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1. Wprowadzenie
Rozwój cywilizacyjny i wielokierunkowa ekspansja cz³owieka spowodowa³y znaczn¹ degradacjê
rodowiska naturalnego - zanieczyszczenie jego poszczególnych komponentów, wyczerpywanie siê
zasobów surowcowych, giniêcie gatunków zwierz¹t i rolin, a tak¿e pogorszenie stanu zdrowia ludnoci na terenach przeobra¿onych na niespotykan¹ dotychczas skalê. Dodatkowo, w Polsce do lat
90-tych XX wieku rodowisko uwa¿ane by³o za ród³o surowców i rezerwuar odpadów i zanieczyszczeñ. Obecnie sytuacja ta uleg³a zmianie - przyjmuje siê, ¿e jednym z najwa¿niejszych praw cz³owieka jest prawo do ¿ycia w czystym rodowisku. Konstytucja RP z dnia 2 kwietnia 1997 roku stanowi,
¿e Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronê rodowiska, kieruj¹c siê zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju.
Zrównowa¿ony rozwój oznacza prowadzenie szerokiej dzia³alnoci gospodarczej i spo³ecznej przy
jednoczesnym niedopuszczeniu do dalszej degradacji rodowiska naturalnego oraz na podejmowaniu
dzia³añ zmierzaj¹cych do restytucji zniszczonych elementów rodowiska. Istota rozwoju zrównowa¿onego polega na tym, aby zapewniæ zaspokojenie obecnych potrzeb bez ograniczania przysz³ym
pokoleniom mo¿liwoci rozwoju.
Wskazane zosta³o równie¿, ¿e ochrona rodowiska jest obowi¹zkiem w³adz publicznych, które
poprzez swoj¹ politykê powinny zapewniæ bezpieczeñstwo ekologiczne. Powiaty i gminy nale¿¹ do
w³adz publicznych, zatem na nich równie¿ spoczywa obowi¹zek wykonywania zadañ z zakresu ochrony
rodowiska oraz odpowiedzialnoæ za jakoæ ¿ycia mieszkañców. Dodatkowym wyzwaniem sta³o siê
przysz³e cz³onkostwo w Unii Europejskiej oraz zwi¹zane z nim wymogi. Trudnym zadaniem, czekaj¹cym powiat i gminê jest wdro¿enie tych przepisów i osi¹gniêcie standardów UE w zakresie ochrony
rodowiska.
Efektywnoæ dzia³añ w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego zale¿y przede wszystkim od
polityki i rozwi¹zañ przyjêtych na szczeblu lokalnym oraz pozyskania zainteresowania i zrozumienia
ze strony spo³ecznoci lokalnych. Dzia³ania takie, aby by³y skuteczne, musz¹ byæ prowadzone zgodnie z opracowanym uprzednio programem, sporz¹dzonym na podstawie wnikliwej analizy sytuacji
dla danego rejonu. Sporz¹dzenie takiego programu jest obowi¹zkiem, zgodnie art. 17 ust.1 ustawy
Prawo ochrony rodowiska, który stanowi, ¿e zarz¹d powiatu i gminy opracowuje program ochrony
rodowiska w celu realizacji polityki ekologicznej pañstwa. W P³ocku, bêd¹cym powiatem grodzkim,
Program ochrony rodowiska spe³nia zarazem zadania programu powiatowego i gminnego. Prezentowany program jest kolejnym dokumentem, który przedstawia kierunki rozwi¹zañ w zakresie ochrony
rodowiska. Ju¿ w 1996 roku zosta³ opracowany i wdro¿ony Program ochrony rodowiska dla miasta
P³ocka, oparty na Lokalnej Agendzie XXI. Sprawozdanie z realizacji tego Programu zosta³o przedstawione Radzie Miasta P³ocka w czerwcu 2002 roku.
Miasto P³ock prowadzi wieloletni¹ dzia³alnoæ zmierzaj¹c¹ do poprawy rodowiska na jego terenie.
Zosta³o to docenione i uhonorowane szeregiem wyró¿nieñ, m.in. tytu³em Ekologicznej gminy Mazowsza w 2001 r., Gminy Przyjaznej rodowisku w 2002 r. Ostatnim osi¹gniêciem jest nagroda za dzia³ania na rzecz ochrony rodowiska w konkursie Nasza gmina w Europie, organizowanym przez NFOiGW w dziedzinie gospodarki odpadami, przyznana Miastu w listopadzie 2003 r. Miasto prowadzi
intensywn¹, wielopoziomow¹ edukacjê ekologiczn¹ mieszkañców i wspó³pracuje z innymi jednostkami
samorz¹du terytorialnego, instytucjami i organizacjami w celu poprawy stanu rodowiska.

2. Cele i zakres programu
Program ochrony rodowiska dla miasta P³ocka na lata 2004-2015 jest dokumentem planowania
strategicznego, wyra¿aj¹cym cele i kierunki polityki ekologicznej samorz¹du miasta P³ocka i okrelaj¹cym wynikaj¹ce z niej dzia³ania. Program obejmuje horyzont czasowy lat 20042015, z podzia³em
na okresy: 20042007, 20082011, 20122015.
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Program ochrony rodowiska dla miasta P³ocka na lata 2004-2015 zawiera:
 aktualny stan rodowiska i g³ówne przyczyny tego stanu,
 najwa¿niejsze problemy z zakresu ochrony rodowiska,
 prognozowane zmiany w zakresie ochrony rodowiska oraz wymagane zmiany w aspekcie przepisów unijnych,
 cele i zadania w ujêciu krótko-, rednio i d³ugookresowym,
 instrumenty prawne i ekonomiczne niezbêdne dla wdro¿enia Programu
 system monitoringu i zarz¹dzania ochron¹ rodowiska
Sam program nie jest dokumentem stanowi¹cym, ingeruj¹cym w uprawnienia poszczególnych
jednostek administracji rz¹dowej i samorz¹dowej oraz podmiotów u¿ytkuj¹cych rodowisko. Nale¿y
jednak oczekiwaæ, ¿e poszczególne jego wytyczne i postanowienia bêd¹ respektowane i uwzglêdniane w planach szczegó³owych i dzia³aniach inwestycyjnych w zakresie ochrony rodowiska.
Tak ujêty Program bêdzie wykorzystywany jako:
 g³ówny instrument strategicznego zarz¹dzania Miastem w zakresie ochrony rodowiska,
 dokument koordynuj¹cy poszczególne dzia³ania zwi¹zane z ochron¹ rodowiska,
 podstawa tworzenia programów operacyjnych i zawierania kontraktów z innymi jednostkami
administracyjnymi i podmiotami gospodarczymi,
 pomoc w wyborze decyzji inwestycyjnych podejmowanych przez ró¿ne podmioty i instytucje,
 instrument do dzia³añ edukacyjnych, informacyjnych i promocyjnych Miasta,
 przes³anka konstruowania bud¿etu Miasta na poszczególne lata,
 uk³ad odniesienia zawieraj¹cy wytyczne dla innych podmiotów polityki ekologicznej,
 podstawa do ubiegania siê o fundusze celowe ze róde³ krajowych i Unii Europejskiej.
Ponadto, cele i dzia³ania proponowane w Programie ochrony rodowiska pos³u¿¹ do tworzenia
warunków dla takich zachowañ ogó³u spo³eczeñstwa miasta P³ocka, które s³u¿yæ bêd¹ poprawie stanu
rodowiska przyrodniczego. Realizacja celów wytyczonych w Programie powinna spowodowaæ polepszenie warunków ¿ycia mieszkañców przy zachowaniu walorów rodowiska naturalnego na terenie Miasta.
Czêci¹ Programu jest Plan gospodarki odpadami dla miasta P³ocka, stanowi¹cy osobny dokument. Z uwagi na wa¿noæ tego zagadnienia, a tak¿e objêtoæ Planu, w niniejszym dokumencie przedstawiono jedynie g³ówne cele i zadania w zakresie gospodarki odpadami.
Zak³ada siê, ¿e kszta³towanie polityki ekologicznej w P³ocku bêdzie mia³o charakter procesu ci¹g³ego, z jednoczesnym zastosowaniem metody programowania krocz¹cego, polegaj¹cej na cyklicznym weryfikowaniu perspektywicznych celów w przekrojach etapowych i wyd³u¿aniu horyzontu czasowego Programu w jego kolejnych edycjach.

3. Metodyka opracowania programu i g³ówne uwarunkowania Programu
Jako punkt odniesienia dla Programu ochrony rodowiska przyjêto aktualny stan rodowiska oraz
stan infrastruktury ochrony rodowiska na dzieñ 31.12.2002 z uwzglêdnieniem dostêpnych danych za
okres 2003 roku.
Sposób opracowania Programu zosta³ podporz¹dkowany metodologii w³aciwej dla planowania
strategicznego, polegaj¹cej na:
1. Okreleniu diagnozy stanu rodowiska przyrodniczego w P³ocku, zawieraj¹cej charakterystyki
poszczególnych komponentów rodowiska wraz z ocen¹ stanu i wyszczególnieniem problemów;
2. Okreleniu konstruktywnych dzia³añ zmierzaj¹cych do poprawy w zakresie ochrony rodowiska
poprzez przedstawienie celów strategicznych, celów d³ugo- rednio- i krótkoterminowych oraz
kierunków dzia³añ wraz z opracowaniem programów operacyjnych dla poszczególnych segmentów rodowiska;
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3. Przedstawieniu uwarunkowañ realizacyjnych Programu w zakresie rozwi¹zañ prawno-instytucjonalnych, róde³ finansowania, systemu zarz¹dzania rodowiskiem i Programem;
4. Okreleniu zasad monitorowania efektów wdra¿ania Programu.
ród³ami informacji dla Programu by³y materia³y uzyskane z Urzêdu Miasta P³ocka, Starostwa
Powiatowego w P³ocku, Urzêdów Gmin z terenu powiatu p³ockiego, Wojewódzkiego Inspektoratu
Ochrony rodowiska w Warszawie i Delegatury w P³ocku, Wojewódzkiego Urzêdu Statystycznego,
Urzêdu Marsza³kowskiego Województwa Mazowieckiego, a tak¿e prace instytutów i placówek naukowo - badawczych z zakresu ochrony rodowiska oraz gospodarki odpadami, jak równie¿ dostêpna
literatura fachowa.
Zgromadzone informacje zosta³y zweryfikowane poprzez ankietyzacjê, wywiady i sonda¿e. Do
podmiotów gospodarczych z terenu Miasta rozes³ane zosta³y ankiety uwzglêdniaj¹ce szerok¹ problematykê ochrony rodowiska, z których wnioski zosta³y uwzglêdnione w Programie. Przeprowadzono
równie¿ badania wiadomoci spo³ecznej w zakresie zagadnieñ ochrony rodowiska, w tym gospodarki odpadami.
Koncepcja Programu oparta jest o zapisy nastêpuj¹cych dokumentów:
 Prawo ochrony rodowiska z 27 kwietnia 2001 roku. Definiuje ono ogólne wymagania w odniesieniu do programów ochrony rodowiska opracowywanych dla potrzeb województw, powia
tów i gmin.
 Polityka ekologiczna pañstwa na lata 2003-2006 z uwzglêdnieniem perspektywy na lata 2007-2010.
Zgodnie z zapisami tego dokumentu Program winien definiowaæ:
1. cele redniookresowe do 2010 roku
2. zadania na lata 2003-2006
3. monitoring realizacji Programu
4. nak³ady finansowe na wdro¿enie Programu
Cele i zadania ujête zosta³y w kilku blokach tematycznych, a mianowicie:
1. cele i zadania o charakterze systemowym,
2. ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne u¿ytkowanie zasobów przyrody,
3. zrównowa¿one wykorzystanie surowców,
4. jakoæ rodowiska i bezpieczeñstwo ekologiczne.
 Projekt Programu ochrony rodowiska województwa mazowieckiego. W dokumencie tym okrelono d³ugoterminow¹ politykê ochrony rodowiska dla województwa mazowieckiego, przedstawiono cele krótkoterminowe i sposób ich realizacji, okrelono sposoby zarz¹dzania rodowiskiem i aspekty finansowe realizacji programu.
 Wytyczne do sporz¹dzania programów ochrony rodowiska na szczeblu regionalnym i lokalnym, które podaj¹ sposób i zakres uwzglêdniania polityki ekologicznej pañstwa w programach
ochrony rodowiska oraz wskazówki, co do zawartoci programów. W powiatowym programie
powinny byæ uwzglêdnione:
1. zadania w³asne powiatu i gminy (pod zadaniami w³asnymi nale¿y rozumieæ te przedsiêwziêcia,
które bêd¹ finansowane w ca³oci lub czêciowo ze rodków bud¿etowych i pozabud¿etowych
bêd¹cych w dyspozycji miasta),
2. zadania koordynowane (pod zadaniami koordynowanymi nale¿y rozumieæ pozosta³e zadania
zwi¹zane z ochron¹ rodowiska i racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych, które s¹
finansowane ze rodków przedsiêbiorstw oraz ze rodków zewnêtrznych, bêd¹cych w dyspozycji organów i instytucji szczebla centralnego, b¹d instytucji dzia³aj¹cych na terenie miasta, ale
podleg³ych bezporednio organom centralnym).
Ponadto uwzglêdnione zapisy zawarte w:
 Krajowym planie gospodarki odpadami (2002 r.)
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Krajowym programie oczyszczania cieków komunalnych,
aktach prawnych polskich i dyrektywach UE,
konwencjach i porozumieniach miêdzynarodowych podpisanych i ratyfikowanych przez Polskê,
Strategii rozwoju województwa mazowieckiego (2000 r.),
projekcie Regionalnego programu operacyjnego dla województwa mazowieckiego na lata
2004-2006 (2003 r.),
 projekcie Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego (2003 r.),
 projekcie Planu zagospodarowania przestrzennego dla województwa mazowieckiego.

4. Ogólna charakterystyka Miasta
4.1. Po³o¿enie administracyjne i geograficzne
Miasto P³ock jest gmin¹ z uprawnieniami powiatu grodzkiego, po³o¿onym w pó³nocno-zachodniej czêci województwa mazowieckiego. Po³o¿enie P³ocka wytyczaj¹ nastêpuj¹ce wspó³rzêdne geograficzne: 52o32' szerokoci pó³nocnej oraz 19o40' d³ugoci wschodniej. Zgodnie z podzia³em na
jednostki terytorialne, Miasto znajduje siê w podregionie ciechanowsko - p³ockim. Powierzchnia Miasta
wynosi 88,06 km2.
P³ock po³o¿ony jest nad Wis³¹, w odleg³oci oko³o 120 km od Warszawy i 112 km od £odzi.
Prawobrze¿na czêæ miasta znajduje siê na skarpie wilanej, oko³o 47 m nad poziomem rzeki. Jest to
niepowtarzalne po³o¿enie poród miast polskich, wyró¿niaj¹ce P³ock jako atrakcjê turystyczn¹.
Wed³ug podzia³u fizyczno-geograficznego J. Kondrackiego obszar ten nale¿y do prowincji Ni¿u
rodkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierza Po³udniowoba³tyckiego i makroregionów: Pojezierza
Che³miñsko-Dobrzyñskiego oraz Pradoliny Toruñsko-Eberswaldzkiej. W granicach Pradoliny Toruñsko-Eberswaldzkiej le¿y mezoregion Kotlina P³ocka, natomiast w granicach Pojezierza Che³miñskoDobrzyñskiego - mezoregion Pojezierza Dobrzyñskiego. Miasto P³ock po³o¿one jest pomiêdzy tymi
dwoma mezoregionami. Historyczny P³ock le¿y na wysoczynie zaliczanej do Pojezierza Dobrzyñskiego, a tylko przedmiecie P³ocka - Radziwie jest zlokalizowane na tarasie zalewowym na lewym
brzegu Wis³y w Kotlinie P³ockiej.
Miasto P³ock otoczone jest ze wszystkich stron gminami nale¿¹cymi do ziemskiego powiatu p³ockiego. Z miastem P³ock granicz¹ bezporednio nastêpuj¹ce gminy:
 od pó³nocy Stara Bia³a i Radzanowo,
 od po³udnia £¹ck i G¹bin,
 od zachodu Nowy Duninów,
 od wschodu G¹bin i S³upno.
W sk³ad miasta wchodzi 20 osiedli mieszkaniowych i 2 przemys³owe. S¹ to:
Tabela 1. Wykaz osiedli na terenie P³ocka

Osiedle

Powierzchnia
w ha

Ludnoæ
(osoby)

7 039

130609

1855

79,93

Borowiczki

709

3400

480

8,05

Ciechomice

555

920

166

6,3

Dobrzyñska

44

10800

24545

0,5

Góry

871

1320

152

9,89

Imielnica

272

8450

3107

3,09

Osiedle mieszkaniowe

8

Gêstoæ
zaludnienia

Udzia³ powierzchni
w ca³oci powierzchni miasta w %

Osiedle

Powierzchnia
w ha

Ludnoæ
(osoby)

Gêstoæ
zaludnienia

Udzia³ powierzchni
w ca³oci powierzchni miasta w %

Kolegialna

114

10050

8816

1,30

£ukasiewicza

224

14950

6674

2,54

Mickiewicza

98

16950

17296

1,11

Miêdzytorze

90

6679

7421

1,02

Podolszyce Po³udnie

246

4500

1829

2,79

Podolszyce Pó³noc

284

9050

3187

3,22

Pradolina Wis³y

736

500

68

8,36

Radziwie

742

4150

559

8,43

Skarpa

128

10070

7867

1,45

53

5750

10849

0,60

868

700

81

9,86

18

7550

41944

0,21

Winiary

613

1640

268

6,96

Wyszogrodzka

252

10490

4163

2,86

Zielony Jar

122

2690

2205

1,39

Stare Miasto
Trzepowo
Tysi¹clecia

Dzielnice przemys³owe

1 767





20,07

Petrochemia

1 185





13,46

582





6,61

Kostrogaj

Tabela 2. Zmiany powierzchni i liczby ludnoci P³ocka w XX wieku (wg dokumentów Urzêdu Miasta P³ocka)

Lata

po aneksji

Iloæ osób
z przejêtych
terenów

Powierzchnia P³ocka w ha
przed aneksj¹

przy³¹czona

1923

1 678

922

2 600

...

1953

2 600

518

3 118

1 118

Miejscowoci
przy³¹czone do P³ocka
Radziwie
Boryszewo Nowe, Onica,
Kostrogaj

1961

3 118

2 076

5 194

1 365

1982

5 194

1 450

6 644

...

