7. Harmonogram realizacji zadań własnych i monitorowanych wraz z ich finansowaniem 

7.1. Obszar interwencji: ochrona klimatu i jakości powietrza 

Zadanie  
Realizatorzy 

Szacunkowe koszty realizacji zadania w tys. zł  
Źródła finansowania Nazwa Typ 2017 2018 2019 2020 2021-

2024 
Razem 

Opracowanie planu gospodarki 
niskoemisyjnej 

 
własne 

 
Wójt Sobolewa 

 
brak możliwości oszacowania kosztów  

budżet gminy, fundusze ekologiczne 

Rozbudowa sieci gazowej 
monitorowane Mazowiecka Spółka 

Gazownicza 
brak możliwości oszacowania kosztów  

środki spółki, środki inwestorów 

Kontrola gospodarstw 
domowych w zakresie 
przestrzegania zakazu spalania 
odpadów w urządzeniach 
grzewczych 

własne, 
monitorowane 

Wójt Sobolewa, policja  
w ramach bieżącej działalności 

 
budżet gminy 

Oczyszczanie dróg i placów 
własne, 

monitorowane 
Wójt Sobolewa, zarządy 

dróg 
brak możliwości oszacowania kosztów  budżet gminy, budżet powiatu, budżet 

województwa 

Zmiana, naprawy i konserwacja 
źródeł ciepła 

własne, 
monitorowane 

Wójt Sobolewa, 
właściciele i zarządcy 

obiektów 

 
brak możliwości oszacowania kosztów  

budżet gminy, środki inwestorów 

Modernizacja i rozbudowa 
oświetlenia ulicznego 
(energooszczędne lampy, 
wykorzystanie OZE) 

 
własne 

 
Wójt Sobolewa 

 
brak możliwości oszacowania kosztów 

POIiŚ 2014-2020, środki 
NFOŚiGW/WFOŚiGW (np. Program 
SOWA), RPO WM na lata 2014-2020  

 
Termomodernizacja obiektów 
 

 
własne 

 
Wójt Sobolewa 

 
brak możliwości oszacowania kosztów 

POIiŚ 2014-2020, środki 
NFOŚiGW/WFOŚiGW, RPO WM na lata 
2014-2020, Fundusz Termomodernizacji 
i Remontów BGK 

Poprawa efektywności 
energetycznej 
obiektów mieszkalnych 

 
monitorowane 

spółdzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe, 

właściciele obiektów 

 
brak możliwości oszacowania kosztów  

Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020, środki 
NFOŚiGW/ WFOŚiGW, RPO WM na lata 
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Zadanie  
Realizatorzy 

Szacunkowe koszty realizacji zadania w tys. zł  
Źródła finansowania Nazwa Typ 2017 2018 2019 2020 2021-

2024 
Razem 

zarządcy budynków 
wielorodzinnych, 

właściciele budynków 
jednorodzinnych 

2014-2020, Fundusz Termomodernizacji 
i Remontów BGK 

 
Modernizacja przedsiębiorstw 
i placówek usługowych 
w kierunku energooszczędnym 

 
monitorowane 

 
właściciele obiektów 

 
brak możliwości oszacowania kosztów  

Program Operacyjny Infrastruktura 
i Środowisko 2014-2020, środki 
NFOŚiGW/ WFOŚiGW, RPO WM na lata 
2014-2020,  
Fundusz Termomodernizacji 
i Remontów BGK 

Opracowanie gminnego planu 
adaptacji do zmian klimatu  

 
własne 

 
Wójt Sobolewa 

brak możliwości oszacowania kosztów  budżet gminy, fundusze ekologiczne 

7.2. Obszar interwencji: zagrożenie hałasem 

Zadanie Realizatorzy Szacunkowe koszty realizacji zadania w tys. zł Źródła finansowania 

Nazwa Typ 2017 2018 2019 2020 2021-
2024 

Razem 

Reagowanie na skargi mieszkańców 
na ponadnormatywny hałas 

 
własne, 

monitorowane 

 
Wójt Sobolewa 

 

 
w ramach bieżącej działalności 

 
budżet gminy 

Budowa ścieżek rowerowych 
i szlaków rowerowych  

 
własne 

 
Wójt Sobolewa 

brak możliwości oszacowania kosztów POIiŚ 2014-2020, środki 
NFOŚiGW/WFOŚiGW, RPO WM na lata 
2014-2020 (w tym ZIT WOF), 