Bia³a Nowa, Winiary
Podolszyce, Imielnica,
Borowiczki

1997

6 644

2 162

8 806

2 700

Góry, Ciechomice, Longinus,
Tokary, Budy Dolne

Razem



7 128



5 183

4.2. Powi¹zania z innymi orodkami
Miasto P³ock jest wa¿nym wêz³em komunikacyjnym. Zbiegaj¹ siê tu i krzy¿uj¹ wa¿ne szlaki drogowe o znaczeniu ponadregionalnym, zapewniaj¹ce po³¹czenia z du¿ymi aglomeracjami miejskimi
i miastami wojewódzkimi. Na wêze³ drogowy sk³adaj¹ siê dwie drogi miêdzyregionalne przelotowe,
przechodz¹ce przez centrum miasta oraz cztery regionalne, wychodz¹ce z miasta.
Jedn¹ z wa¿niejszych tras jest droga miêdzyregionalna nr 60 Kutno-P³ock-Drobin-CiechanówRó¿an-Ostrów Mazowiecki, która ³¹czy centrum Polski z województwami pó³nocno-wschodnimi oraz
województwem ³ódzkim i po³udniowo-zachodni¹ czêci¹ Polski. Droga miêdzyregionalna nr 62 W³o9
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c³awek-P³ock-Wyszogród-Zakroczym jest drog¹ ³¹cz¹c¹ projektowan¹ autostradê Pó³noc-Po³udnie
w kierunku wschodnim. Oprócz tego, istotne znaczenie w uk³adzie komunikacyjnym miasta maj¹
drogi: nr 559 w kierunku na Toruñ i Lipno, droga nr 562 w kierunku na W³oc³awek i Dobrzyñ droga
nr 567 do P³oñska oraz droga nr 575 na Dobrzyków i G¹bin.
Dynamiczny rozwój miasta w latach 60-tych i 70-tych spowodowa³ gwa³towny przyrost pojazdów
- powy¿ej redniej krajowej. Przyrostowi temu nie towarzyszy³a w odpowiednim stopniu rozbudowa
i modernizacja uk³adu sieci ulicznej. G³ówne arterie komunikacyjne przebiegaj¹ce przez centrum miasta,
niezmodernizowane ulice i skrzy¿owania oraz zbyt ma³a liczba parkingów czyni komunikacjê uci¹¿liw¹ dla mieszkañców. Jednak¿e centralne po³o¿enie miasta stwarza, przy za³o¿eniu rozbudowy infrastruktury drogowej (obwodnica), mo¿liwoæ rozwoju dróg o charakterze tranzytowym. Obecnie przyst¹piono do budowy nowej przeprawy mostowej na rzece Wile i dróg dojazdowych, co w znacznym
stopniu u³atwi komunikacjê w miecie i rejonie oraz przyczyni siê do rozwi¹zania wielu istniej¹cych
obecnie problemów.
W wyniku trudnoci w transporcie dla miasta zosta³ opracowany i wdro¿ony Program usprawnienia komunikacji w P³ocku. W wyniku jego realizacji przebudowano wiele dróg i ulic Miasta, zbudowano dwa ronda i za³o¿ono w wielu miejscach sygnalizacjê uliczn¹.
Powi¹zania kolejowe miasta P³ocka maj¹ charakter trzeciorzêdny, mimo, ¿e dynamiczny rozwój
miasta zwiêkszy³ kilkakrotnie ruch osobowy, a g³ównie ruch masy towarowej. Trasa kolei przecina
tereny osiedli mieszkaniowych, ponadto przebiega w s¹siedztwie terenów skarpowych zagro¿onych
osuwiskami oraz cennych zabytków. Ciê¿ki transport towarowy i zwi¹zane z nim dynamiczne oddzia³ywanie mog¹ powodowaæ uszkadzanie s¹siaduj¹cej z tras¹ zabudowy. Przewo¿one ³adunki niebezpieczne stanowi¹ ci¹g³e zagro¿enie dla okolicznych mieszkañców.
Silne powi¹zania spo³eczno - gospodarczo - administracyjne spowodowa³y, ¿e utworzony zosta³
Zwi¹zek Gmin Regionu P³ockiego, do którego, oprócz P³ocka, nale¿y równie¿ 13 gmin p³ockiego
powiatu ziemskiego: Drobin, G¹bin, Wyszogród, Bodzanów, Brudzeñ Du¿y, Bulkowo, Ma³a Wie,
Nowy Duninów, Radzanowo, S³ubice, S³upno, Stara Bia³a, Staroreby. Wród powy¿szych gmin 10
ma charakter wiejski, 3 gminy charakter miejsko-wiejski. Natomiast P³ock jest gmin¹ miejsk¹.
Aktywnoæ w³adz P³ocka wyra¿a siê m.in. w przynale¿noci miasta do ponadlokalnych struktur.
Miasto nale¿y do Stowarzyszenia Gmin Turystycznych Pojezierza Gostyñskiego, Zwi¹zku Miast Polskich, Zwi¹zku Miast Nadwilañskich, Stowarzyszenia Regionalnego Centrum Rozwoju Technologii, Kapitu³y Najstarszych Miast i Miejscowoci w Polsce, Stowarzyszenia Europejskich Miast i Regionów dla Kultury Les Recontres, Ogólnopolskiej Federacji M³odzie¿owych Rad Miejskich.
Prowadzona jest tak¿e aktywna wspó³praca zagraniczna. W ramach wspó³pracy partnerskiej
z miastami siostrzanymi nawi¹zano wspó³pracê z: Darmstradt (Niemcy), Fort Wayne (USA), Forli
(W³ochy), Mo¿ejkami (Litwa), Nowopo³ockiem (Bia³oru), Auxerre (Francja), Bielcami (Mo³dawia),
Loznic¹ (Serbia i Czarnogóra) Thurrock (Wlk. Brytania).
4.3. Historia, zabytki i atrakcje turystyczne
P³ock jest jednym z najstarszych miast Mazowsza i Polski. Otrzyma³ prawa miejskie w 1237 roku.
Istnia³ jednak wczeniej jako gród warowny i obronny. Czas najwiêkszego rozkwitu tego miejsca to
schy³ek XI wieku i wiek XII. W 1075 roku powsta³o w P³ocku biskupstwo, które mia³o du¿y wp³yw na
rozwój gospodarczy miasta. W latach 1079- 1138 P³ock pe³ni³ funkcje stolicy pañstwa polskiego za
panowania W³adys³awa Hermana i Boles³awa Krzywoustego, a od 1138 do 1495 centralnego orodka,
pocz¹tkowo dzielnicy mazowieckiej, a potem ksiêstwa Mazowieckiego (P³ockiego). W 1180 roku
powsta³a przy kolegiacie w. Micha³a szko³a, która jako jedyna przetrwa³a do czasów wspó³czesnych
zyskuj¹c miano najstarszej polskiej szko³y. Wymienione czynniki mia³y charakter miastotwórczy
i decydowa³y o tym, ¿e P³ock by³ orodkiem ponadregionalnym. Na terenie miasta mo¿na podziwiaæ
wiele zabytków - do najcenniejszych zaliczyæ nale¿y zespó³ katedralny na Wzgórzu Tumskim, pochodz¹cy z okresu redniowiecza. Czynnikiem miastotwórczym by³a równie¿ Wis³a.
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Ponadregionalny charakter P³ocka utrzymywa³ siê do 1919 roku mimo, ¿e od 1795 Polska nie
istnia³a jako samodzielne pañstwo. Po odzyskaniu niepodleg³oci P³ock pe³ni³ w latach 1919-1975
funkcjê stolicy powiatu, a w latach 1975-1998 stolicy województwa p³ockiego. W latach 1919-1939
rozwój P³ocka odbywa³ siê w oparciu o rozbudowê istniej¹cych zak³adów przemys³u maszynowego
i dziêki rozwojowi przemys³u rolno- spo¿ywczego. Punktem decyduj¹cym o gwa³townym rozwoju
P³ocka by³a decyzja o wybudowaniu kombinatu petrochemicznego. W póniejszych latach powsta³y
nowe ga³êzie przemys³u. Rozwój przemys³u spowodowa³ du¿y nap³yw ludnoci, rozwój infrastruktury technicznej i spo³ecznej oraz ukszta³towanie siê du¿ego orodka przemys³owo- kulturalnego.
Najwa¿niejsze wydarzenia w historii miasta przedstawione zosta³y poni¿ej:
X - XI w.
Budowa drewnianego grodu, wczesnopiastowskiego centrum administracyjnego.
po³owa XI w. Pierwsze monumentalne budowle kamienne (kaplica grodowa).
1039-1047 r.
P³ock - centrum samodzielnego organizmu pañstwowego pod rz¹dami Mas³awa.
1075 r.
Erygowanie diecezji p³ockiej.
1102 r.
W P³ocku umiera i zostaje pochowany w³adca Polski, ksi¹¿ê W³adys³aw Herman.
1138 r.
Po mierci (pochowanego w P³ocku) ksiêcia Boles³awa III Krzywoustego - w³adcy
Polski, P³ock staje siê jedn¹ z dzielnic ksi¹¿êcych.
1144 r.
Powiêcenie wzniesionej z fundacji biskupa Aleksandra z Malonne kamiennej bazyliki katedralnej.
1180 r.
Pierwsze wzmianki o istnieniu w P³ocku kolegiaty pod wezwaniem w. Micha³a,
przy której funkcjonowa³a szko³a typu trivium (dzisiejsza Ma³achowianka).
1237 r.
Konrad I Mazowiecki na czêci swoich gruntów i w oparciu o w³asne prawo lokuje
miasto P³ock, co zostaje potwierdzone dokumentem przez biskupa Piotra I.
1351-1370 r.
Za panowania Kazimierza Wielkiego P³ock wraz z ca³ym Mazowszem staje siê lennem pañstwa polskiego.
1405 r.
Ksiê¿na Aleksandra (siostra króla W³adys³awa Jagie³³y i ¿ona ksiêcia p³ockiego Ziemowita IV) funduje szpital pod wezwaniem w. Trójcy.
1435 r.
W³adys³aw I, ksi¹¿ê mazowiecki nadaje P³ockowi pe³ne prawo che³miñskie.
1495 r.
Po bezpotomnej mierci ostatniego ksiêcia p³ockiego Janusza II P³ock wraz z ca³ym
Mazowszem zostaje wcielony do Korony Polskiej.
3 maja 1498 r. Król Jan Olbracht nadaje miastu przywilej, na mocy którego zarz¹d miasta buduje
w P³ocku pierwsze wodoci¹gi.
1526 r.
W czasie najwiêkszej epidemii umiera ok. 1100 osób (30% ludnoci ).
1545 r.
Wielki po¿ar niszczy ca³e ulice: Dobrzyñsk¹, Piekarsk¹ i Nadwilañsk¹.
1 sierpnia 1558 r. P³ock otrzymuje od króla Zygmunta II Augusta przywilej swobodnego wyboru burmistrza i wójta.
1657 r.
Wojska szwedzkie pod dowództwem króla Karola Gustawa grabi¹ doszczêtnie P³ock,
niszcz¹c przy tym zamek, domy mieszczañskie i szpital.
1731 r.
W wyniku erozji skarpy p³ockiej do Wis³y osuwa siê niemal ca³a ul. Nadwilañska
m.in. z czêci¹ kocio³a farnego.
1803 r.
W wyniku realizacji planu Schmidta, w³adze pruskie przystêpuj¹ do rozbudowy P³ocka pomiêdzy nowo wytyczonymi ulicami: od Tumskiej po Kiliñskiego.
23 wrzenia 1831 r. Na Ratuszu p³ockim obraduje ostatnia sesja sejmu powstañczego Królestwa
Polskiego.
15 maja 1863 r. Przy placu koszarowym za rogatkami p³oñskimi rozstrzelano powstañczego naczelnika województwa p³ockiego, genera³a Zygmunta Padlewskiego.
1911-1913 r.
Budowa zespo³u klasztorno-katedralnego mariawitów.
18-19 sierpnia 1920 r. Obrona mieszkañców P³ocka przed atakiem Rosjan podczas wojny polskobolszewickiej.
10 kwietnia 1921 r. Marsza³ek Józef Pi³sudski odznacza P³ock Krzy¿em Walecznych za bohatersk¹
obronê podczas wojny polsko-bolszewickiej w sierpniu 1920 r.
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1923 r.
Do P³ocka zostaje w³¹czone Radziwie - obecna lewobrze¿na czêæ miasta.
1937-1938 r.
Wybudowano sta³y most drogowo-kolejowy na Wile.
marzec 1941 r. Oddzia³y SS wysiedlaj¹ (przenosz¹c do obozów zag³ady) ca³¹ ludnoæ ¿ydowsk¹
P³ocka stanowi¹c¹ wówczas czwart¹ czêæ mieszkañców miasta.
5 stycznia 1959 r. Uchwa³a Komitetu Ekonomicznego Rady Ministrów o lokalizacji w P³ocku kombinatu rafineryjno-petrochemicznego.
1975-1998 r.
P³ock stolic¹ województwa.
7-8 czerwca 1991 r. Z pielgrzymk¹ do P³ocka przybywa Ojciec w. Jan Pawe³ II.
1 stycznia 1997 r. Do miasta zostaj¹ przy³¹czone nowe tereny, jego powierzchnia zwiêksza siê do
8806 ha.
1999 r.
W wyniku po³¹czenia Petrochemii P³ock S.A. i CPN powstaje Polski Koncern Naftowy Orlen SA.
30 kwietnia 2000 r. Papie¿ Jan Pawe³ II og³asza siostrê Faustynê Kowalsk¹ wiêt¹. 22 lutego 1931 r.
w. Faustyna mia³a w P³ocku pierwsze objawienie Jezusa Mi³osiernego.
Najwa¿niejsze zabytki i obiekty turystyczne P³ocka to:
Bazylika Katedralna. Per³a architektury renesansowej, wzniesiona na fundamentach romañskogotyckiej wi¹tyni. W Kaplicy Królewskiej znajduje siê sarkofag dwóch w³adców Polski - W³adys³awa Hermana i Boles³awa Krzywoustego. W kruchcie - kopia s³ynnych br¹zowych, romañskich Drzwi
P³ockich, wykonanych dla katedry p³ockiej oko³o 1154 roku w Magdeburgu.
Naprzeciw katedry wznosz¹ siê mury dawnego opactwa benedyktyñskiego oraz pozosta³oci zamku wzniesionego przez króla Kazimierza Wielkiego. Kompleks obiektów, zwany zamkiem ksi¹¿¹t
mazowieckich, jest siedzib¹ Muzeum Mazowieckiego. W muzeum zgromadzono najbogatsze w Polsce zbiory sztuki secesyjnej (m.in. Prace Wyspiañskiego, Mehoffera, Laszczki). Tu¿ obok znajduje siê
Muzeum Diecezjalne z unikaln¹ ekspozycj¹ dawnego malarstwa, rzeby i rzemios³a artystycznego
oraz bezcennymi zabytkami sztuki sakralnej.
P³ock - to tak¿e najstarsza polska szko³a, ponad 820 - letnia Ma³achowianka, najstarsze w kraju
Towarzystwo Naukowe P³ockie (za³o¿one w 1820 r.).
W Bibliotece im. Zieliñskich TNP przechowywane s¹ cenne rêkopisy i starodruki, w tym 92
inkunabu³y. Prawdziwym rarytasem jest zbiór 80 grafik Francisco Goi Kaprysy, pierwsze wydanie
dzie³a Miko³aja Kopernika De revolutionibus orbium coelestium z 1543r. i Boska Komedia Dantego z 1487r.
Stary Rynek - do po³owy XIX wieku têtni³ ¿yciem. Tutaj znajdowa³y siê zajazdy, ober¿e i najbogatsze sklepy. Póniej zatraci³ swój handlowy charakter. W 1997 r. Rada Miasta P³ocka przyjê³a strategiê rewitalizacji p³ockiej starówki, w za³o¿eniu obliczon¹ na 30 lat. Trwa proces rewitalizacji, a jej
efekty zyskuj¹ uznanie w kraju, czego wyrazem s¹ nagrody dla P³ocka za rewitalizacjê, zdobyte podczas Targów Inwestycyjnych Miast Polskich w Poznaniu w 1998 r. oraz w konkursie Modernizacja
Roku 1998. P³ocki rynek jest celem licznych pielgrzymek. W jednej z kamienic znajduje siê bowiem
sanktuarium, upamiêtniaj¹ce miejsce, w którym wiêta Faustyna Kowalska w 1931 mia³a pierwsze
widzenie Jezusa Mi³osiernego. Na Rynku - zgodnie z ¿yczeniem p³occzan, którzy wypowiedzieli siê
na ten temat w ankiecie, stanê³a nowoczesna, podwietlana fontanna, a z ratuszowej wie¿y codziennie
p³ynie hejna³, grany przez trêbacza. Atrakcj¹ dla turystów jest tak¿e scena pasowania na rycerza Boles³awa Krzywoustego prezentowana na wie¿y tu¿ po hejnale o godz. 12.00.
P³ocki ratusz - zbudowany w latach 1824-1827, zaprojektowany zosta³ przez Jakuba Kubickiego,
jednego z najwybitniejszych architektów okresu klasycyzmu (twórcy m.in. Belwederu w Warszawie),
by³ miejscem ostatniego posiedzenia Sejmu Królestwa Polskiego w 1831 r. (tzw. Sejm Powstañczy).
Od chwili powstania ratusz by³ zawsze siedzib¹ w³adz miejskich.
W krajobrazie P³ocka wyró¿nia siê neogotycka sylwetka zbudowanego na pocz¹tku XX wieku
Starokatolickiego Kocio³a Mariawitów, centrum polskiego mariawityzmu.
P³ockie ZOO. W po³o¿onym na Wilanej Skarpie Ogrodzie Zoologicznym mo¿na podziwiaæ po13

nad 3300 zwierz¹t w 430 gatunkach, a ogród specjalizuje siê w hodowli gadów. Warto równie¿ zobaczyæ jedyne w Polsce tukany, lory wielkie, ibisy czarnog³owe, ³asice syberyjskie, turako bia³olicy
i najmniejsze na wiecie ma³pki - pigmejki. Wród polskich ogrodów zoologicznych, p³ocki wyró¿nia
siê najwiêkszym akwarium morskim.
4.4. Demografia gminy i procesy spo³eczne
Miasto P³ock zamieszkuje 128,4 tys. mieszkañców, w tym 48,04% stanowi¹ mê¿czyni i 51,96%
kobiety. Gêstoæ zaludnienia wynosi 1 483 osób km2 (2002 r.).
Zjawiska demograficzne wystêpuj¹ce w P³ocku s¹ odzwierciedleniem ogólnych tendencji wystêpuj¹cych w ostatnich latach w Polsce i na wiecie. Nale¿y do nich zaliczyæ w pierwszej kolejnoci:
 spadek liczby urodzeñ,
 przewagê kobiet nad mê¿czyznami,
 starzenie siê spo³eczeñstwa.
W P³ocku w ostatnich latach tempo rocznego przyrostu naturalnego znacznie siê zmniejszy³o,
a w 1999 roku by³o bliskie 0. Zjawiskiem nietypowym jest natomiast wystêpuj¹ca w P³ocku struktura wiekowa ludnoci, która ukszta³towa³a siê w latach 60 i 70 i by³a spowodowana du¿ym nap³ywem m³odej ludnoci do P³ocka, co ma aktualnie wp³yw na poziom bezrobocia i przyrost naturalny.
P³ock ma bardzo m³ode spo³eczeñstwo. Przeciêtny wiek p³occzanina wynosi oko³o 35 lat. Najwiêksz¹ grupê stanowi ludnoæ w przedzia³ach wiekowych 40-49 i 20-29 lat. Dysproporcje w strukturze wiekowej powoduj¹, ¿e w P³ocku jest bardzo du¿a grupa osób w wieku produkcyjnym, co daje
równie¿ przes³anki do lawinowego starzenia siê ludnoci w stosunkowo niedalekiej przysz³oci i zmniejszaj¹c¹ siê grupê osób w wieku przedprodukcyjnym.
Liczba osób pracuj¹cych w P³ocku w latach 1997-2001 by³a nastêpuj¹ca:






1997
1998
1999
2000
2001

 50319 osób,
 51555 osób,
 49833 osób,
 47649 osób,
 46670 osób.

Z ogólnej liczby mieszkañców bezrobotni stanowi¹ 20,1 % ca³ej spo³ecznoci, a pracuj¹cy 35,7%
(stan na 31.12.2003 r.). W sektorze prywatnym pracuje oko³o 64 % pracuj¹cych. Struktura zatrudnienia
w P³ocku jest doæ stabilna. Najwiêksze zatrudnienie wystêpuje w dzia³alnoci produkcyjnej (oko³o
30%) i w budownictwie (oko³o 19%). W 2001 roku w dzia³alnoci produkcyjnej pracowa³o- 14556,
w budownictwie- 7378 osób. Na dalszych pozycjach ukszta³towa³o siê zatrudnienie w handlu hurtowym
- 9,0%, ochronie zdrowia i opiece spo³ecznej - 8,3%, edukacji i owiacie - 6,5%, transporcie - 5,5%,
administracji publicznej - 4,5%, obs³udze nieruchomoci - 4,5% oraz porednictwie finansowym - 6,0%.
Najwiêkszy przyrost zatrudnienia wyst¹pi³ w ostatnich latach w porednictwie finansowym.
Stopa bezrobocia odzwierciedlaj¹ca stosunek liczby bezrobotnych do liczby osób czynnych zawodowo wynosi³a na koniec poszczególnych lat:
 1997  15,1%,
 1998  12,0%,
 1999  16,6%,
 2000  16,1%,
 2001  18,3%
 2002  20,1%
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Wród bezrobotnych przewa¿aj¹ kobiety. Niepokoj¹cym zjawiskiem jest fakt, ¿e do otrzymania
zasi³ku kwalifikuje siê tylko oko³o 20% bezrobotnych. Wród bezrobotnych w P³ocku przewa¿aj¹
osoby z wykszta³ceniem podstawowym i zawodowym.
Aspekty demograficzno - spo³eczne na przestrzeni lat 1992-2002 przedstawia poni¿sza tabela:
Tabela 3. Wskaniki demograficzno - spo³eczne dla miasta P³ocka z lat 1992-2002
Lp.

Wskanik

Wielkoæ

Dynamika zmian

Rok

Wzrost (+)/Spadek (-)

1992

1997

2002

1997/1992 (5)
Wart.

1.

Ludnoæ ogó³em

3.

Mê¿czyni

4.

Kobiety

%

2002/1992 (10)

Wart.

%

Wart.

%

km2

66,4

88,06

88,06

21,66

32,62

0,00

0,00

21,66

32,62

ha

6640

8806

8806

2166

32,62

0,00

0,00

2166

32,62

125005 130596 128208

5591

4,47

-2388

1,86

3203

2,56

wart.

60408

62949

61604

2541

4,21

-1345

2,18

1196

1,98

%

48,32

48,2

48,05

wart.

64597

67647

66604

%

51,68

51,8

51,95

Powierzchnia

2.

2002/1997 (5)

-0,12
3050

-0,15
4,72

-1043

0,12

1,57

-0,27
2007

0,15

3,11
0,27

5.

Kobiety na 100 mê¿czyzn

106,9

107,5

108

0,6

0,56

0,50

0,47

1,1

1,03

6.

Gêstoæ zal. (os/km )

1883

1483

1456

-400

26,97

-27,00

1,85

-427

29,33

7.

Powierzchnia w m2/os.

531,2

674,3

686,9

143,11

26,94

12,56

1,86

155,67 29,31

8.

Saldo mig. zew./1000 os. -0,08

0,18

-0,09

0,26

325,00

-0,27

300,00

-0,01

12,50

9.

Lud przedprod

32972 27200

-4028

10,89

-5772

17,51

-9800

36,03

2

wart.
%

10. Lud przedprod
11. Lud przedprod

37000
29,6

25,2

21,2

wart.

76500

83824 85200

%

61,2

64,2

wart.

11500

13800 16000

-4,4
7324

66,4

-4,0
9,57

1376

3,0
2300

-8,4
1,64

8700

2,2
20,00

2200

5,2

15,94

4500

1,8

39,13

9,2

10,6

12,4

12. Stopa bezrobocia (%)

22,6

15,1

23,3

-7,5

33,19

8,20

54,30

0,7

3,10

13. Przyrost naturalny

3,77

2,37

0,31

-1,4

37,14

-2,06

86,92

-3,46

91,78

%

1,4

11,37

3,2

4.5. Analiza zagospodarowania przestrzennego
Struktura przestrzenna Miasta
Ca³kowita powierzchnia miasta wynosi 8 806 ha (88,06 km2). Podzia³ u¿ytkowania gruntów na
terenie Miasta w 2002 roku kszta³towa³ siê nastêpuj¹co:
Tabela 4. Struktura u¿ytkowania gruntów w P³ocku
Rodzaj u¿ytkowania
u¿ytki rolne ogó³em
lasy i zadrzewienia
wody (wraz z terenami zalewowymi)
tereny osiedlowe i komunikacyjne
nieu¿ytki
tereny przemys³owe

powierzchnia w ha
4038
567
577
2362
152
976

% ca³oci powierzchni P³ocka
45,8%
6,4%
6,5%
26,8%
1,7%
11,1%
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Pod wzglêdem zagospodarowania przestrzennego w P³ocku wystêpuje uk³ad strefowy. Uk³ad przestrzenny miasta za³o¿ony zosta³ na prawobrze¿nej, wysokiej skarpie rzeki Wis³y i w pocz¹tkowej
fazie kszta³towa³ siê w formie koncentrycznej wokó³ istniej¹cego zainwestowania historycznego. Na
prawym dolnym tarasie dominuj¹ tereny zielone, z których wiêkszoæ jest nieurz¹dzona, a du¿a czêæ
znajduje siê w stanie naturalnym. Na górnym tarasie dominuje zabudowa mieszkaniowo-us³ugowa,
która rozci¹ga siê oko³o 2 km od skarpy Wis³y. Strefa ta obejmuje zwarty uk³ad miejski (ródmiecie
i otaczaj¹ce je osiedla mieszkaniowe) oraz osiedla satelitarne i peryferyjne (Podolszyce, Imielnica,
Borowiczki, Winiary i Trzepowo). Osiedla licz¹ sobie od 700 - 17 000 mieszkañców, ze rednia liczb¹
7500 zamieszkuj¹cych je osób. Za stref¹ mieszkaniowo - us³ugow¹ znajduje siê strefa przemys³owotechniczna i tereny rolne. Uk³ad ten w wyniku lokalizacji Zak³adu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A.
zacz¹³ przekszta³caæ siê w uk³ad pasmowy wzd³u¿ g³ównego szlaku drogowego w kierunku Warszawy. Jednoczenie z dynamicznym rozwojem miasta kszta³towa³ siê podzia³ na struktury przestrzenne.
Obecnie prê¿nie wspierana jest inicjatywa utworzenia w s¹siedztwie Zak³adu Produkcyjnego PKN
ORLEN S.A. przemys³owego parku technologicznego, w którym powstan¹ zak³ady wspó³dzia³aj¹ce
z Koncernem i powi¹zane z nim technologicznie. Przyczyni siê to do przekszta³ceñ w strukturze zagospodarowania terenu i spowoduje rozwój ca³ego Miasta.
Lewobrze¿na czêæ miasta zosta³a przy³¹czona do P³ocka w XX wieku - Radziwie w 1923 roku,
a pozosta³e osiedla w 1997 roku. Zagospodarowanie tych terenów zwi¹zane jest z Wis³¹ (stocznia
i port), a na pozosta³ych terenach dominuje funkcja mieszkalna (budownictwo g³ównie jednorodzinne) i rolnicza.
Centralna czêæ P³ocka posiada zabudowê wielorodzinn¹, w tym kamieniczn¹. Osiedla peryferyjne posiadaj¹ zabudowê jednorodzinn¹ o charakterze podmiejskim lub wiejskim.
W P³ocku brak jest ukszta³towanego systemu rekreacji i wypoczynku. Jednym z nielicznych miejsc
wypoczynku jest zalew Sobótka, Park Pó³nocny i ogródki dzia³kowe.
Plan zagospodarowania przestrzennego Zespo³u Jednostek Osadniczych P³ocka przewiduje nastêpuj¹ce kierunki rozwoju miasta:
 rozwój budownictwa mieszkaniowego wielorodzinnego i jednorodzinnego - w kierunku wschodnim (Podolszyce, Imielnica, Borowiczki)
 rozwój funkcji magazynowych, sk³adowych i gospodarki komunalnej - w kierunku pó³nocnym
(Kostrogaj, Trzepowo),
 modernizacja urbanistyczna - w centralnej czêci miasta.
Na podstawie Narodowego Spisu Powszechnego w 2002 roku w P³ocku funkcjonowa³o 42,2 tys.
mieszkañ, w tym 54% stanowi¹ zasoby spó³dzielcze, 14% to mieszkania komunalne. Pozosta³a iloæ
przypada na mieszkania osób indywidualnych, wspólnot komunalnych, TBS, zak³adów pracy i developerów. W P³ocku istnieje 10 spó³dzielni mieszkaniowych.
Wyposa¿enie mieszkañ w P³ocku jest bardzo wysokie - 99,05% posiada dostêp do wodoci¹gu,
w tym 96,92% z sieci miejskiej. rednia dla województwa mazowieckiego wynosi 92,93%. Do kanalizacji pod³¹czonych jest 91,23% mieszkañ (w województwie - 62,45%). Do sieci gazowej pod³¹czone jest 66,82%, a centralne ogrzewanie zbiorowe posiada 77,49% lokali.
4.6. Sytuacja gospodarcza
P³ock jest silnie uprzemys³owionym miastem o ugruntowanej pozycji gospodarczej na Mazowszu.
Na gospodarczy rozwój, ale równie¿ na zwi¹zane z tym przekszta³cenia rodowiska, najwiêkszy wp³yw
mia³a decyzja o budowie najwiêkszego w Polsce zak³adu rafineryjno-petrochemicznego - Petrochemii
P³ock S.A., nazwanej po po³¹czeniu z CPN Polskim Koncernem Naftowym ORLEN SA. Przed uruchomieniem tego zak³adu ludnoæ P³ocka liczy³a sobie zaledwie 43 tys. osób. Praca rafinerii poci¹gnê³a za sob¹ rozwój innych zak³adów przemys³owych i us³ugowych, powsta³y osiedla mieszkaniowe
i nast¹pi³ rozwój wielu dziedzin ¿ycia spo³eczno - gospodarczego.
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Tabela 5. Uprzemys³owienie P³ocka w 2002 roku.
Wyszczególnienie