Dowożenie uczniów do szkół 
własne Wójt Sobolewa 220 220 220 220 8880 1760 budżet gminy 

Modernizacja drogi powiatowej 
Nr 1364W Anielów - Stefanów 

monitorowane Powiatowy Zarząd 
Dróg w Garwolinie 

170 - - - - 170 budżet powiatu 
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Zadanie Realizatorzy Szacunkowe koszty realizacji zadania w tys. zł Źródła finansowania 

Nazwa Typ 2017 2018 2019 2020 2021-
2024 

Razem 

Modernizacja drogi powiatowej 
Nr 1347W Sobolew – Kownacica - 
Gończyce 

monitorowane Powiatowy Zarząd 
Dróg w Garwolinie 

- 270 - - - 270 budżet powiatu 

Modernizacja drogi powiatowej Nr 
1346W Korytnica – Sokół – Przyłęk 
– Nowy Pilczyn 

monitorowane Powiatowy Zarząd 
Dróg w Garwolinie 

- 200 - - - 200 budżet powiatu 

Modernizacja i naprawy 
nawierzchni dróg 

własne, 
monitorowane 

Wójt Sobolewa, 
zarządy dróg 

 

brak możliwości oszacowania kosztów  
budżet gminy 

Montaż nowych i remonty 
istniejących wiat przystankowych 

własne, 
monitorowane 

Wójt Sobolewa, 
zarządy dróg 

 

 
brak możliwości oszacowania kosztów 

 
budżet gminy 

7.3. Obszar interwencji: gospodarowanie wodami 

Zadanie Realizatorzy Szacunkowe koszty realizacji zadania w tys. zł Źródła finansowania 

Nazwa Typ 2017 2018 2019 2020 2021-
2024 

Razem 

Zwiększanie retencji leśnej i retencji 
obszarów zurbanizowanych 

 
własne, 

monitorowane 

Mazowiecki Urząd 
Wojewódzki 

Wojewódzki Zarząd 
Melioracji i Urządzeń 

Wodnych 
Wójt Sobolewa 
Nadleśnictwo 

Garwolin 

 
brak możliwości oszacowania kosztów 

działania planowane 
w ramach Planu 
Przeciwdziałania Skutkom 
Suszy w Regionie Wodnym 
Środkowej Wisły 

 
Utrzymanie rzek  

 
własne, 

monitorowane 

Wojewódzki Zarząd 
Melioracji Urządzeń 

Wodnych  
Urząd Wojewódzki 

 
brak możliwości oszacowania kosztów 

 
budżet województwa, budżet 
gminy, środki użytkowników 
rzeki 
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Zadanie Realizatorzy Szacunkowe koszty realizacji zadania w tys. zł Źródła finansowania 

Nazwa Typ 2017 2018 2019 2020 2021-
2024 

Razem 

Województwa 
Mazowieckiego 

Budowa i odtwarzanie systemów 
melioracji szczegółowych 

własne, 
monitorowane 

Wójt Sobolewa, 
właściciele terenów 

 
brak możliwości oszacowania kosztów 

budżet gminy, środki 
właścicieli 

Uwzględnianie w dokumentach 
planistycznych map ryzyka 
powodziowego, map zagrożenia 
powodziowego oraz terenów zagrożonych 
podtopieniami  

 
własne 

 
Wójt Sobolewa 

 
w ramach bieżącej działalności 

 
budżet gminy 

7.4. Obszar interwencji: gospodarka wodna - ściekowa 

Zadanie Realizatorzy Szacunkowe koszty realizacji zadania w tys. zł Źródła finansowania 