Powierzchnia w ha

Powierzchnia w %

Ogólna powierzchnia P³ocka

8 806

100

Ogólna powierzchnia zajêta pod przemys³ i sk³adowanie

2 425

27,53

a. Petrochemia

1 185

13,46

582

6,61

b. Kostrogaj

Zak³ad Produkcyjny PKN ORLEN S.A. jest obecnie najwiêkszym pracodawc¹ w P³ocku. Po restrukturyzacji i po³¹czeniu z CPN wyodrêbni³o siê kilkanacie spó³ek, zajmuj¹cych siê obecnie dzia³alnoci¹ na rzecz ORLENU. Jest on tak¿e zleceniodawc¹ dla wielu innych zak³adów, g³ównie remontowo - budowlanych.
Ogólna liczba zarejestrowanych podmiotów gospodarczych w P³ocku wynosi³a 12 571 (31.12.2002 r.)
i ma sta³¹ tendencjê wzrostow¹. W okresie 1997- 2002 liczba podmiotów gospodarczych kszta³towa³a
siê nastêpuj¹co:
 1997  9 728,
 1998  10 742,
 1999  11 619,
 2000  11 809,
 2001  11 619,
 2002  12 571.
W dzia³alnoci gospodarczej najwiêkszy wp³yw odgrywaj¹ obecnie handel i naprawy, transport
i gospodarka magazynowa, obs³uga nieruchomoci, przetwórstwo przemys³owe i budownictwo. Wiêkszoæ stanowi¹ podmioty prywatne (oko³o 90,3% ogó³u), a po uwzglêdnieniu zak³adów osób fizycznych - 97,97%.
Dominacja sektora prywatnego jest szczególnie widoczna w handlu, us³ugach, produkcji i budownictwie. W dzia³ach takich jak: administracja publiczna, obrona i bezpieczeñstwo publiczne, owiata,
kultura, ochrona zdrowia oraz opieka spo³eczna dominuje sektor publiczny.
Dziêki korzystnemu po³o¿eniu oraz du¿ym zasobom si³y roboczej P³ock jest nadal atrakcyjny
gospodarczo i posiada du¿y potencja³ przemys³owy. Bardzo dobrze rozwija siê przemys³
spo¿ywczy - przetwórstwa miêsnego i drobiarskiego. Dynamicznie rozwija siê równie¿ handel.
Wa¿niejsze zak³ady przemys³owe w P³ocku to:
 Zak³ad Produkcyjny PKN ORLEN S.A. - zajmuje siê przerobem ropy naftowej i s¹ g³ównym
producentem benzyny, paliwa lotniczego, olejów napêdowych i opa³owych, rozpuszczalników,
gazów p³ynnych, asfaltu i tworzyw sztucznych,
 CNH Polska Sp. z o.o. - jedyny w kraju producent kombajnów zbo¿owych,
 CENTROMOST Stocznia Rzeczna w P³ocku Sp. z o.o. - najwiêksza stocznia w Polsce
w bran¿y ródl¹dowych obiektów p³ywaj¹cych,
 Zak³ady Miêsne S.A.,
 Zak³ady Drobiarskie SADROB S.A.,
 MOSTOSTAL P£OCK S.A.,
 PERN Przyjañ S.A. P³ock,
 HERO Polska Sp. z o.o. ,
 Levi Strauss Sp. z o.o.,
 Adler Polska Sp. z o.o. (dawniej Lear Corporation Poland Sp. z o.o.)
Prê¿nie rozwija siê handel detaliczny - w P³ocku powsta³y w ostatnich latach liczne supermarkety:
Auchan Polska, Obi, Champion, Nomi, Kaufland i Biedronka.
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W P³ocku maj¹ swoje oddzia³y liczne instytucje finansowe - banki, firmy ubezpieczeniowe i leasingowe. Funkcjonuj¹ równie¿ organizacje biznesowe, do których zaliczaj¹ siê:
 Centrum Wspierania Biznesu
 Towarzystwo Wspierania Inicjatyw Gospodarczych
 Klub Kapita³u Polskiego
 Mazowiecka Agencja Rozwoju Regionalnego
 Regionalne Centrum Rozwoju Technologii - Inkubator Przedsiêwziêæ Innowacyjnych.
P³ock ma du¿y potencja³ gospodarczy, ale i liczne ograniczenia rozwoju. Nale¿¹ do nich: wysokie
bezrobocie, niedostateczna infrastruktura komunikacyjna - wyczerpuj¹ca siê przepustowoæ dróg dojazdowych i wewnêtrznych oraz jedynej przeprawy mostowej, peryferyjne po³o¿enie w województwie i wysokie koszty produkcji.
4.7. Rolnictwo
Rolnictwo, jako dzia³ gospodarki narodowej, wystêpuj¹ce w granicach administracyjnych P³ocka,
nie odgrywa w miecie du¿ej roli ani ze wzglêdu na wielkoæ zatrudnienia, ani ze wzglêdu na wielkoæ wytworzonego dochodu narodowego. Wed³ug Powszechnego Spisu Rolnego z 2002 roku, liczba
gospodarstw rolnych po³o¿onych w granicach miasta wynosi 2277. Gospodarstw prowadz¹cych dzia³alnoæ rolnicz¹ jest 1049 (46,1%), a nie prowadz¹cych takiej dzia³alnoci - 1228 (53,9%). Struktura
obszarowa gospodarstw rolnych przedstawia siê nastêpuj¹co:
 powierzchnia 0-1 ha

37,5%
 powierzchnia 1-5 ha

44,0%,
 powierzchnia 5-10 ha

12,2%,
 powierzchnia 10-20 ha

4,7%,
 powierzchnia 20-50 ha

1,3%.
 powierzchnia powy¿ej 50 ha 
0,3%
W P³ocku przewa¿aj¹ gospodarstwa ma³oobszarowe.
Podzia³ na klasy jakoci gleb wygl¹da nastêpuj¹co:
 I klasa
 0%
 II klasa
 2%
 III klasa  12%
 IV klasa  14%
 V klasa
 52%
 VI klasa  20%
Dominuj¹ce uprawy to: ¿yto, pszen¿yto, ma³e iloci rzepaku (rednio ok. 20 ha) oraz uprawa warzyw gruntowych i przypieszonych pod os³onami.
Na terenie miasta prowadzona jest tak¿e hodowla zwierzêca (dane z 2002 r.):
 byd³o
 787 sztuk
 trzoda chlewna
 3271 sztuk
 owce
 9 sztuk
 kozy
 30 sztuk
 drób rzeny
 ok. 753 277 sztuk (6 ferm)
 konie
 230 sztuk
 fermy zwierz¹t futerkowych  3 sztuk
 pasieki
 30 sztuk
Udzia³ podatku rolnego w dochodach miasta jest niewielki. Miasto P³ock jest typow¹ gmin¹ miejsk¹ o wysokim stopniu zurbanizowania, gdzie najwiêkszymi uci¹¿liwociami dla rodowiska jest
dzia³alnoæ ludzka (gospodarcza).
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4.8. Infrastruktura techniczno - in¿ynieryjna
4.8.1.Gospodarka wodna

Zaopatrzenie w wodê
Ujêcia komunalne
Miasto P³ock nale¿y do miast o wysokim stopniu zwodoci¹gowania (99% mieszkañ). Jest to wskanik du¿o wy¿szy, ni¿ wynosi rednia dla województwa mazowieckiego i Polski. Za gospodarkê wodno - ciekow¹ w miecie odpowiadaj¹ Wodoci¹gi P³ockie Sp. z o.o., bêd¹ce spó³k¹ ze 100% udzia³em
gminy. D³ugoæ sieci wodoci¹gowej systematycznie wzrasta - w 2003 roku wynosi³a 364 km, a
w 1996 roku - 277,9 km. Poza rozwojem sieci nastêpuje tak¿e poprawa jej jakoci - Wodoci¹gi P³ockie Sp. z o.o. sukcesywnie wymieniaj¹ sieæ wykonan¹ w latach ubieg³ych z rur azbestowo - cementowych na sieæ z polietylenu. W tym zakresie w latach 1997 - 2003 wymieniono 60 % z ogólnej d³ugoci
rur azbestowo - cementowych, a do koñca roku 2010 za³o¿ono wymianê pozosta³ej d³ugoci rur.
ród³em zaopatrzenia P³ocka w wodê jest ujêcie powierzchniowe na Wile-Grabówka w 629 km
rzeki (u¿ytkowane przez Wodoci¹gi P³ockie Sp. z o.o.) o wydajnoci 25 tys. m3 na dobê oraz ujêcie
wód podziemnych - kompleks sk³adaj¹cy siê z 4 studni g³êbinowych po³o¿onych na terenie gminy
S³upno i jednej studni na terenie Stacji Uzdatniania Wody Podolszyce. W sk³ad ujêcia wchodz¹ dwa
rodzaje odwiertów:
 3 ujêcia kredowo-trzeciorzêdowe,
 2 ujêcia czwartorzêdowe.

Pobrana woda uzdatniana jest na Stacji Uzdatniania Wody Podolszyce. Maksymalna zdolnoæ
produkcyjna stacji wynosi ok. 40 tys. m3/dobê.
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Poni¿ej przedstawiono porównanie wydajnoci miejskich ujêæ wody z iloci¹ wody faktycznie
wykorzystanej (ujêtej) w 2003 roku.
Tabela 6. Ujêcia wody w P³ocku.
Lp.

Nazwa ujêcia

1

Ujêcie powierzchniowe (Grabówka),
zlokalizowane 629 km biegu rzeki Wis³y

25 000

10 238

2

Ujêcia wg³êbne (4 studnie zlokalizowane
w granicach administracyjnych gminy S³upno
wraz z 1 studni¹ zlokalizowan¹ na terenie
SUW Podolszyce)

12 500

9 225

423

308

3

Zdolnoæ eksploatacyjna
ujêcia (m3/d)

Ujêcie wg³êbne Góry (2 studnie)

Iloæ wody faktycznie ujêtej
ujêcia (m3/d)

Pobór wody powierzchniowej i podziemnej na potrzeby komunalne miasta P³ocka w roku 2003
przez Wodoci¹gi P³ockie Sp. z o.o. w porównaniu z rokiem 1996 przedstawia tabela poni¿ej.
Tabela 7. Pobór wody powierzchniowej i podziemnej w P³ocku
Lp.

rok

woda powierzchniowa m3

woda podziemna m3

1

1996

5 033 187

3 890 024

2

2003

3 736 870

3 479 910

Straty wody w sieci w 2003 r. wynios³y 12% wody wt³oczonej do sieci miejskiej. Na straty sk³adaj¹ siê kradzie¿e wody i nieujawnione przecieki.
Z powy¿szego wynika, ¿e na przestrzeni ostatnich kilku lat w P³ocku zmala³o zapotrzebowanie na
wodê. Wody z ujêæ wg³êbnych by³y ujmowane zawsze w iloci maksymalnej mo¿liwej do ujêcia
i uzupe³niane wodami powierzchniowymi w zale¿noci od potrzeb odbiorców. Jakoæ wody podawanej do sieci miejskiej uleg³a znacznej poprawie w zwi¹zku z modernizacj¹ technologii stacji uzdatniania wody SUW Podolszyce (zastosowanie procesu ozonowania i filtracji na biologicznie aktywnych
filtrach wêglowych).
Na terenie miasta P³ocka funkcjonuj¹ równie¿ ujêcia awaryjne, które s³u¿¹ celom zabezpieczenia
miasta w warunkach specjalnych. Wykaz ujêæ przedstawiono w tabeli poni¿ej:
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Tabela 8. Charakterystyka ujêæ wód podziemnych w P³ocku
Lp.

Nazwa zak³adu
ujmuj¹cego wodê

1

Radziwie - ulica Zielona

Rodzaj ujêcia

Eksploatowane/ Zdolnoæ eksploatacyjna ujêcia
Nieeksploatowane

Ujêcie wód podziemnych - 1 studnia ujmuj¹ca wodê z poziomu
trzeciorzêdowego.

2

P³ock - Góry - dawna
ferma krów

Ujêcie wód podziemnych - 2 studnie ujmuj¹ca wodê z poziomu
czwartorzêdowego

3

ul. S³odowa - miejska
studnia awaryjna

Ujêcie wód podziemnych - 1 studnia ujmuj¹ca wodê z poziomu
trzeciorzêdowego

4

ul. Batalionów Ch³opskich
- miejska studnia awaryjna

Ujêcie wód podziemnych - 1 studnia ujmuj¹ca wodê z poziomu
trzeciorzêdowego

5

ul. Gierzyñskiego - Chopina Ujêcie wód podziem- miejska studnia awaryjna nych - 1 studnia ujmuj¹ca wodê z poziomu
trzeciorzêdowego

Studnia nieczynna,
brak pozwolenia wodnoprawnego. Jakoæ
wody nie odpowiada
wymaganym parametrom, brak mo¿liwoci
uzdatniania
Eksploatowane

240 m3/h

Studnia nr 1 - 22 m3/h
studnia nr 4 - 22 m3/h (w ramach
zasobów eksploatacyjnych dla
studni nr 1)

Eksploatowane

21 m3/h

Eksploatowane

50 m3/h

Eksploatowane

45 m3/h

W gronie awaryjnych ujêæ wód dla miasta P³ocka znajduje siê równie¿ ujêcie na terenie Wy¿szego
Seminarium Duchownego w P³ocku.
Jakoæ wody pitnej w sieci wodoci¹gowej P³ocka ulega zdecydowanej zmianie w zwi¹zku z prowadzon¹ od wielu lat modernizacj¹ procesu uzdatniania wody na stacji SUW Podolszyce. W roku
1994 oddano do u¿ytku nowy ci¹g technologiczny w procesie uzdatniania wody na SUW Podolszyce, wprowadzono procesy: ozonowania wstêpnego i poredniego oraz filtracjê na biologicznie aktywnych filtrach wêglowych. W roku 2001 uleg³ zmianie równie¿ sposób dezynfekcji wody - poprzez
zmodernizowanie chlorowni, wprowadzono dezynfekcjê wody dwutlenkiem chloru (co da³o dalsz¹
poprawê w³asnoci organoleptycznych wody). W tym te¿ roku wykonano instalacjê dawkowania fosforanowych inhibitorów korozji, co zapobiega wtórnemu zanieczyszczeniu wody i powstawaniu osadów w sieci. Natomiast w roku 2003 przeprowadzono modernizacjê filtrów piaskowych: zastosowano
wymianê rusztu rurowego na system drena¿u panelowego wodno-powietrznego typu Triton, wymianê
istniej¹cego piaskowego z³o¿a filtracyjnego na antracytowo-piaskowe, pe³n¹ automatyzacjê procesu
filtracji. Powy¿sze zabiegi modernizacyjne spowodowa³y, ¿e woda dostarczana mieszkañcom miasta
odpowiada wymaganiom krajowych przepisów sanitarnych, norm UE i zaleceniom wiatowej Organizacji Zdrowia (WHO). Ulepszone systemy uzdatniania wody znalaz³y odzwierciedlenie w kontrolowanych wskanikach fizyko-chemicznych. Sta³y nadzór nad jakoci¹ wody podawanej do miejskiej
sieci wodoci¹gowej po uzdatnieniu prowadzi Laboratorium Powiatowego Inspektora Sanitarnego.
W wyniku badañ nie odnotowano przekroczeñ istotnych z punktu widzenia zdrowotnego: haloformów, metali ciê¿kich (Pb, Zn, Cu, Cd) i benzo/a/pirenu. Co wiêcej, wskaniki te w wiêkszoci wykrywane by³y w ilociach ladowych.
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Ujêcia zak³adowe
Poza ujêciami eksploatowanymi przez Wodoci¹gi P³ockie Sp. z o.o. na terenie miasta P³ocka znajduj¹ siê ujêcia zak³adowe, ujmuj¹ce zarówno wody powierzchniowe, jak i podziemne.
Charakterystykê w/w ujêæ, ich lokalizacjê i wydajnoæ przedstawia tabela poni¿ej. W tabeli tej
ujêto równie¿ wykaz miejskich studni awaryjnych.
Tabela 9. Charakterystyka zak³adowych ujêæ wody w P³ocku.
Lp.

Lokalizacja ujêcia

Rodzaj ujêcia

Eksploatowane/
Nieeksploatowane

Zdolnoæ
Rzeczywisty
eksploatacyjna
pobór
ujêcia
wody w 2002r.

1

Zak³ady Miêsne S.A
w P³ocku

Ujêcie wód podziemnych
- 2 studnie ujmuj¹ce wodê
z pok³adów trzeciorzêdowo - kredowych)

Eksploatowane

Studnia 2 - 70 m3/h
(zasoby eksploatacyjne zatwierdzone
w ramach zasobów
studni nr 3.
Studnia 3 - 70 m3/h,

161 190 m3

2

P³ockie Zak³ady Drobiarskie SADROB S.A.
w P³ocku

Ujêcie wód podziemnych
- 3 studnie ujmuj¹ce wodê
z pok³adów trzeciorzêdowo - kredowych)

Eksploatowane

Studnia 1 a
- 75 m3/h.
Studnia 2a
- 68 m3/h,
studnia 3 - 61 m3/h

165 243 m3

3

HERO POLSKA Sp.
z o.o w P³ocku.

Ujêcie wód podziemnych
- 2 studnie ujmuj¹ce wodê
z poziomu czwartorzêdowego

Eksploatowane

Studnia
nr 1 - 50 m3/h
studnia nr 2
- 40 m3/h

21 172 m3

4

GALWA - KOR Sp.
z o.o. w P³ocku

Ujêcie wód podziemnych
- 1 studnia ujmuj¹ca wodê
z poziomu trzeciorzêdowego.

Eksploatowane

34 m3/h

11 450 m3
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Lp.

Lokalizacja ujêcia

Rodzaj ujêcia

Eksploatowane/
Nieeksploatowane

Zdolnoæ
eksploatacyjna
ujêcia

Rzeczywisty
pobór
wody w 2002r.

5

COTEXPOL Sp. z o.o. Ujêcie wód podziemnych
- 2 studnie g³êbinowe ujmuj¹ce wodê z poziomu
trzeciorzêdowego

Eksploatowane

Studnia nr 1
- 64 m3/h,
studnia nr 2 - 64 m3/h
- w ramach zasobów eksploatacyjnych studni nr 1.

13 232 m3

6

C E N T R O M O S T Ujêcie wód podziemnych Stocznia
Rzeczna 1 studnia ujmuj¹ca wodê z
poziomu trzeciorzêdowego
w P³ocku Sp. z o.o

Eksploatowane

25 m3/h

5 961 m3

7

Krajowa Spó³ka Cukro- Ujêcie wód powierzchwa S.A. w Toruniu Od- niowych - 3 ujêcia na rzedzia³ Cukrownia Boro- ce S³upiance
wiczki w P³ocku

Nieeksploatowane,
ale czynne

3151 m3/d

nie dotyczy

8

Krajowa Spó³ka Cukrowa S.A. w Toruniu Oddzia³ Cukrownia Borowiczki w P³ocku

Nieeksploatowane

13,4 m3/h

14 563 m3

9

A U T O C E N T R U M Ujêcie wód podziemnych spó³ka jawna, ul. Do- 1 studnia ujmuj¹ca wodê z
poziomu czwartorzêdowego
brzyñska 56

Eksploatowane

5 m3/h

Brak danych

Ujêcie wód podziemnych
- 2 studnie ujmuj¹ce wodê
z poziomu trzeciorzêdowego

Nieeksploatowane,
ale czynne

Studnia nr 1
- 40 m3/h
studnia nr 3
- 50 m3/h

nie dotyczy

11 PSS Zgoda P³ock Pie- Ujêcie wód podziemnych
karnia nr 10, ul. Bana- - 1 studnia ujmuj¹ca wodê
cha 10
z poziomu trzeciorzêdowego

Nieeksploatowane,
ale czynne

51 m3/h

nie dotyczy

12 PERN Przyjañ S.A. Ujêcie wód wg³êbnych - 1
(Pompownie Nr 3 w studnia ujmuj¹ca wodê z
poziomu czwartorzêdoGórach)
wego

Nieeksploatowane
ale czynne

24 m3/h

1139 m3

13 PPH GLER, ul.. Ko- Ujêcie wód podziemnych strogaj 5
1 studnia ujmuj¹ca wodê z
poziomu trzeciorzêdowego

Eksploatowane

30 m3/h

Brak danych

Nieeksploatowane

Studnia
65 m3/h

nie dotyczy

Eksploatowane

11 m3/h

Brak danych

10 AUTO CZÊCI HURT
- DETAL Kazimierz S³upecki, z/s przy ulicy Kolberga 24 - studnie zlokalizowane przy uli-cy Otoliñskiej 25
w P³ocku

Ujêcie wód podziemnych
- 1 studnia ujmuj¹ca wodê
z poziomu trzeciorzêdowego

14 DAWTONA, ul. Gwar- Ujêcie wód podziemnych
dii Ludowej 2,
- 1 studnia ujmuj¹ca wodê
z poziomu trzeciorzêdowego
15 Wy¿sze Seminarium
Duchowne w P³ocku,
ul. Arcybiskupa Nowowiejskiego 2

Ujêcie wód podziemnych
- 1 studnia ujmuj¹ca wodê
z poziomu trzeciorzêdowego
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Lp.

Lokalizacja ujêcia

Rodzaj ujêcia

Eksploatowane/
Nieeksploatowane

Zdolnoæ
Rzeczywisty
eksploatacyjna
pobór
ujêcia
wody w 2002r.

16 Wojewódzki Szpital
Zespolony, ul. Medyczna 19

Ujêcie wód podziemnych
(1 studnia ujmuj¹ca wodê
z pok³adów trzeciorzêdowych

Nieeksploatowane
(planowana przebudowa w 2004 r)

51 m3/h

nie dotyczy

17 ZEP P³ock S.A. - stacja
transformatorowa przy
ulicy Dobrzyñskiej

Ujêcie wód podziemnych
(1 studia ujmuj¹ca wodê
z poziomu czwartorzêdowego)

Eksploatowane

14 m3/h

nie dotyczy

18 Sportowa Spó³ka Akcyjna Wis³a P³ock,
ul. £ukasiewicza 34

Ujêcie wód podziemnych
- 1 studnia g³êbinowa ujmuj¹ca wodê z poziomu
trzeciorzêdowego

Eksploatowane

30 m3/h

Brak danych

19 Krzysztof Olewnik,
zam. wierczynek 10 A
- studnia zlokalizowana
na terenie obiektu magazynowego przy ulicy
Sierpeckiej

Ujêcie wód podziemnych
- 1 studnia ujmuj¹ca wodê
z poziomu czwartorzêdowego

Eksploatowane

20 m3/h

Brak danych

20 Dawny STAREX

Ujêcie wód podziemnych
- 1 studnia ujmuj¹ca wodê
z poziomu czwartorzêd

Nieeksploatowane

12,7 m3/h

nie dotyczy

21 JANMAR Sp. z o.o.,
ul. Sierpecka 1

Ujêcie wód podziemnych
- ujmuj¹ce wodê z poziomu trzeciorzêdowego

Nieeksploatowane
(odwiert)

20 m3/h

nie dotyczy

Poza w/w ujêciami w granicach administracyjnych miasta P³ocka funkcjonuje ujêcie Zak³adu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A., ujmuj¹ce wodê powierzchniow¹ z Wis³y g³ównie dla celów przemys³owych, któr¹ nastêpnie poddaje siê procesom uzdatniania (ujêcie przed ujciem Brzenicy). Dla potrzeb
energetyczno-ciep³owniczych wodê dekarbonizuje siê, poddaje koagulacji i filtracji. Do uzupe³niania
bloków wodnych produkuje siê tzw. wodê technologiczn¹, czyli mieszaninê wody zdekarbonizowanej
z wod¹ wykorzystywan¹ na cele gospodarcze. Woda przeciwpo¿arowa i gospodarcza podlega tylko procesowi sedymentacji (osadzania). W ostatnich latach daje siê zauwa¿yæ spadek poboru wody powierzchniowej przez Zak³ad.
Pobór wody z rzeki Wis³y i zrzut cieków z Zak³adu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. w roku
1996, 2001 i 2002 roku przedstawia tabela poni¿ej:
Tabela 10. Pobór wody przez Zak³ad Produkcyjny PKN ORLEN SA

Lp.

lata

Pobór wody z rzeki Wis³y m3

1

1996

19 525 000

2

2001

15 810 411

3

2002

17 726 132

Zak³ad Produkcyjny PKN ORLEN S.A. czerpie wody g³êbinowe g³ównie do celów socjalno-bytowych (ponad 90% wód g³êbinowych pobranych przez PKN) z 4 studni zlokalizowanych w rejonie
hydrogeologicznym Stara Bia³a.
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4.8.2. Kanalizacja i oczyszczalnie cieków