Nazwa Typ 2017 2018 2019 2020 2021-
2024 

Razem 

Modernizacja sieci wodociągowej 
monitorowane Wójt Sobolewa, 

przedsiębiorstwa 
wodociągowo - kanalizacyjne 

      budżet gminy, POIiŚ 
2014-2020, środki 
FOŚiGW i WFOŚiGW 

Badanie jakości wody w wodociągach: 
Sobolew, Gończyce, Grabniak 

monitorowane Powiatowa Stacja Sanitarno – 
Epidemiologiczna w 

Garwolinie 

w ramach działań bieżących środki PWSEE 

Modernizacja systemu kanalizacji 
sanitarnej  

 
monitorowane 

Wójt Sobolewa, 
przedsiębiorstwa 

wodociągowo - kanalizacyjne 

      budżet gminy, POIiŚ 
2014-2020, środki 
FOŚiGW i WFOŚiGW 

Instalacja urządzeń podczyszczających 
wody deszczowe  

 
monitorowane 

Wójt Sobolewa,  
zarządcy dróg 

      budżet gminy, POIiŚ 
2014-2020, środki 
FOŚiGW i WFOŚiGW 

Budowa kanalizacji deszczowej  
monitorowane Wójt Sobolewa,  

zarządcy dróg 
      budżet gminy, POIiŚ 

2014-2020, środki 
FOŚiGW i WFOŚiGW 
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Zadanie Realizatorzy Szacunkowe koszty realizacji zadania w tys. zł Źródła finansowania 

Nazwa Typ 2017 2018 2019 2020 2021-
2024 

Razem 

Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków  

własne, 
monitorowane 

Wójt Sobolewa, właściciele 
nieruchomości 

 
brak możliwości oszacowania kosztów 

budżet gminy, fundusze 
ekologiczne, środki 
właścicieli 

Prowadzenie ewidencji zbiorników 
bezodpływowych oraz przydomowych 
oczyszczalni ścieków  

własne Wójt Sobolewa w ramach bieżącej działalności budżet gminy 

7.5. Obszar interwencji: zasoby geologiczne 

Zadanie Realizatorzy Szacunkowe koszty realizacji zadania w tys. zł Źródła 
finansowania Nazwa Typ 2017 2018 2019 2020 2021-

2024 
Razem 

Eliminacja niekoncesjonowanej eksploatacji surowców 
mineralnych  

 
monitorowane 

Okręgowy Urząd 
górniczy 

 
brak możliwości oszacowania kosztów 

 
- 

Prowadzenie prac rekultywacyjnych na terenach 
poeksploatacyjnych w celu przywrócenia wartości 
przyrodniczych  

 
monitorowane 

 
właściciele terenu 

 
brak możliwości oszacowania kosztów 

środki 
inwestorów 

7.6. Obszar interwencji: zasoby przyrody 

Zadanie Realizatorzy Szacunkowe koszty realizacji zadania w tys. zł Źródła 
finansowania Nazwa Typ 2017 2018 2019 2020 2021-

2024 
Razem 

Wdrożenie wytycznych wynikających z audytu 
krajobrazowego, który sporządzi Wojewoda Mazowiecki 
do 2018 roku 

 
własne 

 
Wójt Sobolewa 

 
w ramach bieżącej działalności 

 
budżet gminy 

Estetyzacja budynków i przestrzeni 
własne, 

monitorowane 
Wójt Sobolewa 

właściciele 
obiektów 

 
brak możliwości oszacowania kosztów 

 
budżet gminy 
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Zadanie Realizatorzy Szacunkowe koszty realizacji zadania w tys. zł Źródła 
finansowania Nazwa Typ 2017 2018 2019 2020 2021-

2024 
Razem 

Utrzymanie istniejących terenów zieleni, konserwacja 
drzew - pomników przyrody 

własne, 
monitorowane 

Wójt Sobolewa, 
właściciele 

terenu 

20,0 20,0 30,0 30,0 120,0 220 budżet gminy 

Budowa i doposażenie obiektów służących rekreacji 
i wypoczynkowi: placów zabaw, boisk, obiektów 
sportowych 

własne Wójt Sobolewa  
brak możliwości oszacowania kosztów 

 
budżet gminy 

Prowadzenie zabiegów pielęgnacji lasów i gruntów 
leśnych 

monitorowane Nadleśnictwo 
Garwolin 

brak możliwości oszacowania kosztów środki 
nadleśnictwa 

Ochrona lasów przed zagrożeniami biotycznymi 
i antropogenicznymi  

monitorowane Nadleśnictwo 
Garwolin 

 
brak możliwości oszacowania kosztów 

środki 
nadleśnictwa 

Zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad 
bezdomnymi zwierzętami 

 
własne 

 
Wójt Sobolewa 

20 20 20 20 80 160 budżet gminy 

Kontrola gospodarstw utrzymujących zwierzęta 
gospodarskie pod względem dobrostanu zwierząt 

 
monitorowane 

Powiatowy 
Inspektor 

Weterynarii 

 
brak możliwości oszacowania kosztów 

środki własne 
PIW 

Kontrole interwencyjne w zakresie dobrostanu  zwierząt 
gospodarskich i domowych 

monitorowane Powiatowy 
Inspektor 

Weterynarii 

brak możliwości oszacowania kosztów środki własne 
PIW 

7.7. Obszar interwencji: zagrożenia poważnymi awariami i katastrofami naturalnymi 

Zadanie  
Realizatorzy 

Szacunkowe koszty realizacji zadania w tys. zł Źródła 
finansowania Nazwa Typ 2017 2018 2019 2020 2021-

2024 
Razem 

Utrzymanie ochotniczej straży pożarnej 
własne, 

monitorowane 
Wójt Sobolewa 

OSP 
200 200 200 200 800 1600 budżet gminy, 

fundusze 
ekologiczne 
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Zadanie  
Realizatorzy 

Szacunkowe koszty realizacji zadania w tys. zł Źródła 
finansowania Nazwa Typ 2017 2018 2019 2020 2021-

2024 
Razem 

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

własne, 
monitorowane 

Wójt 
Sobolewa, 

media 

 
brak możliwości oszacowania kosztów 

 
budżet gminy 
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7.8. Obszar interwencji: gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Zadanie  
Realizatorzy 

Szacunkowe koszty realizacji zadania w tys. zł Źródła finansowania 

Nazwa Typ 2017 2018 2019 2020 2021-
2024 

Razem 

Realizacja programu usuwania z budynków 
pokryć dachowych i ściennych zawierających 
azbest 

własne, 
monitorowane 

Wójt Sobolewa,  
właściciele 
i zarządcy 
obiektów 

 
brak możliwości oszacowania kosztów  

budżet gminy, środki 
właścicieli obiektów 

Odbieranie i zagospodarowanie odpadów 
komunalnych powstałych i zebranych 
w gospodarstwach domowych 

 
własne 

 
Wójt Sobolewa 

500 500 500 500 2000 4000  
budżet gminy 

Likwidacja dzikich wysypisk śmieci 
i wdrażanie działań zapobiegających ich 
powstawaniu  

 
własne, 

monitorowane 

Wójt Sobolewa 
Nadleśnictwo 

Garwolin 
właściciele 

terenów 

 
brak możliwości oszacowania kosztów 

budżet gminy, budżet 
państwa, fundusze 
ekologiczne, środki właścicieli 

7.9. Obszar interwencji: edukacja ekologiczna 

Zadanie  
Realizatorzy 

Szacunkowe koszty realizacji zadania w tys. zł Źródła 
finansowania Nazwa Typ 2017 2018 2019 2020 2021-

2024 
Razem 

Opracowanie i wdrożenie gminnego programu edukacji ekologicznej 
 

własne 
Wójt 

Sobolewa 
 

brak możliwości oszacowania kosztów 
budżet gminy, 
fundusze 
ekologiczne 

Kształtowanie proekologicznych postaw konsumenckich 
własne Wójt 

Sobolewa 
w ramach bieżącej działalności budżet gminy, 

fundusze 
ekologiczne 

Informowanie mieszkańców o stanie środowiska i działaniach na rzecz 
jego ochrony 

 
własne 

Wójt 
Sobolewa 

w ramach bieżącej działalności  
budżet gminy 

Zapewnienie partycypacji społecznej w sprawach istotnych dla stanu 
środowiska - prowadzenie badań ankietowych, konsultacji społecznych, 

własne Wójt 
Sobolewa 

w ramach bieżącej działalności budżet gminy 
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Zadanie  
Realizatorzy 