Kanalizacja i oczyszczalnie cieków komunalnych i przemys³owych
P³ock nale¿y do miast o wysokim stopniu skanalizowania. D³ugoæ sieci kanalizacyjnej stopniowo
siê zwiêksza, i tak: w roku 1996 jej d³ugoæ wynosi³a 166,8 km (ogó³em z przy³¹czami), w tym d³ugoæ sieci ogólnosp³awnej - 61,8 km, a sanitarnej - 67,8 km, za w 2002 r. wynosi³a ju¿ 200 km
(ogó³em z przy³¹czami), w tym d³ugoæ kanalizacji ogólnosp³awnej - 38,1 km i sanitarnej - 115,4 km.
W 2003 roku odnotowano przyrost d³ugoci sieci kanlizacyjnej o 5,8 km, w tym d³ugoæ kanalizacji
sanitarnej - 3,8 km, przy³¹czy -2 km. cieki z miasta odprowadzane s¹ czterema kolektorami A, B, C,
F do g³ównej przepompowni cieków i dalej t³oczone do kolektora D, którym grawitacyjnie odprowadzane s¹ do oczyszczalni cieków. Aktualny wskanik awaryjnoci sieci kanalizacyjnej (liczba awarii
na 1 km sieci/na rok wynosi 0,48).
Na terenie miasta, równolegle z budow¹ nowej kanalizacji sanitarnej, realizowany jest rozdzia³
kanalizacji ogólnosp³awnej. W stosunku do roku 1996 jej d³ugoæ zmala³a o 18%.
Przewa¿aj¹ca czêæ odprowadzanych cieków z P³ocka jest oczyszczana biologicznie ze wspomaganiem chemicznym (99,5%). Zak³ad Produkcyjny PKN ORLEN S.A. i Wodoci¹gi P³ockie Sp. z o.o.
po oczyszczeniu biologicznym odprowadzaj¹ do wód ok. 98% wszystkich cieków z miasta.
W celu realizowania zasady likwidacji zanieczyszczeñ u ród³a prowadzone s¹ kontrole jakoci
cieków przemys³owych wprowadzanych do miejskiej kanalizacji sanitarnej. W roku 2002 skontrolowano 20 firm o ró¿nym profilu dzia³alnoci.
Dzia³ania Wodoci¹gów P³ockich Sp. z o.o. i Miasta P³ocka maj¹ równie¿ na celu wytypowanie
zak³adów wprowadzaj¹cych do kanalizacji cieki zawieraj¹cych substancje szczególnie szkodliwe dla
rodowiska wodnego. Do 31 grudnia 2004 roku w/w zak³ady s¹ zobowi¹zane do uzyskania pozwoleñ
wodnoprawnych na odprowadzanie do kanalizacji cieków zawieraj¹cych substancje szczególnie szkodliwe dla rodowiska wodnego.
W wyniku kontroli przeprowadzanych w roku 2003 do uzyskania wytypowano 17 myjni samochodowych i 3 zak³ady (Komunikacjê Miejsk¹ Sp. z o.o., Przedsiêbiorstwo Komunikacji Samochodowej
oraz GAWA-KOR Sp. z o.o.), z których w ciekach odp³ywaj¹cych z ich terenu bêd¹ znajdowa³y siê
substancje szczególnie szkodliwe dla rodowiska wodnego.
Stopieñ redukcji zanieczyszczeñ w ciekach odprowadzanych do odbiornika z miejskiej oczyszczalni cieków w Maszewie w zakresie BZT5 oraz zwi¹zków biogennych jest niedostateczny. Spe³nienie
wymaganych warunków oczyszczania cieków w oczyszczalni wymaga dokonania jej modernizacji.
Na terenie Miasta P³ocka funkcjonuj¹ nastêpuj¹ce oczyszczalnie cieków, z du¿ym udzia³em cieków bytowych:
 mechaniczno-biologiczne oczyszczalnie cieków eksploatowane przez Wodoci¹gi P³ockie Sp.
z o.o. (4 oczyszczalnie: w Maszewie, Radziwiu , Górach oraz na terenie Krajowej Spó³ki Cukrowej S.A. w Toruniu Oddzia³u Cukrowni Borowiczki w P³ocku) - na terenie oczyszczalni
cieków w Maszewie i w Radziwiu realizowany jest proces koagulacji fosforu przy u¿yciu PIX-u,
 mechaniczno - biologiczno - chemiczna oczyszczalna cieków Zak³adu Produkcyjnego
PKN ORLEN S.A.,
 mechaniczno - biologiczno - chemiczna oczyszczalnia cieków w HERO - POLSKA Sp. z o.o
w P³ocku w P³ocku Ciechomicach,
 mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia cieków Agencji Nieruchomoci Rolnych w Warszawie w P³ocku - Górach,
 mechaniczna oczyszczalnia cieków na terenie Mega - Tech Sp. z o.o. w P³ocku - Trzepowie,
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 mechaniczno - biologiczna oczyszczalnia cieków na terenie PBP Petrobudowy, obecnie dzier¿awiona przez Przedsiêbiorstwo Robót Instalacyjnych ELWOD Sp. z o.o. ul. Zglenickiego 43
 przydomowa oczyszczalnia cieków dla schroniska dla zwierz¹t w P³ocku - SITA P³ocka Gospodarka Komunalna Sp.z o.o.
cieki komunalne z miasta P³ocka w przewa¿aj¹cej wiêkszoci oczyszczane s¹ w czterech oczyszczalniach cieków komunalnych eksploatowanych przez Wodoci¹gi P³ockie Sp. z o.o. G³ówna czêæ
miasta, po³o¿ona na wysokim prawym brzegu Wis³y, posiada kanalizacjê czêciowo ogólnosp³awn¹
a czêciowo rozdzielcz¹ i odprowadza cieki za porednictwem szeregu przepompowni cieków do
oczyszczalni cieków Maszewo. Czêæ dzielnicy Borowiczki odprowadza cieki do oczyszczalni cieków zlokalizowanej na terenie Krajowej Spó³ki Cukrowej S.A. Oddzia³u Borowiczki w P³ocku. Dzielnica lewobrze¿na Radziwie posiada kanalizacjê sanitarn¹ podcinieniowo-grawitacyjn¹ i odprowadza
cieki za porednictwem przepompowni Stra¿acka do oczyszczalni cieków Radziwie. Dzielnica
lewobrze¿na Góry posiada kanalizacjê sanitarn¹ i odprowadza cieki grawitacyjnie do oczyszczalni
cieków Góry.
Poni¿ej przedstawiono charakterystykê g³ównych oczyszczalni cieków w P³ocku.
Oczyszczalnia cieków Maszewo

Prawobrze¿na czêæ miasta posiada mieszany system kanalizacji z odprowadzeniem cieków do
mechaniczno-biologicznej oczyszczalni w Maszewie zlokalizowanej na zachód od miasta na terenie
gminy Stara Bia³a. Jest to oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna z pe³n¹ przeróbk¹ osadu
i wykorzystaniem biogazu. cieki dop³ywaj¹ce zawieraj¹ równie¿ czêæ wód opadowych, a wiêc wystêpuj¹ wahania iloci zale¿ne od pogody. Maksymalna przepustowoæ obiektu wynosi 26 000 m3/d,
a rednia iloæ cieków dop³ywaj¹cych do oczyszczalni oscyluje wokó³ 17 000 - 25 000 m3/d. W dni
bezdeszczowe rednia iloæ cieków oscyluje wokó³ 20000 m3 na dobê. cieki pochodz¹ w ok. 90%
od mieszkañców, a w 10% z zak³adów przemys³owych. Do oczyszczalni dowo¿one s¹ równie¿ niewielkie iloci cieków samochodami asenizacyjnymi. Po oczyszczeniu cieki odprowadzane s¹ do
rzeki Wis³y w km 638 +800.
26

Ci¹g technologiczny oczyszczalni sk³ada siê z nastêpuj¹cych obiektów: kana³u dop³ywowego cieków, budynku krat, piaskownika, komory napowietrzania Celpox, osadników wstêpnych, komór
napowietrzania, osadników wtórnych, ci¹gu przeróbki osadów. Osady ciekowe sk³adaj¹ce siê z osadu wstêpnego zmieszanego z osadem nadmiernym przechodz¹ kolejno przez: przepompowniê osadu
surowego, Wydzielone Komory Fermentacyjne, zbiornik uredniaj¹cy, wirówkê, laguny osadowe, które
u¿ywane s¹ awaryjnie w przypadku awarii wirówki. Biogaz wytwarza siê podczas fermentacji w Wydzielonych Komorach Fermentacyjnych. Sk³ada siê w ok. 70% z metanu, 30% dwutlenku wêgla
i znacznej iloci pary wodnej. Wyprodukowany biogaz skierowany zostaje ruroci¹giem do odwadniacza, a nastêpnie do wêz³a rozdzielczego, gdzie nastêpuje rozdzia³ gazu w nastêpuj¹cych kierunkach:
do poduszkowego zbiornika gazu, do kot³owni i sieci gazowej w budynku administracyjno-socjalnym, do pochodni (spalanie nadwy¿ki gazu).
Na oczyszczalni w Maszewie nie przewidziano dostatecznej redukcji azotu i fosforu oraz odpowiedniej redukcji BZT5, w zwi¹zku z tym odprowadzane cieki s¹ nadmiernie obci¹¿one tymi zwi¹zkami.
Z tego wzglêdu oczyszczalnia nie spe³nia wymogów dyrektywy UE w sprawie oczyszczalni cieków
komunalnych (91/271/EWG). W zwi¹zku z powy¿szym w najbli¿szym czasie planowane jest przeprowadzenie modernizacji Oczyszczalni cieków w Maszewie wraz z przepompowni¹ przy ul. Jasnej
i dostosowanie jej do warunków zawartych w Rozporz¹dzeniu Ministra rodowiska z dnia 29.11.2002 r.
w sprawie warunków, jakie nale¿y spe³niæ przy wprowadzaniu cieków do wód lub do ziemi oraz
w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla rodowiska wodnego (Dz.U. Nr 212/2002, poz.1799).
Realizacja zadania uzale¿niona jest od dofinansowania inwestycji ze rodków unijnych.
Oczyszczalnia cieków Radziwie
Jest to oczyszczalnia mechaniczno - biologiczna z pe³n¹ przeróbk¹ osadu i usuwaniem biogenów.
Zasadniczym obiektem jest wielofunkcyjny reaktor biochemiczny typu Hydrocentrum. cieki dop³ywaj¹ do oczyszczalni kanalizacj¹ sanitarn¹ podcinieniowo-grawitacyjn¹ w iloci ok. 100 m3 na
dobê. Do oczyszczalni dowo¿one te¿ s¹ cieki samochodami asenizacyjnymi. Po oczyszczeniu cieki
odprowadzane s¹ do rzeki Wis³y w km 634. Maksymalna przepustowoæ obiektu wynosi 500 m3/d,
a rednia iloæ cieków dop³ywaj¹cych do oczyszczalni waha siê w granicach 164 m3/d.
Ci¹g technologiczny oczyszczalni sk³ada siê z nastêpuj¹cych obiektów: kraty schodkowej, przepompowni cieków dowo¿onych, zbiornika uredniaj¹cego cieki dowo¿one, reaktora wielofunkcyjnego, przepompowni cieków oczyszczonych, przepompowni osadu nadmiernego, stacji odwadniania osadu, stacja przygotowania flokulantu, sprê¿arki, prasy workowej Draimad.
Osady ciekowe po czêciowym odwodnieniu wywo¿one s¹ do kompostowni w Susku.
Oczyszczalnia cieków Góry
Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna typu Bioblok. cieki dop³ywaj¹ do oczyszczalni
z osiedla P³ock-Góry kana³em grawitacyjnym O300 w iloci ok. 100 m3 na dobê.
Po oczyszczeniu cieki odprowadzane s¹ do rowu odwadniaj¹cego C, a nastêpnie do rzeki Wis³y.
Osady ciekowe przewo¿one s¹ do oczyszczalni cieków w Maszewie, z uwagi na brak ci¹gu gospodarki osadowej. Maksymalna przepustowoæ obiektu wynosi 150 m3/d, a rednia iloæ cieków dop³ywaj¹cych 80 - 90 m3/d.
Oczyszczalnia cieków Góry sk³ada siê z nastêpuj¹cych obiektów: przepompowni cieków surowych, Biobloku MUT-300, zagêszczacza osadu, sterowni.
Osady ciekowe po wstêpnym zagêszczaniu grawitacyjnym odwo¿one s¹ do oczyszczalni cieków
w Maszewie celem dalszej ich przeróbki, a nastêpnie transportowane do kompostowni w Susku.
Miasto P³ock jest stron¹ porozumienia w sprawie renaturatyzacji jezior w gminie £¹ck
i bêdzie uczestniczyæ w kosztach budowy oczyszczalni cieków w Zadzierzu zale¿nej od iloci
faktycznie dop³ywaj¹cych cieków oraz budowy kanalizacji na tym terenie. Realizacja przedmiotowego zadania ma na celu ochronê wód w zlewni jeziora Ciechomickiego.
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Oczyszczalnia cieków Krajowej Spó³ki Cukrowej S.A. w Toruniu Oddzia³ Cukrowni Borowiczki w P³ocku (dzier¿awiona przez Wodoci¹gi P³ockie Sp. z o.o.)
Jest to oczyszczalnia kontenerowa typu Bioblok 2xWs - 400. Sk³ada siê z przepompowni cieków,
kraty ³ukowej zainstalowanej na wejciu do komór osadu czynnego i dwóch komór napowietrzania
ustawionych szeregowo. Napowietrzanie cieków odbywa siê za pomoc¹ areatorów. W sk³ad oczyszczalni wchodz¹ równie¿ cztery osadniki i komory stabilizacji tlenowej do przeróbki osadu nadmiernego.
Osady ciekowe w stanie p³ynnym wywo¿one s¹ do oczyszczalni cieków w Maszewie. Oczyszczone cieki w iloci oko³o 110 - 150 m3/d (w okresie pogody bezdeszczowej) i w iloci oko³o 300 4400 m3/d (w okresie deszczowym) odprowadzane s¹ do rowu melioracyjnego A, dalej poprzez przepompowniê przy ulicy Powile do rzeki Wis³y w km 626 + 700.
Oczyszczalnia cieków Agencji Nieruchomoci Rolnych w Warszawie
Oczyszczalnia oczyszcza cieki pochodz¹ce z osiedla Góry (z czterech bloków wielorodzinnych
przy ul. Przyszkolnej, Szko³y Podstawowej i Orodka Zdrowia). Uk³ad technologiczny sk³ada siê
z pompowni, kraty koszowej, przep³ywowego osadnika Imhoffa, z³o¿a biologicznego, osadnika wtórnego. Osady ciekowe s¹ w stanie p³ynnym wywo¿one do oczyszczalni cieków w Maszewie, gdzie
odbywa siê ich dalsza przeróbka.
Oczyszczone cieki w iloci oko³o 30 - 40 m3/d odprowadzane s¹ do rowu odwadniaj¹cego C.
Oczyszczalnia cieków w Hero Polska Sp. z o.o.
W oczyszczalni oczyszczane s¹ cieki bytowe z zak³adu i pobliskiego osiedla mieszkaniowego,
a tak¿e wody opadowe i cieki technologiczne. Ci¹g technologiczny sk³ada siê z uk³adu wstêpnego
oczyszczania (flotator), w wyniku którego eliminowane s¹ czêci sedymentuj¹ce, flotuj¹ce i niektóre
koloidy. Nastêpnie cieki s¹ kierowane do oczyszczania mechanicznego (zbiornik wyrównuj¹cy, krata
koszowa), sk¹d kierowane s¹ do reaktora CMM z komor¹ osadu czynnego, komory regeneracji i osadnika wtórnego. Powstaj¹ce osady ciekowe poddawane s¹ stabilizacji tlenowej, mechanicznie odwadniane na prasie i transportowane na poletka osadowe. Oczyszczone cieki w iloci oko³o 160 m3/d
(maksymalny odp³yw ustalony w pozwoleniu wodnoprawnym wynosi 225 m3/d) odprowadzane s¹ do
rowu melioracyjnego A.
W/w oczyszczalnie cieków nie zabezpieczaj¹ w pe³ni potrzeb miasta P³ocka w zakresie gospodarki ciekowej. Budowa nowej oczyszczalni WSCHÓD wraz z uk³adem kolektorów uzale¿niona jest
od dotacji z funduszy europejskich i przewidziana do realizacji w najbli¿szych latach. Budowa oczyszczalni spowoduje zapewnienie oczyszczania cieków bytowo-gospodarczych pochodz¹cych ze wschodnich dzielnic P³ocka wraz z rozbudowaniem istniej¹cego systemu kanalizacji w tych dzielnicach. Planowana oczyszczalnia cieków WSCHÓD posiadaæ bêdzie przepustowoæ Qd = 6 000 m3/d. Oczyszczalnia sk³adaæ siê bêdzie z czêci mechanicznej, biologicznej i osadowej.
Gospodarka osadowa na terenie miejskich oczyszczalni cieków eksploatowanych przez Wodoci¹gi P³ockie Sp. z o.o.
Osady ciekowe s¹ badane z czêstotliwoci¹ 1 raz na 2 miesi¹ce w przypadku oczyszczalni cieków w Maszewie, za w pozosta³ych oczyszczalniach - 1 raz na szeæ miesiêcy. Z analiz wynika, ¿e
spe³niaj¹ one wymogi rozporz¹dzenia Ministra rodowiska z dnia 1 sierpnia 2002 roku w sprawie
komunalnych osadów ciekowych (Dz.U. Nr 134, poz. 1140). Przetworzone osady ciekowe (system
Draimat, WKF + wirówka) w iloci 9 019,33 ton rocznie przekazywane s¹ do Kompostowni w Susku,
co nie jest jednak rozwi¹zaniem docelowym.
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Poni¿ej przedstawiono efekty oczyszczania cieków w wybranych oczyszczalniach miasta P³ocka.
Tabela 11. Efekty ekologiczne uzyskiwane w eksploatowanych przez Wodoci¹gi P³ockie Sp. z o.o. oczyszczalniach cieków - dane z 2002 r.

Lp.

Wskanik

Oczyszczalnia
Maszewo
- % redukcji
zanieczyszczeñ

Oczyszczalnia
Radziwie
- % redukcji
zanieczyszczeñ

Oczyszczalnia
Góry
- % redukcji
zanieczyszczeñ

Oczyszczalnia
Borowiczki
- na terenie
Krajowej Spó³ki
Cukrowej S.A. w Toruniu

1.

BZT5

94,5

99,0

89,5

98,3

2.

ChZT5

87,9

97,1

80,2

91,87

3.

Zawiesina ogólna

95,0

99,1

89,0

97,3

4.

Azot ogólny

3,0

87,5

59,5

Nie badano

5.

Fosfor ogólny

80,3

85,5

46,4

Nie badano

Oczyszczalnia cieków Zak³adu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A.
Wszystkie cieki z Zak³adu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. s¹ oczyszczane, a 30% z nich jest
zawracanych do produkcji wód przemys³owych. Pozosta³a czêæ cieków oczyszczana jest w Centralnej Oczyszczalni cieków. Na terenie zak³adu funkcjonuj¹ dwa systemy kanalizacji, których jeden
odprowadza cieki zawieraj¹ce du¿¹ iloæ produktów i zawiesiny, a drugi m.in. substancje rozpuszczone (fenole, glikol).
cieki poddawane s¹ czterostopniowemu oczyszczaniu. Na pocz¹tku s¹ one wstêpnie podczyszczane, a nastêpnie oczyszczane na drodze mechanicznej, fizykochemicznej i biologicznej. Koñcowym etapem s¹ stawy glonowo - trzcinowe (IV stopieñ oczyszczania).
Równie¿ cieki opadowo - drena¿owe oczyszcza siê na drodze mechanicznej. Sta³ej redukcji ulegaj¹ stê¿enia zanieczyszczeñ w ciekach odprowadzanych kolektorem przemys³owym w zakresie prawie wszystkich parametrów.
Czêæ osadów powstaj¹cych w wyniku oczyszczania cieków poddawane s¹ spaleniu w piecach
obrotowym i fluidalnym. Resztê osadów wykorzystuje siê gospodarczo (do produkcji nawozu wapnohumu, obróbka ko¿ucha zaolejonego-produkcja paliwa alternatywnego).
Tabela 12. Iloæ cieków odprowadzanych z Zak³adu Produkcyjnego PKN ORLEN do Wis³y w latach 1996-2002 r.

Lp.

rok

Iloæ cieków odprowadzanych do rzeki Wis³y m3

1

1996

15 997 000

2

2001

6 634 594

3

2002

8 020 989

Oczyszczalnia cieków PERN Przyjan S.A.
Na terenie Stacji Pomp nr 3 w P³ocku Górach w roku 2003 wykonano nowoczesn¹, chemiczn¹
oczyszczalniê cieków przemys³owych typu AQUA STAR 2,0 firmy ChemieStar. W oczyszczalni tej
realizowany jest proces usuwania ze cieków przemys³owych zemulgowanych wêglowodorów (rozdzia³ emulsyjny przy równoczesnej flotacji). Podstaw¹ dzia³ania czyszcz¹cego jest proces sorpcyjny,
który polega na wychwytywaniu zanieczyszczeñ z powierzchni sorbentu oraz na oddzielaniu w proce29

sie flotacji powsta³ego szlamu od czystej wody. Do zanieczyszczonych cieków dodaje siê rodek
rozbijaj¹cy, który reaguje z zemulgowanymi wêglowodorami i zbija je w k³aczki. T³oczone cieki s¹
nasycone powietrzem, które uwalnia siê w procesie rozprê¿enia wstrzykiwanego strumienia wytwarzaj¹c ma³e pêcherzyki przyczepiaj¹ce siê do k³aczków. Te ostatnie s¹ wynoszone dzia³aniem efektu
flotacyjnego na powierzchniê wody w wie¿y floatacyjnej.
Powstaj¹ce w procesie oczyszczania cieków osady odwadniane s¹ w urz¹dzeniu typu NivuBag 3P.
Proces odwadniania osadów realizowany jest w workach ze specjalnego tworzywa hydrofobowego TNT. Przed odwodnieniem osad mieszany jest z polielektrolitem. Skutecznoæ procesu odwadniania wynosi 70%.
Kanalizacja i oczyszczalnie wód opadowych na terenie miasta P³ocka

Oprócz cieków socjalno-bytowych i przemys³owych do wód powierzchniowych na terenie P³ocka odprowadzane s¹ tak¿e wody opadowe. Sieæ kanalizacji deszczowej jest fragmentaryczna, a wody
opadowe odprowadzane s¹ do rzeki Brzenicy, Rosicy i Wis³y lub odprowadzane do kanalizacji ogólnosp³awnej. Czêæ kanalizacji deszczowej przed wlotem do rzeki ma elementy oczyszczania typu
piaskowniki i separatory. Obecnie, szeæ wylotów posiada takie urz¹dzenia. Na trasie kanalizacji deszczowej z nastêpuj¹cych wylotów: £ukasiewicza, Dobrzyñska, Norbertañska zainstalowano uk³ady
(Eco Drain) oczyszczaj¹ce cieki deszczowe.
Istniej¹ dwa systemy odprowadzania wód opadowych i roztopowych z powierzchni dróg i parkingów o nawierzchni szczelnej:
 I system kanalizacji ogólnosp³awnej odprowadza cieki z ulic i parkingów o ³¹cznej powierzchni 281.700 m2 do rzeki Wis³y poprzez Oczyszczalniê cieków w Maszewie.
 II system kanalizacji deszczowej odprowadza cieki z ulic i parkingów o ³¹cznej powierzchni
810.400 m2 do odbiorników (rz. Wis³y, Rosicy, Brzenicy) 14 wylotami wg poni¿szego zestawienia:
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Tabela 13. Zinwentaryzowane wyloty kolektorów ciekowych w P³ocku

Lp.

Powierzchnia dróg
i parkingów
o nawierzchni
szczelnej w m2
z pozwoleniem
wodnoprawnym

Nazwa wylotu

1. Piaskownik Medyczna

Powierzchnia dróg
i parkingów
o nawierzchni
szczelnej w m2
bez pozwolenia
wodnoprawnego

32 000

2. Piaskownik Wyszogrodzka
i Oczyszczalnia ul. Grabówka

106 500

3. Piaskownik Mehoffera

17 000

4. Wylot ul. Gwardii Ludowej

179 100

5. Piaskownik ul. Portowa

23 500

6. Piaskownik Radziwie

10 400

7. Wylot ul. £ukasiewicza

20 600

8. Wylot ul. Dobrzyñska

59 900

9. Ma³a Rosica - Zachodnia czêæ osiedla Podolszyce Po³udnie,
zachodnia czêæ osiedla Podolszyce Pó³noc

114 800

10. Wylot ul. Grabówka

191 700

11. Wylot ul. Wiadukt

17 200

12. Wylot ul. Norbertañska

4 600

13. ul. Mostowa - Gradowskiego

16 600

14. ul. Mostowa - Pl. Narutowicza

16 500

Razem

453 600

356 800

Iloæ wylotów na terenie Miasta jest wiêksza ni¿ przedstawiona w powy¿szej tabeli, jednak¿e,
z uwagi na brak szczegó³owej inwentaryzacji wylotów, nie mo¿na podaæ ich dok³adnej liczby.
Na terenie miasta P³ocka istniej¹ jeszcze znaczne potrzeby w zakresie budowy kanalizacji deszczowej i oczyszczania cieków deszczowych. W/w problem dotyczy g³ównie terenów przy³¹czonych
do miasta P³ocka w roku 1997 (osiedle Ciechomice, Góry, Pradolina Wis³y), a tak¿e osiedli Borowiczki, Trzepowo i Imielnica.
W celu realizowania zasady likwidacji zanieczyszczeñ u ród³a prowadzone s¹ kontrole jakoci
wód opadowych z terenów zanieczyszczonych wprowadzanych do miejskiej kanalizacji deszczowej.
W/w dzia³ania podejmowane przez Miasto P³ock maj¹ na celu wytypowanie zak³adów wprowadzaj¹cych do kanalizacji deszczowej wody opadowe zawieraj¹ce substancje szczególnie szkodliwe dla
rodowiska wodnego. Do 31 grudnia 2004 roku w/w zak³ady s¹ zobowi¹zane do uzyskania pozwoleñ
wodnoprawnych na odprowadzanie do kanalizacji cieków zawieraj¹cych substancje szczególnie szkodliwe dla rodowiska wodnego.
Za odprowadzenie wód opadowych wnoszone s¹ op³aty. Wykaz zak³adów odprowadzaj¹cych cieki opadowe i drena¿owe do wód powierzchniowych przedstawiono w poni¿szej tabeli.

31

Tabela 14. Wody opadowe odprowadzane przez wa¿niejsze zak³ady z terenu P³ocka
Lp.
1.

Nazwa zak³adu

Odbiornik

Polski Koncern Naftowy
w tym:
- opadowo - drena¿owe z Dragania
- drena¿ podfoliowy ze zbiornika popio³ów

Rów- Brzenica
Brzenica

2.

PERN Przyjañ, stacja pomp nr 3 w Górach

Rów - Wis³a

3.

Urz¹d Miasta w P³ocku
w tym
- opadowe do Brzenicy
- opadowe do Wis³y
- opadowe do Rosicy
- opadowe do Ma³ej Rosicy

Brzenica
Wis³a
Rosica
Rów - Ma³a

4.

COTEXPOL Sp. z o.o.

Rów - Ma³a Rosica

5

Zak³ad Energetyczny S.A. w P³ocku Dystrybucja Zachów

Rów - Ma³a Rosica

6

Korchemia Spó³ka Jawna w P³ocku przy ulicy Sierpeckiej 1

Brzenica

7

MegaTech Sp. z o.o. w P³ocku przy ulicy Sierpeckiej 1

Brzenica

8

Adler Polska Sp. z o.o.przy ul. D³ugiej 12

Brzenica

9

Zak³ad Us³ug Miejskich MUNISERWIS,
SITA P³ocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.

Brzenica

Odprowadzanie cieków nie oczyszczonych do wód podziemnych, gruntowych i gleby
Gospodarka ciekowa P³ocka, to nie tylko zrzuty cieków zorganizowanymi wylotami do cieków
wodnych, ale równie¿ liczne na terenie miasta, nieszczelne zbiorniki bezodp³ywowe lub niekontrolowane opró¿nianie ich na gleby uprawne, do lasów oraz cieków wodnych. Te niewielkie, lecz liczne
ród³a zanieczyszczenia w efekcie prowadz¹ do znacznego obci¹¿enia wód, g³ównie substancjami
biogennymi. Bezspornym jest fakt, ¿e nie wszystkie osiedla w miecie wyposa¿one s¹ w infrastrukturê techniczn¹, tj. w kanalizacjê deszczow¹ i sanitarn¹. Na terenie osiedla Trzepowo, w pobli¿u zak³adu Megatech posiadaj¹cego oczyszczalniê, znajduj¹ siê domki oraz szko³a, z których cieki odprowadzane s¹ do osadników, który winny pe³niæ funkcjê zbiorników bezodp³ywowych, a w konsekwencji
odp³ywaj¹ do rzeki Brzenicy. Podobna sytuacja ma miejsce na obszarze osiedla Góry, gdzie cieki
z czterech bloków odprowadzane s¹ do zbiornika bezodp³ywowego, ale czasem przelewaj¹ siê do
rowu melioracyjnego.
Stopieñ zwodoci¹gowania i skanalizowania miasta P³ocka w podziale na osiedla mieszkaniowe
Tabela 15. Wodoci¹gi i kanalizacja w poszczególnych osiedlach P³ocka.

Lp.

Osiedle

Wodoci¹g (%)

Kanalizacja (%)

1

Borowiczki

95

25

2

Ciechomice

80

0*

3

Dobrzyñska

100

100

4

Góry

95

70

5

Imielnica

98

90
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Lp.

Osiedle

Wodoci¹g (%)

Kanalizacja (%)

6

Kolegialna

100

100

7

£ukasiewicza

100

100

8

Mickiewicza

100

100

9

Miêdzytorze

99

98

10

Podolszyce Po³udnie

97

95

11

Podolszyce Pó³noc

95

95

12

Pradolina Wis³y

0**

0

13

Radziwie

97

97

14

Skarpa

100

100

15

Stare Miasto

100

100

16

Trzepowo

95

0

17

Tysi¹clecia

100

100

18

Winiary

100

100

19

Wyszogrodzka

100

98

20

Zielony Jar

100

100

21

Kostrogaj

100

90

*

brak danych dotycz¹cych kanalizacji odprowadzaj¹cych cieki do oczyszczalni Hero Polska Sp. z o.o.na terenie osiedla Ciechomice
** w roku 2003 wybudowany zosta³ wodoci¹g w ul. Na Stoku oraz ul. Nizinnej, ³¹cznie 2,6 km sieci.

Jak wynika z powy¿szej tabeli, miasto skanalizowane jest w nierównomierny sposób. Wiêkszoæ
osiedli (14) jest objêtych systemem kanalizacji w powy¿ej 95%, natomiast s¹ dzielnice w ca³oci nie
skanalizowane (Pradolina Wis³y, Trzepowo)
4.8.3. Zaopatrzenie w ciep³o

Ciep³ownictwo, a szczególnie charakter noników ciep³a ma du¿y wp³yw na czystoæ rodowiska
naturalnego. Za gospodarkê cieplno - energetyczn¹ odpowiada P³ocka Energetyka Cieplna Sp. z o.o.,
bêd¹ca spó³k¹ z udzia³em gminy.
W P³ocku centralne ogrzewanie zbiorowe posiada 77,49% lokali, a centralne ogrzewanie indywidualne 13,98% mieszkañ. Wszystkie te mieszkania i podmioty wyposa¿one s¹ w liczniki energii.
Pozosta³e lokale i mieszkania na terenie miasta wyposa¿one s¹ w indywidualne paleniska domowe.
D³ugoæ sieci cieplnej wynosi 110 km, a jej uk³ad ma charakter piercieniowy. G³ównym ród³em
ciep³a dla miasta jest elektrociep³ownia Zak³adu Produkcyjnego PKN ORLEN SA, która posiada 75%
udzia³ów w dostawie ciep³a dla miasta P³ocka. Z tego ród³a jest zapewniona energia cieplna co najmniej do roku 2010. Ciep³o przekazane dla miasta stanowi 6,3% rocznej produkcji brutto w Elektrociep³owni. Jako paliwo w Elektrociep³owni wykorzystywany jest gudron. Hydroodsiarczanie gudronu
spowodowa³o zapewnienie paliwa dla zak³adowej elektrociep³owni o zawartoci siarki poni¿ej 1%,
dziêki czemu o ok. 50% zmniejszono emisjê dwutlenku siarki z tej elektrociep³owni. Wiêksze zak³ady
przemys³owe maj¹ w³asne kot³ownie dla celów technologicznych.
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Struktura gospodarki cieplnej wed³ug róde³ energii wygl¹da nastêpuj¹co:
 ród³a konwencjonalne
25 [%] w tym:
 wêgiel kamienny
9 [%]
 wêgiel brunatny
0 [%]
 gaz
14 [%]
 olej opa³owy
2 [%]
 ród³a energii odnawialnej
brak
Podstawowe problemy, zwi¹zane z ciep³ownictwem wi¹¿¹ siê z uk³adem sieci magistralnej i jej
stanem technicznym, oraz charakterystyk¹ wêz³ów cieplnych. Sytuacjê w ciep³ownictwie mo¿na uznaæ
za stabiln¹.
4.8.4. Zaopatrzenie w gaz

Miasto ma dwustronne zasilanie w gaz z gazoci¹gu wysokiego cinienia DN 500 (relacji Warszawa - W³oc³awek). Lewobrze¿na czêæ miasta nie jest w³¹czona do sieci miejskiej. W latach
90-tych XX wieku odnotowano bardzo szybki wzrost u¿ytkowników gazu, co spowodowane by³o
jego nisk¹ cen¹. W 2002 roku do sieci gazowej pod³¹czone by³o 66,82% mieszkañ. Gospodark¹ gazow¹ na terenie miasta zajmuje siê Mazowiecka Spó³ka Gazownictwa Sp. z o.o. Gazownia Warszawska
z siedzib¹ w Warszawie ul. Kruczkowskiego 2.
Elektroenergetyka
Ze wzglêdu na Zak³ad Produkcyjny PKN ORLEN S.A. P³ock ma bardzo korzystny dostêp do
krajowego systemu sieci elektrycznej. P³ock zasilaj¹ trzy g³ówne linie o napiêciu 400 kV, maj¹ce
po³¹czenia ze stacjami: Rogowiec (Elektrownia Be³chatów), Mociska i Mi³osna ko³o Warszawy (Elektrownia Be³chatów) oraz Gdañsk - Grudzi¹dz (Elektrownia ¯arnowiec). Ponadto, miasto zasilane jest
dwustronnie z sieci przesy³owej 220 kV z Elektrowni P¹tnów i Kozienice. Sieæ niskiego napiêcia jest
w ponad 80% skablowana, co jest pozytywn¹ cech¹ systemu elektroenergetycznego w P³ocku.
Liczba odbiorców energii na terenie P³ocka wynosi³a w 2001 roku: 409 odbiorców zaopatrzeniowych i 47 187 indywidualnych. W zwi¹zku ze wzrostem cen energii elektrycznej odnotowuje siê sta³y
spadek jej zu¿ycia. W 2001 roku zu¿ycie energii w przeliczeniu na 1 odbiorcê wynosi³o 1501 kW
i by³o mniejsze w porównaniu z poprzednim rokiem o 10,3%.
W P³ocku prowadzona jest od kilku lat systematyczna akcja wymiany lamp rtêciowych na sodowe.
Za gospodarkê energetyczn¹ w Miecie odpowiada Zak³ad Energetyczny P³ock S.A.
4.8.5. Drogi i komunikacja

P³ock posiada uk³ad dróg o ³¹cznej d³ugoci 260 km i powierzchni 1,881 tys. m2 (stan na 31.12.2002 r.),
w tym drogi krajowe, wojewódzkie, powiatowe i gminne. Drogi krajowe i wojewódzkie maj¹ w ca³oci utwardzon¹ powierzchniê, a w pozosta³ych kategoriach zosta³o do utwardzenia
4 km dróg powiatowych i 74 km dróg gminnych. Zestawienie poszczególnych dróg przedstawiono
w tabeli 16.
Uk³ad komunikacyjny miasta jest niekorzystny, gdy¿ drogi tranzytowe, którymi odbywa siê tak¿e
transport materia³ów niebezpiecznych prowadz¹ przez centrum miasta i maj¹ niewystarczaj¹c¹ przepustowoæ. Równie¿ brak drugiej przeprawy mostowej powoduje ogromne utrudnienia komunikacyjne, objawiaj¹ce siê permanentnym zakorkowaniem ulic miasta.
W 2002 roku w P³ocku zarejestrowanych by³o 61 845 pojazdów, w tym 45 889 (czyli 74,2%
wszystkich pojazdów mechanicznych) by³y to auta osobowe. Samochody ciê¿arowe stanowi¹ 15,5%
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wszystkich zarejestrowanych pojazdów 9 583) , autobusy -1,34% (828), przyczepy - 7,68% (4 752),
naczepy - 0,44% (274), motocykle -1,21% (723), motorowery 0,79% (494), ci¹gniki rolnicze - 1,66%
(991). Pozosta³ych pojazdów mechanicznych zarejestrowanych by³o 25 sztuk (0,04%).
Na terenie miasta obserwuje siê du¿¹ dynamikê przybywania liczby pojazdów mechanicznych.
W 2002 by³o ich o 62,27% wiêcej ni¿ w 1996. Najwiêcej przyby³o samochodów ciê¿arowych i osobowych.
Tabela 16. Drogi w P³ocku (31.12.2002)
w tym o powierzchni
twardej

Drogi ogó³em
Wyszczególnienie
d³ugoæ w km

z tego: o powierzchni
ulepszonej

pow. w tys. m2

d³ugoæ w km

pow. w tys. m2

d³ugoæ w km

pow. w tys. m2

1. Drogi krajowe

25

242

25

242

25

242

2. Drogi wojewódzkie

15

109

15

109

15

109

3. Drogi powiatowe

44

294

40

278

40

278

4. Drogi gminne

175

1 202

101

774

90

758

5. Ogó³em

260

1 881

181

1 403

170

1 387

100,0

100,0

69,61

75,96

65,38

75,09

%

Komunikacja miejska w P³ocku zarz¹dzana jest przez spó³kê gminn¹ Komunikacja Miejska P³ock Sp. z o.o. oraz prywatnych przewoników. Komunikacja miejska obs³uguje 30 linii miejskich
(z których 12 ma charakter podmiejski), 3 linie nocne, 2 linie sezonowe. W zakresie komunikacji
podmiejskiej istnieje jedna linia obs³ugiwana przez przewonika prywatnego.
Przewóz pasa¿erów liniami komunikacji zbiorowej spada, co ma zwi¹zek z podwy¿szaniem cen
biletów, recesj¹ gospodarcz¹ i wzrostem posiadaczy aut osobowych.
Oprócz tego funkcjonuj¹ tak¿e przewozy regionalne, ³¹cz¹ce P³ock m.in. w Warszaw¹, Bydgoszcz¹, Szczecinem. G³ówni przewonicy to Polski Express i Komfort Bus (PKS).
Zarz¹d drogami na terenie miasta nale¿y do kompetencji Miejskiego Zarz¹du Dróg w P³ocku,
który z organizacyjnego punktu widzenia jest jednostk¹ bud¿etow¹.
4.8. Charakterystyka elementów przyrody nieo¿ywionej P³ocka
Geologia i geomorfologia terenu
Pod wzglêdem budowy geologicznej P³ock le¿y na pograniczu dwóch jednostek strukturalnych,
co m.in. powoduje, ¿e budowa geologiczna utworów kenozoiocznych jest bardzo skomplikowana.
W bezporednim pod³o¿u wystêpuj¹ g³ównie osady czwartorzêdowe (plejstocen i holocen), zwi¹zane
genetycznie ze zlodowaceniami Wis³y, Odry i Warty. W profilu pionowym na wysoczynie przewa¿aj¹ gliny zwa³owe, mu³ki zastoiskowe, i³y i mu³ki warstwowe, a w dolinie Wis³y osady akumulacji
rzecznej - mady i namu³y. Lokalnie wystêpuj¹ równie¿ utwory piaszczyste i ¿wirowe, zwi¹zane
z akumulacj¹ lodowcow¹, rzeczn¹ i eoliczn¹.
Na terenie P³ocka obecnie nie wydobywa siê kopalin pospolitych. Kruszywo naturalne pozyskuje
siê refuluj¹c Wis³ê. Wydobycie piasku poza jego znaczeniem gospodarczym wynikaj¹cym z wykorzystania go do celów budowlanych ma i ten walor, ¿e przyczynia siê do zmniejszenia zamulenia Wis³y.
W przesz³oci na terenie miasta eksploatowane by³y z³o¿a surowców ilastych oraz kruszyw naturalnych. By³y to z³o¿a:
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1. Góry I  surowce ilaste ceramiki budowlanej (i³ i glina). Z³o¿e rozpoznane szczegó³owo, eksploatacjê zaczêto w 1949 roku sposobem odkrywkowym cianowym. Grupa z³o¿a III, iloæ pok³adów: 1, powierzchnia z³o¿a: 3,73 ha. rednia g³êbokoæ sp¹gu: 8,8 m, mi¹¿szoæ kopaliny: minimalna - 2,8 m, maksymalna - 14,8 m. Zasoby bilansowe kategorii C1: 334 tys.m3 .
2. Góry II  surowce ilaste ceramiki budowlanej (i³ i mu³ek). Powierzchnia z³o¿a - 1,47 ha. Zaniechano eksploatacji w 1997 roku.
3. Parowa  surowce ilaste ceramiki budowlanej, z³o¿e eksploatowane w latach 70-tych, obecnie
eksploatacja zaniechana.
4. Lisia II  kruszywa naturalne (piasek). Z³o¿e o powierzchni 0,61 ha eksploatowane jest okresowo.
Koncesja WO wa¿na jest do dnia 31.12 2004 roku. Z³o¿e zaczêto eksploatowaæ w 2000 roku,
metod¹ odkrywkowa cianow¹. Obecnie nie jest prowadzona eksploatacja z³o¿a.
5. Parcele I i II  kruszywa naturalne, powierzchnia z³o¿a oko³o 1 ha, obecnie eksploatacja zaniechana.
4.9. Warunki klimatyczne
Klimat rejonu P³ocka charakteryzuje siê nastêpuj¹cymi parametrami:
 rednia dobowa temperatura - ok. 20 C w styczniu i 17,50 C w lipcu,
 rednia maksymalna temperatura - 00 C w styczniu, 23,50 C w lipcu,
 rednia minimalna temperatura - 20,90 C - 21,60 C,
 d³ugoæ zimy - 89-95 dni,
 d³ugoæ lata - 86-89 dni,
 liczba dni z pokryw¹ nie¿n¹ - ok. 60 dni.
Wed³ug rejonizacji rolniczo-klimatycznej Polski, obszar P³ocka le¿y w zasiêgu dzielnicy rodkowej, która charakteryzuje siê niskimi opadami (w skali wielolecia kszta³tuj¹ siê poni¿ej 500 mm rocznie). W rejonie P³ocka opady wynosz¹ ok. 500 mm rocznie. Najobfitsze opady notowane s¹ lipcu,
najmniej opadów wystêpuje od stycznia do kwietnia i w padzierniku. Przewa¿aj¹cym kierunkiem
wiatrów jest kierunek zachodni, latem wzrasta udzia³ wiatrów pó³nocno-zachodnich, zim¹ po³udniowo-zachodnich.
Na obszarach miasta wystêpuj¹ stany inwersyjne temperatury powietrza na poziomie poni¿ej 200
m n.p.t. To niekorzystne zjawisko utrudnia rozprzestrzenianie siê zanieczyszczeñ powietrza z niskich
róde³. Dla wszystkich emitorów wyrzucaj¹cych zanieczyszczenia powy¿ej warstwy inwersyjnej jest
to korzystna sytuacja, gdy¿ warstwa hamuj¹ca nie pozwala na opadanie zanieczyszczeñ w pobli¿u
emitorów. Daje siê to szczególnie zauwa¿yæ w rejonie P³ocka, w postaci ciel¹cych siê na wielokilometrowych dystansach smug zanieczyszczeñ z wysokich emitorów Zak³adu Produkcyjnego w P³ocku
PKN ORLEN S.A. Jednoczenie w warstwie przyziemnej wystêpuje ograniczona dyfuzja pionowa
powoduj¹ca hamowanie procesów unoszenia mas powietrza, ich mieszanie i przewietrzanie terenu.
Zjawisku temu towarzyszy zwykle wzmo¿enie uci¹¿liwoci emitowanych zanieczyszczeñ w przyziemnej warstwie atmosfery. Gminy s¹siaduj¹ce z P³ockiem s¹ stale nara¿one na tego rodzaju procesy.

5. Za³o¿enia wyjciowe programu
Jako za³o¿enia wyjciowe do Programu ochrony rodowiska dla miasta P³ocka przyjêto uwarunkowania zewnêtrzne i wewnêtrzne, wynikaj¹ce z obowi¹zuj¹cych aktów prawnych, programów wy¿szego rzêdu oraz dokumentów planistycznych uwzglêdniaj¹cych problematykê ochrony rodowiska.
Niezbêdne by³o równie¿ uwzglêdnienie zamierzeñ rozwojowych Miasta zarówno w zakresie gospodarczym, przestrzennym, jak i spo³ecznym.
Uwarunkowania te, w powi¹zaniu z aktualnym stanem rodowiska w miecie by³y podstaw¹ do
zdefiniowania priorytetów i celów w zakresie ochrony rodowiska i racjonalnego u¿ytkowania zasobów naturalnych.
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5.1. Uwarunkowania zewnêtrzne opracowania Programu Ochrony rodowiska dla miasta P³ocka
Zasady ochrony rodowiska wymuszaj¹ zachowanie kompleksowego, a zarazem sektorowego podejcia. Miasto nie jest uk³adem zamkniêtym, a poszczególne elementy rodowiska zachowuj¹ ci¹g³oæ bez wzglêdu na granice terytorialne. Z tego wzglêdu, konieczne jest przyjêcie uwarunkowañ
wynikaj¹cych z programów, planów i strategii zewnêtrznych wy¿szego rzêdu, umo¿liwiaj¹cych szersze spojrzenie na poszczególne dziedziny ochrony rodowiska.
G³ówne uwarunkowania zewnêtrzne dla miasta P³ocka w zakresie ochrony rodowiska wynikaj¹
z nastêpuj¹cych dokumentów:

strategii trwa³ego i zrównowa¿onego rozwoju kraju i województwa mazowieckiego,

strategii rozwoju regionalnego kraju,

koncepcji zagospodarowania przestrzennego kraju i województwa mazowieckiego,

polityki ekologicznej pañstwa wraz z programem wykonawczym,

systemu prawa ochrony rodowiska w Polsce, w tym projektowanych aktów prawnych,

miêdzynarodowych zobowi¹zañ Polski w zakresie ochrony rodowiska,

zobowi¹zañ Polski przyjêtych w zakresie ochrony rodowiska w ramach procesu akcesji do
Unii Europejskiej,

programu ochrony rodowiska dla województwa mazowieckiego,

planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego

programu ochrony rodowiska i planu gospodarki odpadami dla powiatu p³ockiego,

strategii i polityk sektorowych (zw³aszcza w zakresie energetyki, energetyki odnawialnej, rolnictwa i obszarów wiejskich, rozwoju regionalnego, edukacji ekologicznej, transportu, lenictwa).
5.1.1. Polityka ekologiczna pañstwa

Zasady realizacji polityki ekologicznej, cele i zadania ujête w Programie wykonawczym do
II Polityki Ekologicznej Pañstwa na lata 2002-2010 oraz w dostosowanej do wymagañ ustawy Prawo
ochrony rodowiska, Polityce ekologicznej pañstwa na lata 2003-2006 z uwzglêdnieniem perspektywy na lata 2007 -2010, zosta³y przyjête jako podstawa niniejszego Programu.
Nadrzêdn¹ zasad¹ przedstawion¹ w Polityce ekologicznej pañstwa jest zasada zrównowa¿onego
rozwoju. Rozwój zrównowa¿ony jest definiowany jako taki, który nie narusza w sposób istotny
i trwa³y rodowiska oraz godzi prawa przyrody, ekonomii oraz rozwoju spo³eczeñstw wraz ze zrównowa¿eniem szans dostêpu do zasobów miêdzy pokoleniem obecnym, a pokoleniami nastêpnymi.
W skrócie, jest to rozwój cz³owieka wynikaj¹cy z dzia³alnoci cz³owieka odbywaj¹cego siê w harmonii z przyrod¹. Najwa¿niejszymi czynnikami, które nale¿y uwzglêdniaæ przy programowaniu zrównowa¿onego rozwoju s¹: czynniki spo³eczne, ekologiczne, przestrzenne i ekonomiczne.
Rozwój zrównowa¿ony oznacza tak¹ filozofiê rozwoju globalnego, regionalnego i lokalnego, która przeciwstawia siê ekspansji opartej wy³¹cznie na wzrocie gospodarczym.
W Polityce ekologicznej pañstwa jako zasady szczegó³owe przyjêto:
Zasadê prewencji, oznaczaj¹c¹ w szczególnoci:
 zapobieganie powstawaniu zanieczyszczeñ poprzez stosowanie najlepszych dostêpnych technik
(BAT),
 recykling, czyli zamykanie obiegu materia³ów i surowców, odzysk, energii, wody i surowców ze
cieków i odpadów oraz gospodarcze wykorzystanie odpadów zamiast ich sk³adowania,
 zintegrowane podejcie do ograniczania i likwidacji zanieczyszczeñ i zagro¿eñ zgodnie z zaleceniami Dyrektywy Rady 96/61/WE w sprawie zintegrowanego zapobiegania i ograniczania zanieczyszczeñ (tzw. dyrektywa IPPC),
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 wprowadzanie pro-rodowiskowych systemów zarz¹dzania procesami produkcji i us³ugami, zgodnie
z ogólnowiatowymi i europejskimi wymogami w tym zakresie, wyra¿onymi m.in. w standardach
ISO 14000 i EMAS, programach czystszej produkcji, Responsible Care, itp.
Zasadê zanieczyszczaj¹cy p³aci odnosz¹c¹ siê do odpowiedzialnoci za skutki zanieczyszczenia i stwarzania innych zagro¿eñ. Odpowiedzialnoæ tê ponosiæ powinny wszystkie jednostki u¿ytkuj¹ce rodowisko a wiêc tak¿e konsumenci, zw³aszcza, gdy maj¹ mo¿liwoæ wyboru mniej zagra¿aj¹cych rodowisku dóbr konsumpcyjnych.
Zasadê integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi oznaczaj¹c¹ uwzglêdnienie
w politykach sektorowych celów ekologicznych na równi z celami gospodarczymi i spo³ecznymi.
Zasadê regionalizacji, oznaczaj¹c¹ m.in. skoordynowanie polityki regionalnej z regionalnymi
ekosystemami w Europie (np. doliny rzeczne i obszary wodno-b³otne, szczególnie w strefach przygranicznych).
Zasadê subsydiarnoci, oznaczaj¹c¹ przekazywanie czêci kompetencji i uprawnieñ decyzyjnych
dotycz¹cych ochrony rodowiska na w³aciwy szczebel regionalny lub lokalny tak, aby by³ on rozwi¹zywany na najni¿szym szczeblu, na którym mo¿e zostaæ skutecznie i efektywnie rozwi¹zany.
Zasadê skutecznoci ekologicznej i efektywnoci ekonomicznej odnosz¹c¹ siê do wyboru planowanych przedsiêwziêæ inwestycyjnych ochrony rodowiska a oznaczaj¹c¹ potrzebê minimalizacji nak³adów na jednostkê uzyskanego efektu.
W Polityce Ekologicznej Pañstwa przedstawione zosta³y tak¿e cele ogólne o charakterze strategicznym i realizacyjnym, w ró¿nych horyzontach czasowych. Jako oddzielne zagadnienie omówione
zosta³o zagadnienie w³¹czania aspektów ochrony rodowiska do polityk sektorowych takich jak: przemys³ i energetyka, transport, rolnictwo, lenictwo, budownictwo i gospodarka komunalna, zagospodarowanie przestrzenne, turystyka, ochrona zdrowia, handel i dzia³alnoæ obronna. Wskazane zosta³y
przede wszystkim cele i dzia³ania, jakie nale¿y podj¹æ w ramach programów sektorowych, jako konieczny udzia³ sektorów w realizacji zrównowa¿onego rozwoju.
5.1.2. Fundusz Spójnoci - priorytety czêci rodowiskowej (2004-2006)