Szacunkowe koszty realizacji zadania w tys. zł Źródła 
finansowania Nazwa Typ 2017 2018 2019 2020 2021-

2024 
Razem 

strategicznych ocen oddziaływania na środowisko opracowywanych 
dokumentów i planowanych przedsięwzięć 

Prowadzenie edukacji ekologicznej poprzez stronę internetową gminy 
własne Wójt 

Sobolewa 
w ramach bieżącej działalności budżet gminy 
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8. System realizacji programu ochrony środowiska 

Podmiotami odpowiedzialnymi za realizację zaproponowanych  zadań i działań będzie Gmina Sobolew 
wraz z jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi oraz pozostałe podmioty wymienione 
w harmonogramie. 
 
Wiodącą rolę przy wdrażaniu wielu celów i zadań zaproponowanych w Programie ochrony środowiska 
pełnić będzie Wójt Sobolewa, prowadząc działania poprzez upoważnione osoby i odpowiednie 
wydziały Urzędu Gminy Sobolew. Rolą Wójta będzie inicjowanie działań, ich koordynacja, 
monitorowanie realizacji celów oraz zapewnienie spójności między Programem a innymi politykami, 
planami i programami rozwoju, w tym planami zagospodarowania przestrzennego.  
 
Część zadań będzie wykonywana przez podmioty prywatne wyłonione w drodze publicznych 
przetargów. Ważnym elementem będą edukacja ekologiczna i komunikacja ze społeczeństwem.  
 
Działania Wójta Sobolewa: 
 

• wyznaczenie osoby lub komórki organizacyjnej Urzędu Gminy czuwającego nad realizacją 
Programu, 

• stanowienie prawa lokalnego – w formie wydawania zarządzeń oraz decyzji administracyjnych 
związanych z zawartością Programu, 

• poszukiwaniu wewnętrznych i zewnętrznych źródeł finansowania, 

• umieszczanie w corocznych budżetach gminy i aktualizacjach do wieloletniej prognozie finansowej 
zadań wyznaczonych w Programie ochrony środowiska, 

• wprowadzanie niezbędnych korekt w Programie, w zależności od sytuacji finansowej, 
organizacyjnej i prawnej gminy, 

• monitorowaniu postępów w realizacji Programu, 

• wykonanie okresowej oceny realizacji Programu poprzez dwuletnie raporty, 

• prowadzenie działań promocyjnych związanych z wykonywaniem Programu. 
 
Zarządzanie środowiskiem realizowane będzie przy wykorzystaniu różnego rodzaju instrumentów, 
do których należą:  
 

• instrumenty prawne i organizacyjne (ustawy, rozporządzenia, obwieszczenia a także  pozwolenia 
na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, decyzje administracyjne, ustalające 
warunki realizacji przedsięwzięć, które umożliwiają uzyskanie najlepszych efektów w zakresie 
ochrony środowiska, kompetencje kontrolne), 

• instrumenty ekonomiczne (opłaty, dotacje, subwencje, fundusze celowe, ulgi podatkowe, 
preferencyjne kredyty i pożyczki), 

• instrumenty społeczne (komunikacja społeczna, dostęp do informacji o środowisku, współpraca 
i budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem a społeczeństwem , 

• instrumenty planistyczne i strukturalne (plany zagospodarowania przestrzennego, strategie, plany 
i programy). 

 
Proces uchwalania aktualizacji programu ochrony środowiska jest poprzedzony etapem opiniowania. 
Programu podlega zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego. 
 
Wójt Sobolewa co 2 lata sporządzi raport z wykonania programu ochrony środowiska i przedstawi go 
Radzie Gminy.  
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W celu nadzoru nad realizacją opracowanego programu wybrano wskaźniki, które będą pomocne 
w przedstawianiu stopnia realizacji założonych zadań. Przedstawiono je w poniższej tabeli. 