Bardzo istotnym zagadnieniem jest zapewnienie róde³ finansowania dla zaplanowanych dzia³añ
i inwestycji. Niebagateln¹ rolê bêdzie pe³ni³ w tym wzglêdzie Fundusz Spójnoci, dlatego istotne jest,
aby na etapie programowania zadañ z zakresu ochrony rodowiska uwzglêdniæ zasady i kryteria przyznawania rodków finansowych z funduszy Unii Europejskiej.
Dla P³ocka istotne znaczenie maj¹ nastêpuj¹ce priorytety:
Priorytet 1. Poprawa jakoci wód powierzchniowych, polepszenie dystrybucji i jakoci wody do picia
poprzez takie dzia³ania jak:
 budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i opadowej oraz oczyszczalni cieków tam, gdzie
przyniesie to najwiêkszy efekt ekologiczny przy uwzglêdnieniu efektywnoci kosztowej,
 budowa i modernizacja urz¹dzeñ uzdatniaj¹cych wodê i sieci wodoci¹gowej (w powi¹zaniu
z systemami sanitacji),
Priorytet 2. Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi poprzez:
 budowê, rozbudowê lub modernizacjê sk³adowisk odpadów komunalnych oraz tworzenie systemów recyklingu i unieszkodliwiania odpadów komunalnych (sortownie, kompostownie itp.).
 tworzenie systemów zagospodarowania osadów ciekowych, co umo¿liwi spe³nienia wymogów dyrektywy 86/278 w sprawie osadów ciekowych,
 rekultywacjê terenów zdegradowanych przez dzia³alnoæ przemys³ow¹.
Wspierane bêd¹ zintegrowane systemy zagospodarowania odpadów, ³¹cz¹ce kilka elementów,
np. selektywn¹ zbiórkê, odzysk i unieszkodliwienie odpadów ulegaj¹cych biodegradacji, itp.W ra38

mach tego priorytetu bêd¹ mog³y byæ wspierane zwi¹zki komunalne, dzia³aj¹ce na rzecz poprawy
w dziedzinie gospodarki odpadami.
Priorytet 3. Poprawa jakoci powietrza poprzez:
 modernizacjê i rozbudowê miejskich systemów ciep³owniczych (róde³, sieci) po³¹czon¹ z likwidacj¹ niskiej emisji w strefach o znacz¹cych przekroczeniach dopuszczalnych stê¿eñ zanieczyszczeñ w powietrzu,
 systemow¹ konwersjê palenisk domowych na rozwi¹zania przyjazne zdrowiu i rodowisku
(g³ównie zamiana wêgla na gaz, w okresie pocz¹tkowym eliminacja wêgla niskiej jakoci, przejcie na paliwa bezdymne).
Priorytet 4. Poprawa bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego poprzez:
 renaturyzacjê rzek, budowê polderów, zbiorników wielofunkcyjnych, tam gdzie zostan¹ osi¹gniête najwiêksze efekty w zakresie poprawy zaopatrzenia w wodê i bezpieczeñstwa przeciwpowodziowego.
Wymogi Funduszu Spójnoci pozwalaj¹ na finansowanie projektów przekraczaj¹cych 10 mln
EURO. Wobec tego wsparciem funduszu mog¹ byæ objête projekty grupowe, polegaj¹ce na tworzeniu
projektów o charakterze zintegrowanym obejmuj¹cym grupê gmin oraz ³¹cz¹ce w jednym projekcie
ró¿ne zagadnienia. Inn¹ propozycj¹ mo¿e byæ rozwi¹zywanie problemów ekologicznych w uk³adzie
zlewni lub w granicach regionalnych czy subregionalnych.
5.1.3. Polityka i strategia województwa mazowieckiego

Najwa¿niejszym dokumentem bêd¹cym podstaw¹ programowania rozwoju województwa jest Strategia rozwoju województwa mazowieckiego. Wojewódzkie programy, w tym program ochrony rodowiska, s¹ realizacj¹ strategii rozwoju województwa. Z tego powodu w pracach nad Programem
wykorzystano cele i zadania zwi¹zane z ochron¹ rodowiska i u¿ytkowaniem zasobów naturalnych,
sprecyzowane w ramach nastêpuj¹cych priorytetów Strategii .... Dla miasta P³ocka istotne znaczenie maj¹ nastêpuj¹ce cele i zadania:
Priorytet 4 - Kreowanie wysokiej jakoci ¿ycia
Cel 4.2.
Poprawa ekologicznych warunków ¿ycia.
Cel 4.3.
Racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi.
Cel 4.4.
Poprawa efektywnoci ochrony przyrody i krajobrazu.
Priorytet 3 - Rozbudowa i modernizacja infrastruktury s³u¿¹cej wzmocnieniu konkurencyjnoci i spójnoci regionu
Cel 3.2.
Przeciwdzia³anie marginalizacji obszarów peryferyjnych.
Cel 3.3.
Rozbudowa i modernizacja infrastruktury transportowej.
Cel 3.6.
Modernizacja i rozwój energetyki.
Priorytet 2 - Restrukturyzacja i unowoczenienie gospodarki
Cel 2.1.
Stworzenie regionalnego systemu innowacji.
Cel 2.3.
Unowoczenienie tradycyjnych sektorów gospodarki.
Cel 2.4.
Rozwój us³ug, transportu i turystyki.
Cel 2.6.
Wsparcie i stopniowe przekszta³canie s³abych strukturalnie obszarów wiejskich.
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5.1.4. Uwarunkowania wynikaj¹ce z Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

Naczelnym celem polityki zagospodarowania przestrzennego prowadzonej przez samorz¹d województwa jest kszta³towanie harmonijnej struktury funkcjonalno - przestrzennej województwa sprzyjaj¹cej zrównowa¿onemu wykorzystaniu cech, zasobów i walorów przestrzeni z rozwojem gospodarczym, wzrostem poziomu i jakoci ¿ycia oraz trwa³ym zachowaniem w³aciwoci rodowiska dla
potrzeb obecnego i przysz³ych pokoleñ. W pracach nad Programem wykorzystano zapisy dokonane
w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego, a zw³aszcza celów i kierunków dzia³ania oraz konkretnych zadañ dotycz¹cych polityki przestrzennej w zakresie ochrony zasobów i walorów rodowiska przyrodniczego, infrastruktury systemu transportowego oraz infrastruktury technicznej ochrony rodowiska.
5.1.5. Program Ochrony rodowiska województwa mazowieckiego

Za nadrzêdny cel programu uznano doprowadzenie stanu rodowiska w województwie mazowieckiego do poziomu wymaganego przez Uniê Europejsk¹.
Program ochrony rodowiska woj. mazowieckiego, zatwierdzony zosta³ przez Sejmik Województwa Mazowieckiego 15 grudnia 2003 roku. Dokumentem nadrzêdnym wytyczaj¹cym cele i kierunki dzia³añ w zakresie polityki ekologicznej województwa jest Strategia rozwoju województwa
mazowieckiego. Program ochrony rodowiska stanowi rozwiniêcie strategii rozwoju województwa
w odniesieniu do ochrony rodowiska.
Cel g³ówny: zmniejszenie zanieczyszczeñ rodowiska
Cele szczegó³owe:
- poprawa jakoci wód,
- uporz¹dkowanie gospodarki odpadami,
- zapewnienie wysokiej jakoci powietrza atmosferycznego,
- ograniczenie uci¹¿liwoci ha³asu.
Cel g³ówny: racjonalizacja gospodarki wodnej
Cele szczegó³owe:
- zmniejszenie deficytu wód powierzchniowych,
- ograniczenie poboru wód podziemnych dla celów gospodarczych produkcji i us³ug,
- ograniczenie wodoch³onnoci,
- poprawa standardów zaopatrzenia w wodê.
Cel g³ówny: zwiêkszenie lesistoci i ochrona lasów
Cele szczegó³owe:
- osi¹gniêcie wskanika lesistoci Mazowsza do 25 %,
- zmiana struktury w³asnociowej lasów,
- racjonalizacja gospodarki lenej,
- rozwój funkcji ochronnych i buforowych lasu.
Cel g³ówny: poprawa stanu bezpieczeñstwa ekologicznego
Cele szczegó³owe:
- ochrona przeciwpowodziowa,
- ochrona przeciwpo¿arowa,
- zmniejszenie ryzyka awarii zwi¹zanych z wykorzystaniem lub transportem substancji niebezpiecznych.
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Cel g³ówny: podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej
Cele szczegó³owe:
- kszta³towanie postaw i zachowañ zgodnych z zasadami ekorozwoju,
- wiedza ekologiczna jako wa¿ny czynnik w procesie zarz¹dzania,
- tworzenie ekologicznych podstaw kszta³towania to¿samoci regionalnej i lokalnej.
Cel g³ówny: rozwój proekologicznych form dzia³alnoci gospodarczej
Cele szczegó³owe:
- wzrost iloci podmiotów gospodarczych posiadaj¹cych certyfikaty jakoci,
- rozwój proekologicznych form produkcji rolniczej,
- wzrost wykorzystania energii odnawialnej,
- zwiêkszenie udzia³u transportu szynowego w przewozach osób i towarów,
- zmniejszenie materia³och³onnoci i energoch³onnoci
Cel g³ówny: utworzenie spójnego systemu obszarów chronionych
Cele szczegó³owe:
- zwiêkszenie obszarów objêtych ochron¹ prawn¹ do 35% powierzchni województwa, ze szczególnym uwzglêdnieniem dolin rzecznych, kompleksów lenych, a tak¿e obszaru funkcjonalnego Zielone P³uca Polski,
- okrelenie do roku 2006 zasad gospodarowania na wszystkich obszarach chronionych oraz sporz¹dzenie planów ochrony dla tych obszarów,
- utrzymanie i wzmocnienie ci¹g³oci powi¹zañ przyrodniczych w ramach korytarzy ekologicznych krajowych, regionalnych i lokalnych,
- partnerstwo samorz¹dowe i partycypacja spo³eczna w dzia³aniach na rzecz tworzenia obszarów
chronionych,
- w³¹czenie obszarów cennych przyrodniczo do europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000.
Postanowiono, ¿e cele polityki ekologicznej woj. mazowieckiego bêd¹ realizowane w oparciu
o krajowe limity przyjête w Polityce ekologicznej pañstwa.
Cele ekologiczne i kierunki dzia³añ przedstawione zostan¹ po przyjêciu ostatecznej wersji dokumentu, która obecnie podlega procesowi opiniowania.
5.1.6. Obowi¹zuj¹ce akty prawne w zakresie ochrony rodowiska

Podstawowymi aktami prawnymi w dziedzinie ochrony rodowiska s¹ nastêpuj¹ce ustawy:
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska (Dz.U. 2001.62.627 z póniejszymi
zmianami);
 Ustawa z dnia 16 padziernika 1991 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity Dz.U. 2001.99.1079
ze zmianami);
 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r.o ochronie gruntów rolnych i lenych (tekst jednolity Dz. U. 95.16.78);
 Ustawa z dnia 28 wrzenia 1991 r. o lasach (tekst jednolity Dz.U. 2000.56.679 z póniejszymi
zmianami);
 Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. 2001.115.1229 z póniejszymi zmianami);
 Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 94.27.96 z póniejszymi
zmianami);
 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodê i zbiorowym odprowadzaniu
cieków (Dz. U. 2001.72.747 z póniejszymi zmianami);
 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz.U. 2001.62.628 z póniejszymi zmianami).
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5.2. Uwarunkowania wewnêtrzne wynikaj¹ce z istniej¹cych dokumentów i opracowañ dla P³ocka
Oprócz wymienionych w poprzednim rozdziale uwarunkowañ zewnêtrznych, na politykê Miasta
w zakresie ochrony rodowiska oddzia³uj¹ silnie tak¿e liczne uwarunkowania wewnêtrzne. Znalaz³y
one wyraz w aktach prawnych, planach, programach i strategiach, w których zosta³a uwzglêdniona
problematyka rodowiskowa. Wykaz dokumentów z zakresu ochrony rodowiska dla miasta P³ocka
z lat 1996-2002 przedstawia poni¿sza tabela:
Tabela 17. Dokumenty planistyczne zwi¹zane z ochron¹ rodowiska w P³ocku
Lp.

Dokument

rok
wykonania

rok
Organ uchwalaj¹cy
uchwalenia

1

Strategia rozwoju zrównowa¿onego

1997

1997

Rada Miasta P³ocka

2

Strategia zrównowa¿onego rozwoju P³ocka
do roku 2012

2003

2003

Rada Miasta P³ocka

3

Program ochrony rodowiska

1996

1996

Rada Miasta P³ocka

4

Program (koncepcja) gospodarki wodno-ciekowej
Program uzbrojenia w sieci wod.- kan. terenów
nowoprzy³¹czonych do P³ocka (Góry, Ciechomice)

2000

5

Plan (program) gospodarki odpadami *

1996

6

Inwentaryzacje przyrodnicze, programy ochrony
przyrody i krajobrazu:
Koncepcja zagospodarowania jaru rz. Rosicy
Koncepcja zagospodarowania jaru rz. Brzenicy
Opracowania ekofizjograficzne dla potrzeb wykonania
miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
na terenie miasta P³ocka

7

Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania
przestrzennego

Nie zatwierdzony

1996

Koncepcje
nie podlegaj¹
uchwaleniu
przez
Radê Miasta P³ocka

1999
2001

1998

Rada Miasta P³ocka

1998

Rada Miasta P³ocka

Najwa¿niejsze zapisy zawarte zosta³y w Strategii Zrównowa¿onego Rozwoju dla Miasta P³ocka,
uchwalonej przez Radê P³ocka we wrzeniu 2003 roku. Jako misjê miasta okrelono:
wysok¹ jakoæ ¿ycia mieszkañców P³ocka,
co zostanie osi¹gniête m.in. poprzez wysok¹ jakoæ rodowiska. W tym aspekcie wyznaczono
w Strategii nastêpuj¹ce cele szczegó³owe:
1. Wysoki poziom wiadomoci ekologicznej.
2. Uporz¹dkowanie gospodarki wodno - ciekowej.
3. Uporz¹dkowanie gospodarki odpadami komunalnymi.
4. Przyjazny stan zieleni.
5. Spe³nienie obowi¹zuj¹cych norm jakoci powietrza, klimatu akustycznego i oddzia³ywania elektromagnetycznego.
6. Wysoki stopieñ zrównowa¿enia struktury przestrzennej Miasta.
Cele i zadania Programu ochrony rodowiska s¹ zbie¿ne z celami wytyczonymi w Strategii Zrównowa¿onego Rozwoju dla Miasta P³ocka.
5.3. Za³o¿enia ochrony rodowiska dla P³ocka do 2015 roku
Naczeln¹ zasad¹ przyjêt¹ w Programie ochrony rodowiska dla P³ocka jest zasada zrównowa¿onego rozwoju w celu umo¿liwienia lepszego zagospodarowania istniej¹cego potencja³u miasta (zasobów rodowiska, surowców naturalnych, obiektów, sprzêtu, jak i ludzi oraz wiedzy).
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Na podstawie kompleksowego raportu o stanie rodowiska i ród³ach jego przekszta³cenia i zagro¿enia przedstawiono poni¿ej propozycjê dzia³añ programowych umo¿liwiaj¹cych spe³nienie zasady
zrównowa¿onego rozwoju poprzez koordynacjê dzia³añ w sferze gospodarczej, spo³ecznej i rodowiskowej. Daje to mo¿liwoæ planowania przysz³oci miasta w perspektywie kilkunastu lat i umo¿liwia
aktywizacjê spo³eczeñstwa P³ocka, zwiêkszenie inicjatywy i wp³ywu spo³ecznoci na realizacjê dzia³añ rozwojowych.
Cele i dzia³ania proponowane w Programie ochrony rodowiska powinny pos³u¿yæ do tworzenia
warunków dla takich zachowañ ogó³u spo³eczeñstwa, które polegaæ bêd¹ w pierwszej kolejnoci na
niepogarszaniu stanu rodowiska przyrodniczego na tym terenie, a nastêpnie na jego poprawie. Realizacja wytyczonych celów w programie powinna spowodowaæ zrównowa¿ony rozwój gospodarczy,
polepszenie warunków ¿ycia mieszkañców przy zachowaniu walorów rodowiska naturalnego na terenie miasta.
5.4. Powiatowe i gminne limity racjonalnego wykorzystania zasobów naturalnych i poprawy stanu rodowiska
W zwi¹zku z racjonalnym wykorzystaniem zasobów naturalnych i koniecznoci¹ ograniczenia
wprowadzania zanieczyszczeñ do rodowiska ustalone zosta³y limity krajowe (do osi¹gniêcia do 2010
roku), przedstawione w II Polityce ekologicznej pañstwa. Limity te nie zosta³y zmienione w Polityce ekologicznej pañstwa na lata 2003-2006 z uwzglêdnieniem perspektywy na lata 2007-2010.
W skali kraju s¹ one nastêpuj¹ce:
 Zmniejszenie wodoch³onnoci produkcji o 50% w stosunku do stanu w 1990 r. (w przeliczeniu
na PKB i wartoæ sprzedan¹ w przemyle),
 Ograniczenie materia³och³onnoci produkcji o 50% w stosunku do 1990 r. w taki sposób, aby
uzyskaæ co najmniej rednie wielkoci dla pañstw OECD (w przeliczeniu na jednostkê produkcji, wartoæ produkcji lub PKB),
 Ograniczenie zu¿ycia energii o 50% w stosunku do 1990 r. i o 25% w stosunku do 2000 r.
(w przeliczeniu na jednostkê produkcji, wartoæ produkcji lub PKB),
 Dwukrotne zwiêkszenie udzia³u odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych w procesach
produkcyjnych odpadów przemys³owych w porównaniu ze stanem z 1990 r,
 Odzyskanie i powtórne wykorzystanie co najmniej 50% papieru i szk³a z odpadów komunalnych,
 Pe³na likwidacja zrzutów cieków nieoczyszczonych z miast i zak³adów przemys³owych,
 Zmniejszenie ³adunku zanieczyszczeñ odprowadzanych do wód powierzchniowych, w stosunku do stanu z 1990 r., z przemys³u o 50%, z gospodarki komunalnej (na terenie miast i osiedli
wiejskich) o 30% i ze sp³ywu powierzchniowego - równie¿ o 30%,
 Ograniczenie emisji py³ów o 75%, dwutlenku siarki o 56%, tlenków azotu o 31%, niemetanowych lotnych zwi¹zków organicznych o 4% i amoniaku o 8% w stosunku do stanu z 1990 r.
Z uwagi na brak podstaw planistycznych nie mo¿na obecnie dokonaæ podzia³u limitów krajowych
na regionalne. Dlatego te¿, dla P³ocka za³o¿ono realizacjê polityki d³ugoterminowej, sprzyjaj¹cej osi¹gniêciu wymienionych w limitach krajowych dzia³añ i ograniczania emisji zanieczyszczeñ, natomiast
szczegó³owe wytyczne przyjêto jedynie dla gospodarki odpadami, zgodnie ze sporz¹dzonym Planem
gospodarki odpadami.
W planie za³o¿ono ¿e w roku 2011 na sk³adowiska skierowane zostanie do 75% (wagowo) ca³kowitej iloci odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji wytworzonej w roku 1995.
W przypadku odpadów opakowaniowych przyjêto nastêpuj¹ce poziomy recyklingu w roku 2011:
 opakowania z papieru i tektury - 50%,
 opakowania ze szk³a - 45%
 opakowania z tworzyw sztucznych - 25%
 aluminium - 45%,
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 blacha stalowa - 30%
 opakowania wielomateria³owe - 25%
Dla odpadów wielkogabarytowych przyjêto w roku 2011 odzysk na poziomie 55%, odpadów budowlanych - 45%, a odpadów niebezpiecznych (z grupy odpadów komunalnych) - 57%. Systemem
zbiórki odpadów bêd¹ objêci wszyscy mieszkañcy miasta.
W odniesieniu do zanieczyszczeñ odprowadzanych do wód powierzchniowych limity okreliæ mo¿e
program ochrony wód, zawieraj¹cy dzia³ania maj¹ce zapewniæ dotrzymanie wymaganych poziomów
jakoci wód, zgodnie z Krajowym programem oczyszczania cieków komunalnych, gdzie zosta³o
okrelone wymagane zmniejszenie ³adunku zanieczyszczeñ odprowadzanych do wód powierzchniowych ze ciekami komunalnymi i ciekami z zak³adów przemys³u rolno-spo¿ywczego dla poszczególnych aglomeracji. Dane te zostan¹ wprowadzone do niniejszego programu z chwil¹ uchwalenia
Krajowego programu oczyszczania cieków komunalnych.
Powiatowe i gminne limity zwi¹zane z ograniczeniem wodoch³onnoci i materia³och³onnoci
produkcji oraz zu¿ycia energii s¹ obecnie trudne do okrelenia, co wynika z braku odpowiednich
wskaników w odniesieniu do konkretnych procesów technologicznych b¹d instalacji.
5.5. Nadrzêdny cel programu ochrony rodowiska dla miasta P³ocka
Nadrzêdny cel Programu ochrony rodowiska dla miasta P³ocka sformu³owano nastêpuj¹co:
Osi¹gniêcie trwa³ego rozwoju P³ocka i zwiêkszenie atrakcyjnoci Miasta poprzez poprawê rodowiska przyrodniczego i rozwój infrastruktury
5.6. Priorytety ekologiczne
Kompleksowoæ zagadnieñ ochrony rodowiska, a tak¿e zakres przeobra¿eñ na terenie P³ocka wymusi³a wyznaczenie celów d³ugo- , rednio- i krótkoterminowych, a tak¿e przyjêcie zadañ z zakresu
wielu sektorów ochrony rodowiska. Sporód nich dokonano wyboru najistotniejszych zagadnieñ, których rozwi¹zanie przyczyni siê w najbli¿szej przysz³oci (horyzont czasowy 2004-2007) do poprawy
stanu rodowiska na terenie Miasta i rozwi¹zania najistotniejszych kwestii zwi¹zanych z t¹ dziedzin¹.
Wyboru priorytetów ekologicznych dokonano w oparciu o diagnozê stanu poszczególnych komponentów rodowiska na terenie Miasta, uwarunkowañ zewnêtrznych i wewnêtrznych, a tak¿e innych
wymagañ w zakresie jakoci rodowiska.
Wybór priorytetowych przedsiêwziêæ ekologicznych na terenie P³ocka na lata 2004-2007 przeprowadzono przy zastosowaniu nastêpuj¹cych kryteriów organizacyjnych i rodowiskowych.
Kryteria o charakterze organizacyjnym
 zaawansowanie przedsiêwziêcia w realizacji,
 koniecznoæ realizacji przedsiêwziêcia ze wzglêdów prawnych,
 zabezpieczenie rodków na realizacjê lub o mo¿liwoæ uzyskania dodatkowych zewnêtrznych
rodków finansowych (z Unii Europejskiej z innych róde³ zagranicznych lub krajowych),
 efektywnoæ ekonomiczna przedsiêwziêcia,
 znaczenie przedsiêwziêcia w skali regionalnej,
 spe³nianie wymogów zrównowa¿onego rozwoju - zgodnoæ przedsiêwziêcia dla rozwoju gospodarczego miasta,
 wymiar przedsiêwziêcia (ponadlokalny i publiczny).
Kryteria o charakterze rodowiskowym
 mo¿liwoæ likwidacji lub ograniczenia najpowa¿niejszych zagro¿eñ dla rodowiska i zdrowia
ludzi,
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 zgodnoæ z celami i priorytetami ekologicznymi okrelonymi w Polityce ekologicznej pañstwa
na lata 2003-2006 z uwzglêdnieniem perspektyw na lata 2007-2010,
 zgodnoæ z miêdzynarodowymi zobowi¹zaniami Polski w zakresie ochrony rodowiska,
 skala dysproporcji pomiêdzy aktualnym i prognozowanym stanem rodowiska a stanem wymaganym przez prawo,
 skala efektywnoci ekologicznej przedsiêwziêcia (efekt planowany, tempo jego osi¹gniêcia),
 wieloaspektowoæ efektów ekonomicznych przedsiêwziêcia (mo¿liwoæ jednoczesnego osi¹gniêcia poprawy stanu rodowiska w zakresie kilku elementów rodowiska),
 w odniesieniu do gospodarki odpadami istotnym kryterium by³a zgodnoæ proponowanych zadañ z wymogami kszta³towania nowoczesnej gospodarki odpadami poprzez priorytetowe traktowanie tworzenia systemów, dzia³añ w zakresie zbiórki i transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów.
Priorytety ekologiczne dla miasta P³ocka
Kieruj¹c siê podanymi powy¿ej kryteriami, wyznaczono nastêpuj¹ce zadania priorytetowe dla miasta
P³ocka z zakresu ochrony rodowiska:
P.1. Poprawa jakoci wód powierzchniowych
P.2. Poprawa gospodarki odpadami komunalnymi
P.3. Ochrona przed ha³asem komunikacyjnym
P.4. Przeciwdzia³anie zagro¿eniom rodowiska z tytu³u powa¿nych awarii i klêsk ¿ywio³owych
P.5. Poprawa jakoci powietrza
P.6. Edukacja ekologiczna mieszkañców

6. Poprawa jakoci rodowiska i bezpieczeñstwa ekologicznego
6.1. Jakoæ wód i stosunki wodne
6.1.1. Stan aktualny

Wody powierzchniowe
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Miasto P³ock le¿y w dorzeczu dolnej Wis³y. W systemie zarz¹dzania gospodark¹ wodn¹ obszar
miasta nale¿y do Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Warszawie. Wis³a na analizowanym
terenie p³ynie w kierunku zbli¿onym do równole¿nikowego i dzieli miasto na dwie czêci: pó³nocn¹
i po³udniow¹. Do P³ocka ma ona charakter rzeki naturalnej, wystêpuj¹ tu liczne kêpy i ³achy piaszczyste. Przeciêtne przep³ywy jednostkowe w przekroju P³ocka wynosz¹ 856 m3/s.
W latach 1963-1970 na 674,85 km biegu Wis³y wybudowano stopieñ wodny we W³oc³awku.
W wyniku przegrodzenia rzeki w dolinie Wis³y powsta³ sztuczny zbiornik retencyjny - Zbiornik W³oc³awski o powierzchni 75 km2. Jego maksymalna d³ugoæ wynosi 57 km, szerokoæ maksymalna 2,5 km, g³êbokoæ maksymalna - 15 m, rednia g³êbokoæ - 5,5 m. Jest to najwiêkszy pod wzglêdem
powierzchni, a drugi pod wzglêdem objêtoci zbiornik zaporowy w Polsce. W granicach administracyjnych P³ocka na 632,2 biegu rzeki zbiornika jego szerokoæ wynosi 620 m przy SW (rednia woda)
i 650 m przy WW (wielka woda). Ca³kowita wymiana wody w zbiorniku trwa rednio 4,5 doby. Wody
zbiornika wykorzystywane s¹ dla celów pitnych dla miasta przez Wodoci¹gi P³ockie Sp. z o.o. oraz
przez Zak³ad Produkcyjny PKN ORLEN S.A. do celów technologicznych.
Na prawym brzegu rzeki Wis³y zlokalizowany jest zbiornik wodny - Zalew Sobótka. Powsta³ on
z rozlewiska Wis³y, oddzielony jest od rzeki wa³em przeciwpowodziowym, na koronie którego przebiega droga. Spe³nia on g³ównie funkcjê rekreacyjn¹. Jakoæ wody w zbiorniku kontrolowana jest
przez Powiatow¹ Stacjê Sanitarno - Epidemiologiczn¹ w P³ocku.
Teren pó³nocnej czêci miasta podzielony jest na zlewniê czterech ma³ych rzek:
Brzenica - d³ugoæ rzeki wynosi 17,2 km, a powierzchnia zlewni 74,9 km2. Obszar zlewni nale¿y
do gmin Bielsk, Stara Bia³a i miasta P³ocka. Rzeka ta oddziela tereny ZP PKN ORLEN S.A. od
zabudowy mieszkalnej P³ocka, tym samym znajduje siê pod du¿¹ antropopresj¹ z obu tych kierunków
oddzia³ywania. Szczególnie du¿ym obci¹¿eniem s¹ sp³ywy powierzchniowe z terenów zurbanizowanych i przemys³owych.
Rosica - d³ugoæ rzeki wynosi 9 km, powierzchnia zlewni 25 km2. Obszar zlewni nale¿y do gmin
Radzanowo, S³upno i P³ock, stanowi¹c w znacznej czêci ich granicê administracyjn¹.
S³upianka - d³ugoæ rzeki wynosi 20,5 km, a powierzchnia zlewni 82,7 km2. Uchodzi do Wis³y na
627,3 km jej biegu. Obszar zlewni znajduje siê na terenie gmin S³upno i Radzanowo, jedynie dolna
czêæ znajduje siê w granicach P³ocka. W tej czêci zlokalizowane s¹ ujêcia wód (nie po³o¿one jednak
na terenie P³ocka), z których pobierana jest woda tak¿e dla miasta i Cukrowni Borowiczki (w upad³oci). Jest to obszar w³¹czony do krajobrazu chronionego. Zlewnia rzeki ma charakter rolniczy, jest to
g³ówne ród³o zanieczyszczenia jej wód.
Wierzbica - niewielka czêæ miasta (pó³nocno - zachodnia czêæ Zak³adu Produkcyjnego PKN
ORLEN S.A.) zalicza siê do zlewni tej, bêd¹cej dop³ywem Skrwy Prawej.
Wszystkie wymienione rzeki stanowi¹ prawe dop³ywy Wis³y.
Po³udniowa czêæ miasta nale¿y do zlewni Przyrzecza Wis³y, w sk³ad której wchodz¹ krótkie cieki
i urz¹dzenia wodne (kana³y i rowy melioracyjne) uchodz¹ce bezporednio do rzeki Wis³y.
Rzeki dop³ywaj¹ce do Wis³y w granicach miasta charakteryzuj¹ siê niskimi przep³ywami wód
o du¿ej zmiennoci sezonowej, w zwi¹zku z tym nie maj¹ wiêkszego znaczenia gospodarczego. Niewielkie iloci wody pobierane by³y do 2003 roku tylko z ujciowego odcinka rzeki S³upianki dla
potrzeb Cukrowni Borowiczki S.A. W okresach ni¿ówkowych, kiedy odp³yw powierzchniowy spada
do zera, rzeki zasilane s¹ g³ównie przez wody podziemne.
Najkorzystniejsze warunki hydrologiczne ma rzeka Skrwa Prawa, przep³ywaj¹ca w odleg³oci
15 km od miasta. W przysz³oci mo¿e ona stanowiæ rezerwuar czystej wody dla P³ocka.
Na opisywanym terenie miasta wystêpuj¹ tylko niewielkie oczka wodne, wype³niaj¹ce zag³êbienia
bezodp³ywowe, dolinki sandrowe lub fragmenty rynien polodowcowych.
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Istniej¹ce w granicach administracyjnych miasta obiekty ma³ej retencji to:
Tabela 18. Obiekty ma³ej retencji w P³ocku
Lp.

Rodzaj obiektu

1.

Zbiornik wodny
- Zalew Sobótka

59
zbiornik powsta³y z rozlewiska Wis³y, oddzielony od niej wa³em przeciwpowodziowym, na koronie którego przebiega droga, zasilany wod¹ przesi¹kaj¹c¹ z Wis³y oraz w niewielkim stopniu z naturalnych róde³ w Skarpie P³ockiej

rekreacyjna, ostoja awifauny,
obowi¹zuje zakaz u¿ywania
sprzêtu motorowodnego

2.

Staw - ulica W³ociany 5
w P³ocku
(w³asnoæ prywatna)

14
3 po³¹czone zbiorniki sztuczne (wykopane),
o ziemnych skarpach o g³êbokoci ok. 1,5 m

rekreacyjno - gospodarcza, melioracyjna, podnoszenie walorów estetycznych

3.

Staw - Krajowa Spó³ka
Cukrowa S.A. Toruñ Oddzia³ Cukrowania Borowiczki w P³ocku

42
zbiorniki sztuczne (wykopane) o ziemnych skarpach o zmiennej g³êbokoci

gospodarcza, wykorzystywanie
oczyszczonych cieków do produkcji, co zmniejsza pobór wód
z rzeki S³upianki (zamkniêty
obieg wód)

4.

Zbiornik zaporowy na rzece S³upiance

17
staw powsta³y na skutek spiêtrzenia wód rz. S³upianki na jazie w s¹siedztwie parku podworskiego Staw posiada skarpy ziemne

gospodarczo - rekreacyjna,
podnoszenie walorów estetycznych, ostoja awifauny

5.

Jaz na rowie na os. Cholerka

2
pod³u¿ny zbiornik zlokalizowany miêdzy Ogrodem Zoologicznym a ul. Weso³¹, brzegi poroniête
rolinnoci¹ wodn¹

ostoja awifauny, zwiêkszanie
zasobów wód gruntowych

6.

Zastawka na rowie A

2,5
p³ytki, pod³u¿ny zbiornik o skarpach poroniêtych
traw¹

ostoja awifauny i p³azów,
zwiêkszanie zasobów wód
gruntowych

7.

Jaz na rzece Rosicy w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym Jaru rz. Rosicy

4
sztuczny zbiornik (w przesz³oci s³u¿y³ potrzebom
m³yna) o naturalnym brzegu - poroniêtym rolinnoci¹ wodn¹ oraz drzewami i krzewami o ró¿nej
g³êbokoci

rekreacyjno - gospodarcza,
podnoszenie walorów estetycznych, ostoja awifauny

Pojemnoæ retencyjna
w tys. m3 oraz rozwi¹zania techniczne

Funkcja obiektu

Melioracje
Na terenie P³ocka wystêpuj¹ rowy melioracji szczegó³owej, których d³ugoæ wynosi 48,4 km. Na
terenie miasta jest zmeliorowanych 292 ha gruntów ornych oraz 403 ha trwa³ych u¿ytków zielonych.
Do utrzymania oraz eksploatacji urz¹dzeñ melioracji wodnych szczegó³owych s³u¿¹cych do prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych powo³ano Spó³kê Wodn¹ P³ock. Spó³ka
dzia³a na czêci obszaru miasta. Swoim zasiêgiem obejmuje teren rolniczy, po³o¿ony w granicach
administracyjnych miasta P³ocka - Boryszewo, Jêdrzejewo, Kostrogaj i Maszewo.
Wody podziemne
Wed³ug podzia³u regionalnego zwyk³ych wód podziemnych Polski (B. Paczyñski) obszar miasta
znajduje siê w obrêbie regionu mazowieckiego (I), który charakteryzuje siê wystêpowaniem wielo50

piêtrowego porowego systemu kenozoicznego i ni¿ej po³o¿onego systemu szczelinowego. Po³udniowa czêæ miasta nale¿y do rejonu mazowiecko-kujawskiego (Ib) a pó³nocna do rejonu che³miñskodobrzyñskiego (Ic).
Na omawianym terenie wydzielono dwa obszary G³ównych Zbiorników Wód Podziemnych
(GZWP):
 w utworach czwartorzêdowych nr 220 - Pradolina rodkowej Wis³y - obejmuje g³ównie teren
na po³udnie od rzeki Wis³y, tyko 23,5% ca³ego obszaru zbiornika po³o¿one jest po prawej stronie Wis³y (osiedle Borowiczki - Wykowo),
 w utworach trzeciorzêdowych nr 215 - Subniecka Warszawska.
GZWP Nr 215 Subniecka Warszawska posiada znaczn¹ redni¹ g³êbokoæ ujêæ czerpi¹cych wodê
z tej jednostki, wynosz¹c¹ ok. 160 m. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne wynosz¹ 250.000 m3/d,
a modu³ jednostkowej wydajnoci przyjmuje nisk¹ wartoæ 0,06 l/s/km2. wiadczy to o bardzo ograniczonym tempie odnawialnoci zasobów. Znaczna g³êbokoæ zbiornika decyduje o jego stosunkowo dobrej izolacji od powierzchni i znajduje swój wyraz w niewielkim ok. 5% udziale obszarów
ONO (obszarów najwy¿szej ochrony) i OWO (obszarów wysokiej ochrony) w stosunku do ca³ej
powierzchni GZWP. Klasa jakoci wód: Ic, Ia (wody najwy¿szej jakoci) i Ib (wody wysokiej jakoci). Na obszarze GZWP Nr 215 w granicach miasta P³ock nie wyró¿niono obszarów ochrony typu
ONO i OWO.
GZWP Nr 220 Pradolina rodkowej Wis³y jest zbiornikiem wód porowych wystêpuj¹cych
w pradolinnych osadach czwartorzêdowych. Szacunkowe zasoby dyspozycyjne s¹ dosyæ znaczne
i wynosz¹ 300.000 m3/dobê. Modu³ zasobowy wynosi 1,67 l/s/km2. wiadczy to o znacznie wiêkszym tempie odnawialnoci zasobów, z czym wi¹¿e siê tak¿e wiêksza podatnoæ na zanieczyszczenia pochodz¹ce z powierzchni ziemi. Na analizowanym odcinku GZWP przep³yw wód podziemnych w kierunku Wis³y jest rednio szybki (30 - 100 m/rok) oraz szybki (100 - 300 m/rok). Wystêpowanie zbiornika na p³ytszych g³êbokociach w czwartorzêdowej pradolinnej formacji rzutuje na
zdecydowanie gorsze warunki izolacji tych wód od powierzchni. Po³udniowo-wschodnia czêæ zbiornika z wyj¹tkiem obszarów po³o¿onych w dolinie Wis³y jest dobrze izolowana od powierzchni
terenu. Warstwa wodonona wystêpuje tu pod nak³adem glin piaszczystych o mi¹¿szoci powy¿ej
20 m, a zwierciad³o wody ma charakter napiêty. Zagro¿enie wód podziemnych jest s³abe. Natomiast
wody podziemne zwi¹zane z dolin¹ Wis³y s¹ silnie zagro¿one. Warstwa wodonona jest nie izolowana, a zwierciad³o swobodne.
Na terenie miasta wyró¿niono trzy piêtra wodonone: czwartorzêdowe, trzeciorzêdowe i kredowe.
Wody czwartorzêdowe wystêpuj¹ na g³êbokoci od kilku - kilkunastu metrów w dolinie Wis³y i jej
dop³ywów: S³upianki i Skrwy oraz innych mniejszych cieków do ok. 60-100 m, przewa¿nie w strukturach kopalnych strefy wysoczyznowej. Wody neogeñskie s¹ obecne na g³êbokoci 40-70 m w okolicy P³ocka-Radziwia do 140-160 m na Wysoczynie P³ockiej. Wody paleogeñsko-kredowe w piaskach,
piaskowcach, marglach i wapieniach, wystêpuj¹cych na g³êbokociach od 100 m w dolinie Wis³y do
180-220 m strefie wysoczyznowej i rejonie osiedla Borowiczki.
Najwiêksze zasoby i znaczenie u¿ytkowe ma piêtro czwartorzêdowe. Wystêpuj¹ w jego obrêbie
dwa poziomy wodonone odizolowane od siebie pakietem glin zwa³owych zlodowacenia rodkowopolskiego o mi¹¿szoci ok. 30 m. G³ówny u¿ytkowy czwartorzêdowy poziom wodonony - podglinowy, wystêpuj¹cy w piaskach drobnoziarnistych oraz rednioziarnistych ze ¿wirami i otoczakami, charakteryzuje siê zmienn¹ g³êbokoci¹ wystêpowania oraz mi¹¿szoci¹ warstwy wodononej i du¿¹ odnawialnoci¹ zasobów. Na przewa¿aj¹cym obszarze poziom ten jest izolowany od powierzchni terenu
nadk³adem glin zwa³owych i ma charakter swobodny, zwi¹zany ze zwierciad³em wody w Wile.
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W pobli¿u rzeki Wis³y niewielkie mi¹¿szoci utworów wodononych (<10 m) spowodowane s¹ p³ytkim
zaleganiem i³ów plioceñskich. Poziom wodonony na obszarze wspó³czesnej doliny Wis³y jest ods³oniêty, natomiast poza ni¹ w obrêbie kopalnej doliny Wis³y przykryty jest glinami zwa³owymi. Jakoæ wód
pochodz¹cych z poziomu podglinowego jest wysoka lub rednia. Wody te charakteryzuj¹ siê podwy¿szon¹ zawartoci¹ ¿elaza i manganu oraz podwy¿szon¹ barw¹. Mi¹¿szoæ utworów wodononych jest
zmienna i waha siê od 10-20 m. Ca³y obszar Kotliny P³ockiej drenowany jest przez rzekê Wis³ê.
Poziom nadglinowy przypowierzchniowy jest pierwszym od powierzchni poziomem wodononym.
G³êbokoæ tego poziomu wód podziemnych w prawobrze¿nej czêci miasta waha siê w granicach 2 4 m ppt, a w lewobrze¿nej czêci 0 - 2 m ppt. Ze wzglêdu na bezporedni kontakt z powierzchni¹
terenu jest on najbardziej nara¿ony na zanieczyszczenia.
W obrêbie piêtra trzeciorzêdowego wystêpuj¹ dwa poziomy wodonone: mioceñski i oligoceñski.
Poziom mioceñski izolowany od czwartorzêdowego zespo³em i³ów i mu³ków z serii poznañskiej
i burowêglowej wystêpuje powszechnie tworz¹c l lub 2 warstwowy poziom u¿ytkowy. Tworz¹ go
piaski zailone z domieszk¹ wêgla. Mimo niezbyt dobrej jakoci wody (wywo³anej g³ównie zabarwieniem), wymagaj¹cej skomplikowanego uzdatniania i ograniczonych zasobów, jest on czêsto eksploatowany, zw³aszcza w samym miecie, gdzie stanowi nierzadko jedyny poziom u¿ytkowy. Eksploatacja jego wywo³a³a w ubieg³ych latach rozwój leja depresyjnego o osi NW - SE, zak³ócaj¹cego pierwotne po³o¿enie zwierciad³a. Obecnie nie stwierdza siê obecnoci tego leja.
Poziom oligoceñski zwi¹zany jest równie¿ z piaskami pylastymi, a uzyskiwane wydajnoci s¹
bardzo niskie. Utwory tego poziomu wystêpuj¹ na g³êbokoci ok. 160 m ppt, a ich mi¹¿szoæ wynosi
od 10 do 40 m.
Zwierciad³a wód podziemnych poziomów zarówno mioceñskiego, jak i oligoceñskiego maj¹ charakter subartezyjski i stabilizuj¹ siê, w zale¿noci od rejonu, na g³êbokoci od 0 m ppt (dolina Wis³y),
przez kilkanacie metrów ppt w rejonie Borowiczek do 20 metrów na wysoczynie. Zasilanie tych
poziomów odbywa siê g³ównie poprzez przes¹czanie przez s³aboprzepuszczalne utwory pliocenu (g³ównie i³y), które s¹ utworami s³aboprzepuszczalnymi. W zwi¹zku z tym przenikanie zanieczyszczeñ
z powierzchni terenu jest praktycznie niemo¿liwe, gdy¿ trwa setki - tysi¹ce lat. W tym czasie zachodzi
proces samooczyszczenia wód na wychodniach oraz poprzez okna hydrogeologiczne. Kierunki sp³ywu w g³êbokich warstwach trzeciorzêdowo-kredowych podlegaj¹ wp³ywowi g³ównej bazy drena¿u,
jak¹ w tym rejonie jest Wis³a.
Wody piêtra kredowego wystêpuj¹ w marglach ilastych, wapieniach, opokach i lokalnie w osadach
piaszczystych na obszarze dolinie Wis³y i przykrawêdziowym pasie wysoczyznowym. Piaski kredy
górnej wystêpuj¹ w rejonie osiedla Borowiczki i osi¹gaj¹ mi¹¿szoæ 75 m. Zalegaj¹ na spêkanych
marglach i wapieniach. Wodononoæ kredy górnej jest na omawianym terenie s³aba. Mo¿e zale¿eæ od
ska³ wystêpuj¹cych w nadk³adzie. Warstwa kredowa zasilana jest przez dop³yw boczny i infiltracjê
poprzez s³aboprzepuszczalne utwory wystêpuj¹ce w nadk³adzie.
Wodonone utwory kredowe s¹ najlepiej wykszta³cone i rozpoznane na po³udniowo-wschodnich
peryferiach miasta, w rejonie osiedla Borowiczki, gdzie ujmowane s¹ ³¹cznie z trzeciorzêdowymi
(paleogen) tworz¹c wspólne piêtro wodonone, po³¹czone cis³¹ wiêzi¹ hydrauliczn¹. Zlokalizowane
jest tu trzeciorzêdowo-kredowe ujêcie wód podziemnych dla P³ocka.
Na obszarze w okolicach Rokicia, Duninowa oraz P³ocka-Radziwia, oddzielonym dyslokacyjnie od
strefy Borowiczek, system ten zredukowany do kredy górnej wystêpuje znacznie p³ycej (120 - 140 m),
bezporednio pod utworami mioceñskimi. Wp³ywa to niew¹tpliwie na jakoæ wody, charakteryzuj¹cej
siê wyranym zabarwieniem (40 mg/dm3 Pt). Margle i wapienie, w przeciwieñstwie do strefy NE s¹ tu
silnie spêkane i zapewniaj¹ wydajnoæ 100 - m3/h w warunkach samowyp³ywu.
Systematyczne pogarszanie siê wody wilanej sk³ania do poszukiwania alternatywnych róde³ zaopatrzenia mieszkañców miasta w wodê pitn¹. Ju¿ w latach 70 - tych ubieg³ego wieku zaczêto poszukiwania wód podziemnych do tego celu. W wyniku rozpoznania hydrogeologicznego stwierdzono,
¿e najbardziej perspektywicznymi rejonami dla komunalnego zaopatrzenia P³ocka w wodê podziemn¹ s¹ zespó³ czwartorzêdowy i neogeñsko - kredowy. Tylko w rejonie Borowiczek te rejony wystêpuj¹
wspólnie.
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£¹czny potencja³ zasobów wód podziemnych oszacowano na 80 - 150 tys. m3/dobê.
Obszary perspektywiczne dla budowy ujêæ komunalnych s¹ nastêpuj¹ce (w kolejnoci od najbardziej rozpoznanego i najbardziej perspektywicznego):
 zlewnia S³upianki - poziom czwartorzêdowy i paleogeñsko - kredowy o ³¹cznych zasobach dokumentacyjnych 37 000 m3/dobê, a perspektywicznych oko³o 50 000 m3/dobê,
 sandr Skrwy - poziom czwartorzêdowy z zasobami zatwierdzonymi 5 500 m3/dobê, oszacowanymi 11 000 m3/dobê, przewidywanymi 25 000 - 30 000 m3/dobê,
 dolina kopalna Sierpc - P³oñsk - poziom czwartorzêdowy ze znacz¹cym potencja³em zasobowym,
ze wzglêdu na du¿¹ odleg³oæ od P³ocka obszar ten nale¿y traktowaæ jako ród³o wody na dalsz¹
perspektywê,
 pradolina eberswaldzko - toruñska - poziom czwartorzêdowy o s³abym rozpoznaniu, lecz prawdopodobnie wysokich zasobach wód, szczególnie perspektywiczna dla zaopatrzenia P³ock-Radziwie,
 dolina Wis³y - poziom czwartorzêdowy i paleogeñsko - kredowy o zró¿nicowanym rozpoznaniu,
istniej¹ perspektywy udokumentowania dodatkowych zasobów z³ó¿.
ród³a zanieczyszczeñ wód
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Do najwa¿niejszych róde³ zanieczyszczeñ wód powierzchniowych na terenie P³ocka nale¿¹:
punkty zrzutu cieków z oczyszczalni komunalnych i przemys³owych,
punkty zrzutu nieoczyszczonych cieków,
sp³ywy obszarowe z terenów rolnych,
nieuregulowane sp³ywy wód deszczowych z terenów zurbanizowanych i uprzemys³owionych,
le sk³adowane i zabezpieczone pryzmy obornika po³o¿one w pobli¿u cieków wodnych,
przesiêki z nieszczelnych szamb z posesji po³o¿onych przy ciekach,
niew³aciwie skonstruowane indywidualne systemy oczyszczania cieków (oczyszczalnie przydomowe lub drena¿e rozs¹czaj¹ce, w rzeczywistoci nie spe³niaj¹ce swojej funkcji,
potencjalna migracja zanieczyszczeñ z zanieczyszczonych gruntów i gleb, szczególnie dotyczy
to produktów ropopochodnych w rejonie Zak³adu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A.