Tabela 26. Wskaźniki efektywności programu ochrony środowiska 

Wskaźnik Jednostka Rok 
2015 

Długość sieci wodociągowej  km 134,8 

Połączenia sieci wodociągowej prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego 
zamieszkania 

sztuka 1774 

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 6290 

Korzystający w wodociągu w % ogółu ludności % 76,4 

Woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3 305,6 

Zużycie wody na jednego korzystającego m3/rok 48,6 

Zużycie wody na jednego mieszkańca m3/rok 37,1 

Sieć wodociągowa  rozdzielcza na 100 km2 km 142,2 

Awarie sieci wodociągowej sztuka 7 

Zużycie wody na potrzeby przemysłu dam3 56 

Pobór wód podziemnych na potrzeby przemysłu dam3 55 

Długość sieci kanalizacyjnej  km 29,2 

Połączenia sieci kanalizacyjnej prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego 
zamieszkania 

sztuka 732 

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej osoba 2790 

 Korzystający z kanalizacji w % ogółu ludności % 33,9 

Sieć kanalizacyjna  rozdzielcza na 100 km2 km 30,8 

Różnica pomiędzy odsetkiem ludności korzystającej z wodociągu i z kanalizacji % 42,5 

Ścieki oczyszczane razem dam3 99 

Liczba komunalnych biologicznych oczyszczalni ścieków  sztuk 1 

Przepustowość biologicznych oczyszczalni ścieków komunalnych według projektu m3/dobę 800 

Ludność obsługiwana przez oczyszczalni ścieków osoba 2536 

Równoważna liczba mieszkańców dla oczyszczalni ścieków osoba 7750 

Zbiorniki bezodpływowe sztuk 1599 

Oczyszczalnie przydomowe sztuk 73 

Stacje zlewne sztuk 1 

Osady ściekowe komunalne ton 43 

Długość czynnej sieci gazowej  km 54,22 

Odbiorcy gazu z sieci gosp. 
domowe 

649 

Ludność korzystająca z sieci gazowej osoba 2077 

Sieć rozdzielcza gazowa na 100 km2 km 41,7 

Czynne połączenia sieci gazowej do budynków mieszkalnych sztuka 476 

Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem gosp. dom. 500 

Korzystający z gazu w % ogółu ludności % 25,2 

Zużycie gazu z sieci tys. m3 565,3 

Zużycie gazu z sieci na jednego korzystającego m3 272,2 

Zużycie gazu z sieci na jednego mieszkańca m3 68,5 

Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań  tys. m3 502,9 

Odpady komunalne zmieszane odpady zebrane w ciągu roku ton 167,94 

Odpady komunalne z gospodarstw domowych przypadające na 1 mieszkańca kg 17,3 

Jednostki odbierające odpady w badanym roku według obszaru działalności sztuka 1 

Wskaźnik lesistości % 27,0 

Powierzchnia gruntów leśnych (w tym lasów) ha 2563,43 

Powierzchnia lasów ha 2561,56 

Powierzchnia zalesiona w ciągu roku ha 2,0 

Łączna powierzchnia gruntów leśnych, dla których zmieniono w planach 
przeznaczenie na cele nieleśne 

ha 27 
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Wskaźnik Jednostka Rok 
2015 

Powierzchnia obszarów prawnie chronionych ha 620 

Rezerwaty przyrody ha 6,1 

Obszary chronionego krajobrazu ha 620 

Pomniki przyrody sztuka 7 

Tereny zieleni - zieleńce ha 0,6 

Tereny zieleni osiedlowej ha 2,4 

Plany zagospodarowania przestrzennego sztuk 6 

Powierzchnia gminy objęta obowiązującymi planami ha 156 

Udział powierzchni objętej obowiązującymi miejscowymi planami 
zagospodarowania przestrzennego w powierzchni ogółem 

% 1,6 

Decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego sztuk 12 

Decyzje o warunkach zabudowy ogółem sztuk 81 

Decyzje dotyczące zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej sztuk 0 

Decyzje dotyczące zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej sztuk 71 

Wydatki ogółem na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną z budżetu gminy tys. złotych 2599,670 

Wydatki ogółem na oczyszczanie gminy tys. złotych 47,834 

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę p-poż. z budżetu gminy tys. złotych 196,446 

Wydatki na gospodarkę odpadami z budżetu gminy tys. złotych 475,524 

Tabela opracowana na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych, GUS 2016 
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