W celu ograniczenia zanieczyszczenia wód oraz przeciwdzia³ania wy¿ej wymienionym sytuacjom
pracownicy Urzêdu Miasta P³ocka wspólnie ze Stra¿¹ Miejsk¹ dokonuj¹ kontroli czêstotliwoci opró¿niania szamb, oceny stanu technicznego oraz informuj¹ o obowi¹zku przy³¹czania siê do nowobudowanej, miejskiej kanalizacji sanitarnej.
Dzia³ania miasta maj¹ce na celu ograniczanie zanieczyszczeñ rolniczych sprowadzaj¹ siê g³ównie
do prowadzenia edukacji wród rolników. Miasto wspólnie z Orodkiem Doradztwa Rolniczego organizuje szkolenia, podczas których rolnicy dowiaduj¹ siê o tym, w jaki sposób stosowaæ nawozy, jak
powinny byæ one gromadzone przed rozrzuceniem ich na pola (wymagania dotycz¹ce p³yt gnojowych).
Prowadzona jest tak¿e wspó³praca z innymi gminami na rzecz ochrony zlewni - m.in. pomiêdzy
miastem P³ock a gmin¹ Stara Bia³a w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej do istniej¹cej oczyszczalni cieków w Maszewie oraz z gminami Radzanowo i S³upno w zakresie nowoprojektowanej
oczyszczalni cieków Wschód.
Stan i tendencje zmian czystoci wód powierzchniowych
Na terenie P³ocka monitoring rzek realizowany jest przez dwa rodzaje sieci: podstawow¹ i regionaln¹. Monitoring podstawowy stanowi jeden przekrój zlokalizowany na Wile w P³ocku na 632,4
kilometrze rzeki, natomiast pozosta³e rzeki badane s¹ w ramach monitoringu regionalnego. Badania
rzeki Wis³y w P³ocku prowadzone s¹ zgodnie z wytycznymi 1 raz w miesi¹cu, w ustalonym przez
G³ównego Inspektora Ochrony rodowiska zakresie wskaników fizykochemicznych i biologicznych.
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Badania rzek objêtych monitoringiem regionalnym prowadzone s¹ co 2-5 lat, równie¿ jeden raz
w miesi¹cu w zakresie parametrów (do 1998 roku) zbli¿onych do monitoringu podstawowego.
Wykonane w ramach monitoringu regionalnego badania wód powierzchniowych wykaza³y, ¿e rzeki: Wis³a, Rosica, S³upianka i Brzenica prowadz¹ wody pozaklasowe pod wzglêdem ich czystoci.
G³ównymi zanieczyszczeniami s¹ substancje biogenne i ska¿enie bakteriologiczne. Na terenie miasta
decyduj¹cy wp³yw na jakoæ wód maj¹ zrzuty cieków z P³ocka, a w szczególnoci z osiedli niewyposa¿onych w kanalizacjê sanitarn¹ (np. osiedle Trzepowo).
Klasyfikacja ogólna uwzglêdniaj¹ca cechy fizyko-chemiczne, bakteriologiczne i hydrobiologiczne obliczona na podstawie stê¿eñ charakterystycznych wykaza³a, ¿e na obszarze miasta P³ocka do
1998 roku nie by³o wód spe³niaj¹cych kryteria dla I i II klasy czystoci. Normom III klasy czystoci
odpowiada³ tylko górny odcinek Rosicy, a pozosta³e rzeki prowadzi³y wody pozaklasowe. Rzeka Wis³a - g³ówna rzeka miasta pod k¹tem fizykochemicznym spe³nia³a ju¿ wtedy warunki III klasy czystoci. O zaliczeniu rzeki do wód pozaklasowych zadecydowa³ stan sanitarny i wskanik hydrobiologiczny-chlorofil. W pozosta³ych rzekach o niekorzystnej ocenie tj. ich pozaklasowoci zadecydowa³y pojedyncze wskaniki (tabela). Wartoci stê¿eñ szeregu parametrów mieci³y siê w normatywach I i II
klasy czystoci.
Wskanikami, które najczêciej obni¿a³y klasê czystoci by³y: miano coli typu ka³owego, fosforany, fosfor ogólny, azot azotynowy i zawiesina ogólna. Korzystnym elementem oceny wód rzecznych
w P³ocku jest sporadyczne tylko wystêpowanie substancji toksycznych, w tym benzo/a/pirenu i metali
ciê¿kich.
Tabela 19. Monitoring wód p³yn¹cych na terenie P³ocka w roku 1996, 2001 i 2002 r.

Lp.

Rzeka

Lokalizacja
punktów
Km biegu
pomiarowo
rzeki
-kontrolnych
na rzekach

Wskaniki
fizykochemiczne
Rok
decyduj¹ce
Klasa czystoci
badania
o klasie non
(metoda stê¿eñ
Bakterio-logiczna Fizyko-chemiczna charakterystycznych)

1

Wis³a

P³ock

632,4

non

III

632,4

2002

2

S³upianka

Ujcie

5,2

non

non

5,2

2001

3

Rosica

Odcinek
górny

7,0

III

III

7,0

1996

Odcinek
dolny

0,8

non

non

0,8

1996

Trzepowo

8,5

non

non

8,5

2002

Poni¿ej
P³ocka

1,1

non

non

1,1

2002

4

Brzenica

Wyjanienie skrótów: NO2- azot azotynowy, PO4 -fosforany, P- fosfor ogólny.

W roku 2002 badania monitoringowe wykonane zosta³y tylko w trzech punktach (dwa punkty na
rzece Brzenicy i jeden punkt na rzece Wile). We wszystkich punktach zosta³y zaklasyfikowane jako
wody pozaklasowe. Wody rzeki Brzenicy na ca³ym odcinku nie spe³nia³y norm ze wzglêdu na zanieczyszczenia bakteriologiczne. Wartoci pomierzone na 8,5 km biegu rzeki wykaza³y poprawê parametrów fizyko-chemicznych w stosunku do pomiarów w górnym biegu i pozwoli³y zaklasyfikowaæ wody
do III klasy czystoci. W porównaniu do poprzednich badañ widoczna jest poprawa czystoci tej rzeki.
Zredukowane zosta³y ³adunki fosforanów i azotu azotynowego. Równie¿ wody Wis³y wykazuj¹ poprawê parametrów fizyko-chemicznych. W stosunku do poprzednich pomiarów w 2001 zredukowany
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zosta³ ³adunek zawiesiny organicznej i wody te zaliczono do III klasy czystoci pod wzglêdem parametrów fizyko-chemicznych. Jednak¿e przekroczenie zawartoci miana Coli decyduje o zaliczeniu
wód Wis³y do pozaklasowych. W tabeli przedstawiono porównanie jakoci wód objêtych monitoringiem w 2002 w stosunku do poprzednich pomiarów.
Tabela 20. Zestawienie jakoci wód p³yn¹cych objêtych monitoringiem podstawowym i regionalnym w roku 2002
w porównaniu z ostatnim okresem badawczym.
wyniki z ostatniego
badania sprzed
roku 2002
Wskaniki
decyduj¹ce
o NON

ogólna

Wskaniki
decyduj¹ce
o NON

fizyczno-chemiczna

bakteriologiczna

Klasa czystoci

Rok badania

Klasa czystoci

ogólna

Gmina Powiat

fizyczno-chemiczna

Rzeka

Km
biegu
rzeki

bakteriologiczna

Lp.

Punkt
pomiarowokontrolny

wyniki z roku 2002

III

NON miano Coli

1

Brzenica Trzepowo

8,5

P³ock

P³ock NON NON NON fosforany, 1998 NON
azot
-grodzki
azotynowy,
miano Coli

2

Brzenica

P³ock

1,1

P³ock

P³ock NON NON NON azot azoty- 1998 NON NON NON azot azotynowy, mianowy, mia-grodzki
no Coli
no Coli

3

Wis³a

P³ock

632,4

P³ock

P³ock NON NON NON Zawiesina 2001 NON NON NON miano Coli
org., miano
-grodzki
Coli

Odrêbnym problemem jest niska jakoæ wód Zbiornika W³oc³awskiego, do którego odprowadzane
s¹ cieki m.in. z terenu P³ocka, w tym z Zak³adu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. Zbiornik - podobnie jak wszystkie zbiorniki utworzone na rzekach, wskutek zmian w hydrodynamice rzeki podlega
naturalnemu zamulaniu ze wzglêdu na osadzanie siê materia³u transportowanego przez wodê. Szacuje
siê, ¿e do chwili obecnej przyby³o w zbiorniku 45 mln m3 osadów, a roczne tempo sedymentacji
wynosi 1,7 mln m3 osadów rocznie.
Wody Wis³y oprócz materia³u terygenicznego transportuj¹ tak¿e olbrzymie ³adunki zanieczyszczeñ. Trafiaj¹ do niej w górnym biegu cieki z eksploatacji i przetwarzania surowców mineralnych
oraz produkcji przemys³owej. W jej rodkowym biegu zanieczyszczenia pochodz¹ g³ównie z zak³adów przemys³owych aglomeracji warszawskiej i P³ocka. Zbiornik W³oc³awski jest jedynym zbiornikiem spiêtrzonym na Wile od ujcia Przemszy i So³y, dlatego czêæ zanieczyszczeñ trafiaj¹cych do
Wis³y zostaje zatrzymana dopiero w tym zbiorniku. Wody zbiornika podatne s¹ na eutrofizacjê, maj¹
równie¿ ograniczon¹ zdolnoæ do samooczyszczania siê.
Osady nagromadzone w Zbiorniku W³oc³awskim charakteryzuj¹ siê podwy¿szon¹ zawartoci¹
wielu pierwiastków ladowych (m.in. srebra, baru, kadmu, chromu, miedzi, rtêci, niklu, o³owiu, wanadu i cynku) w porównaniu do wartoci t³a geochemicznego oraz zawartoci tych pierwiastków
w podcielaj¹cych je piaskach w dnie zbiornika. W osadach Zbiornika W³oc³awskiego stwierdzono
tak¿e obecnoæ syntetycznych zwi¹zków organicznych - pestycydów chloroorganicznych i polichlorowanych bifenyli oraz wielopiercieniowych wêglowodorów aromatycznych w ilociach wyranie
podwy¿szonych w stosunku do ich t³a geochemicznego.
Mu³y nagromadzone w zbiorniku zawieraj¹ podwy¿szone iloci pestycydów chloroorganicznych.
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Sporód zbadanych pestycydów w najwiêkszych ilociach obecne s¹ DDE, aldehyd eldryny i heptachlor. rednia zawartoæ γ - HCH w osadach - powy¿ej 0,6 ppb- jest zbyt wysoka i po wydobyciu ze
zbiornika wymagaj¹ one odpowiedniej utylizacji.
Jakoæ wód podziemnych
Wody piêtra czwartorzêdowego w obrêbie miasta przewa¿nie s¹ typu HCO3 - Ca, HCO3 - Ca - Mg
(wg klasyfikacji Altowskiego i Szwieca). Lokalnie w miejscach gdzie ujawni³o siê oddzia³ywanie
czynników antropogenicznych mo¿e byæ inny typ wód np. HCO3 - Ca - SO4 - Cl. Nie wystêpuje
wyrana ró¿nica miêdzy chemizmem wód podziemnych na obszarze wysoczyzny a doliny Wis³y.
Na obszarze P³ocka w obrêbie utworów czwartorzêdowych przewa¿aj¹ wody redniej jakoci (klasa
IIb), wymagaj¹ce prostego uzdatniania ze wzglêdu na podwy¿szon¹ zawartoæ ¿elaza i manganu.
Jakoæ wód piêter podczwartorzêdowych trzeciorzêdowych i górnokredowych rozpoznana jest
w czêci po³udniowo-wschodniej w rejonie P³ocka. Piêtra te pozostaj¹ w bezporednim kontakcie
hydraulicznym, przez co posiadaj¹ zbli¿ony sk³ad chemiczny. Na charakter chemizmu wód podziemnych wp³ywa ascenzyjne zasolenie wód kredowych i trzeciorzêdowych. Zaznacza siê to w typie wód.
Wody najbardziej zasolone s¹ typu Na-HCO3-Cl (studnia 66, 89), natomiast wody o najmniejszym
wp³ywie ascenzji wód zasolonych maj¹ typ HCO3-Ca-Na-Mg (studnia 32). Wody piêtra trzeciorzêdowego i trzeciorzêdowo-górnokredowego nale¿¹ do klasy jakoci IIb. Posiadaj¹ podwy¿szone zawartoci ¿elaza i manganu oraz barwê. W P³ocku w rejonie Radziwia i na wysoczynie w pobli¿u Wis³y
wystêpuje III klasa jakoci ze wzglêdu na znaczne zawartoci Cl i Na (s¹ bliskie lub przekraczaj¹
wartoci dopuszczalne dla wód pitnych) oraz wysok¹ barwê i utlenialnoæ.
Na obszarze miasta P³ocka istnieje zagro¿enie wód podziemnych czynnikami antropogenicznymi
i endogenicznymi. Miasto z rozbudowan¹ infrastruktur¹ mieszkaniowo-przemys³ow¹ to rejon najbardziej uci¹¿liwy w okolicy dla rodowiska przyrodniczego. Zagro¿one s¹ wody czwartorzêdowego
poziomu wodononego na po³udniu P³ocka, gdzie brak jest pokrywy izoluj¹cej. W czêci wysoczyznowej miasta wystêpuj¹ podczwartorzêdowe utwory wodonone, które nie s¹ zagro¿one ska¿eniem
antropogenicznym ze wzglêdu na znaczn¹ obecnoæ pokrywy izoluj¹cej, natomiast s¹ zagro¿one ascenzj¹ wód zasolonych. Negatywne oddzia³ywanie miasta P³ocka na jakoæ wód podziemnych odbywa
siê równie¿ porednio przez emisje zanieczyszczeñ do powietrza i zrzucaniu cieków do wód powierzchniowych.
Najwiêksze potencjalne zagro¿enie dla wód podziemnych stwarza Zak³ad Produkcyjny PKN ORLEN S.A.
Zak³ad Produkcyjny PKN ORLEN S.A. zajmuje siê przerobem ropy naftowej od 1964. Rocznie
przetwarza kilkanacie milionów ton surowca. Zak³ad usytuowany w pó³nocnej czêci miasta, wraz
z obszarem strefy ochronnej zajmowa³ obszar ok.16,6 km2 (obecnie wiêksza czêæ strefy to Park Przemys³owo-Technologiczny). W strefie jego oddzia³ywania s¹ dwa czwartorzêdowe poziomy wodonone: przypowierzchniowy i wg³êbny. Poziom wg³êbny wystêpuje na g³êbokoci ok. 30 m na rzêdnych
ok. 60 m npm. Poziom ten jest eksploatowany przez ujêcie zak³adowe w Starej Bia³ej. Poziom przypowierzchniowy wystêpuje praktycznie na terenie ca³ego zak³adu. Poziom ten zalega na kompleksie
glin zwa³owych o mi¹¿szoci ok. 30 m, izoluj¹cych ni¿ej leg³y u¿ytkowy poziom wodonony. Na
zwierciadle wód podziemnych poziomu przypowierzchniowego stwierdzono wystêpowanie plam
wêglowodorów, jak i obecnoæ fazy rozpuszczonej (Rys. 2) Zanieczyszczenia te dyskwalifikuj¹ tê
wodê dla celów pitnych i s¹ przedmiotem szczegó³owych badañ. W 1997 PKN ORLEN S.A. przyj¹³
Ekologiczny Program Dostosowawczy (EPD) okrelaj¹cy strategiê dzia³añ ekologicznych. Program
ten zakoñczony zosta³ pod koniec 2003 roku. Przyjêcie przez Koncern EPD umo¿liwi³o skrelenie go
z Listy 80 - zak³adów najbardziej uci¹¿liwych dla rodowiska w skali kraju. Program EPD zobowi¹za³ Koncern do realizacji 28 zadañ maj¹cych na celu poprawê stanu rodowiska. Wród tych zadañ
dwa dotyczy³y cile prac zwi¹zanych z popraw¹ rodowiska gruntowo-wodnego. S¹ to:
59

 ograniczenie zasiêgu rozlewisk wolnych wêglowodorów,
 kompleksowe rozpoznanie rodowiska wodno-gruntowego i likwidacja rozlewisk wolnych wêglowodorów.
Zadania te nadal s¹ w trakcie realizacji, stanowi¹ kontynuacjê wczeniejszych badañ, które rozpoczêto od roku 1975. Badania te prowadzi³o szereg firm, m.in. Pañstwowy Instytut Geologiczny.
W wyniku tych prac stwierdzono ska¿enie wód poziomu przypowierzchniowego produktami ropopochodnymi na znacznej czêci terenu zak³adu. Rozpoznano cztery plamy produktów ropopochodnych
na zwierciadle wód podziemnych, które s¹ g³ówna przyczyn¹ zanieczyszczenia wód i gruntów. rednia mi¹¿szoæ produktu naftowego (stan na grudzieñ 2003 r.) wynosi od 0,02 m (plama D), do 0,33 m
na plamie B. Najmniejsze zagro¿enie dla rodowiska stanowi plama C, ze wzglêdu na korzystn¹
w tym miejscu budowê geologiczn¹ pod³o¿a. Stwierdzono jednak¿e miejsca, gdzie mi¹¿szoæ produktu naftowego osi¹ga 1,75 m. Plamy te s¹ obecnie sczerpywane. Szacuje siê, ¿e na zwierciadle wód
poziomu przypowierzchniowego na terenie Zak³adu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. zalega ok.
10 tys. m3 produktów naftowych zgromadzonych w wolnej, mobilnej fazie. Do grudnia 2003 roku
sczerpano 2657,5 m3 produktu w ci¹gu 11 lat eksploatacji, co daje oko³o 30% ogólnej szacowanej
mobilnej iloci wolnego produktu.
Wody poziomu przypowierzchniowego na terenie Koncernu s¹ kontrolowane poprzez sieæ piezometrów i studni, razem przez oko³o 160 otworów. Analiza wyników monitoringu w roku 2003 wskazuje, ze wolna faza produktów naftowych nie rozprzestrzeni³a siê poza zak³ad, a faza wêglowodorów
rozpuszczonych nie wykracza poza teren strefy ochronnej zak³adu. Potwierdzaj¹ to te¿ badania wody
wykonane w dwóch studniach kopanych i rowie melioracyjnym w pobli¿u zak³adu w czêci pó³nocnej
i pó³nocno-zachodniej, gdzie nie stwierdzono zawartoci sumy wêglowodorów. Badania wykazuj¹
intensywn¹ biodegradacjê produktu naftowego na obrze¿ach plam wolnej fazy wêglowodorów na
zwierciadle wód gruntowych. Zanieczyszczenie wód rozpuszczonymi wêglowodorami nie przekracza
dopuszczalnych norm dla obszaru przemys³owego C (suma wêglowodorów = 0,15 mg/dm3 wg wytycznych PIO).
Zagro¿eniem dla wód podziemnych na terenie miasta P³ocka jest tak¿e obecnoæ ruroci¹gów przesy³owych substancji ropopochodnych. Stanowi¹ one szczególne zagro¿enie na obszarach, gdzie brak
jest izolacji. Szczegó³owa charakterystyka stopnia zagro¿enia dla g³ównych poziomów wodononych
wygl¹da nastêpuj¹co:
Bardzo wysoki stopieñ zagro¿enia wydzielony zosta³ w miecie P³ock, w czêci po³udniowej, na
obszarze pozbawionym izolacji. Przebiegaj¹ przez ten rejon ruroci¹gi naftowe i produktów naftowych, funkcjonuj¹ tu 3 stacje paliw. Nie jest to teren obecnie szczególnie zurbanizowany, nie ma
wiêkszych zak³adów, jednak przeznaczenie go na potrzeby miasta pozwala przyj¹æ bardzo wysoki
stopieñ zagro¿enia. Taki stopieñ zagro¿enia przyjêto równie¿ dla obszarów, gdzie stwierdzono obecnoæ wód zasolonych w poziomie trzeciorzêdowo-kredowym i trzeciorzêdowym.
Wysoki stopieñ zagro¿enia zosta³ wyodrêbniony dla obszarów, gdzie warstwa wodonona pozbawiona jest izolacji oraz gdzie wystêpuj¹ pojedyncze ogniska zanieczyszczeñ. Do tego stopnia zagro¿enia zaliczono tereny w P³ocku, gdzie wystêpuj¹ podczwartorzêdowe poziomy wodonone o dobrej izolacji od powierzchni terenu, lecz zagro¿one ascenzyjnym dop³ywem zasolonych wód z mezozoicznych piêter wodononych .
redni stopieñ zagro¿enia wydzielony zosta³ w rejonach o czêciowej izolacji poziomu wodononego, gdzie stwierdzono ogniska zanieczyszczeñ. Wystêpuje na wysoczynie w rejonach przebiegu
ruroci¹gów naftowych i produktów naftowych. Wyró¿niono tym stopniem zagro¿enia teren Zak³adu
Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. oraz jego otoczenie jako potencjalnie najbardziej nara¿one na negatywne oddzia³ywanie z jego strony. Poziom zanieczyszczony w wyniku dzia³alnoci Zak³adu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A. oddzielony jest od czwartorzêdowego, u¿ytkowego poziomu wodononego ci¹g³ym kompleksem glin o mi¹¿szoci rzêdu 20-30 m.
Równie¿ na obszarze Kotliny P³ockiej wyró¿niono ten obszar w rejonie P³ock-Góry gdzie znajduje siê przepompownia ropy naftowej z ruroci¹giem.
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Bardzo niski stopieñ zagro¿enia wystêpuje w rejonach, gdzie izolacja warstwy wodononej jest
bardzo dobra (powy¿ej 50 m utworów s³abo przepuszczalnych). Warunki takie spe³niaj¹ g³êboko wystêpuj¹cy poziom czwartorzêdowy w jednostce nr 6, ma³e fragmenty jednostki nr 4 oraz poziomy
podczwartorzêdowe w rejonie P³ocka (fragmenty jednostek 10, 11).
6.1.2. Program poprawy dla pola: Jakoæ wód i stosunki wodne

Cel d³ugoterminowy do roku 2015:
Przywrócenie jakoci wód powierzchniowych do wymaganych standardów
oraz ochrona jakoci i iloci wód podziemnych wraz z racjonalizacj¹ ich wykorzystania
Cele rednioterminowe do roku 2011:
1. Osi¹gniêcie w³aciwych standardów wód powierzchniowych pod wzglêdem jakociowym,
2. Zapewnienie mieszkañcom miasta dostêpu do wody o odpowiedniej jakoci i niezbêdnej iloci,
ochrona wód podziemnych,
3. Poszukiwanie alternatywnych róde³ wód pitnych dla P³ocka,
4. Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony rodowiska (wodoci¹gi i kanalizacja).
Strategia osi¹gania celów d³ugoterminowych i rednioterminowych
D³ugofalowym celem polityki ekologicznej Polski w zakresie gospodarki wodnej jest osi¹gniêcie
dobrego stanu ekologicznego wód, tak pod wzglêdem jakociowym jak i ilociowym. Oznacza to, ¿e
wody powierzchniowe powinny pozostawaæ w stanie ukszta³towanym przez przyrodê i jednoczenie,
na wyznaczonych odcinkach lub akwenach, byæ przydatne do:
 wykorzystania w zbiorowym zaopatrzeniu w wodê do picia,
 celów k¹pielowych,
 bytowania ryb ³ososiowatych lub przynajmniej karpiowatych,
spe³niaj¹c tak¿e odpowiednie wymagania na obszarach chronionych.
Ten d³ugofalowy cel nie jest mo¿liwy do osi¹gniêcia do 2010 r. - natomiast powinien byæ osi¹gniêty do 2015 r., zgodnie z dyrektyw¹ UE 2000/60/WE (tzw. Ramow¹ Dyrektyw¹ Wodn¹).
Analiza aktualnego stanu rodowiska P³ocka wykaza³a, ¿e priorytetowym zadaniem w zakresie
ochrony rodowiska bêdzie poprawa jakoci wód powierzchniowych. W dzia³aniach d³ugoterminowych miasto bêdzie zwraca³o szczególn¹ uwagê na poprawê gospodarki wodno-ciekowej, ze szczególnym naciskiem na uporz¹dkowanie systemu odprowadzania cieków opadowych z terenów zurbanizowanych i przemys³owych oraz likwidacjê nielegalnych wylotów cieków. Docelowo planuje siê
objêcie systemem kanalizacji i wodoci¹gów ca³ego obszaru miasta oraz modernizacjê istniej¹cych
odcinków kanalizacji (kolektorów g³ównych i sieci rozdzielczych), wraz budow¹ nowej oczyszczalni
cieków.
Do roku 2011 przewiduje siê w odniesieniu do gospodarki wodnej ca³kowit¹ likwidacjê zrzutu
cieków nieoczyszczonych z miasta, zaspokojenie zapotrzebowania mieszkañców P³ocka w odpowiedniej jakoci wodê do picia, w tym poprzez ochronê wód podziemnych, a szczególnie g³ównych
zbiorników tych wód na terytorium miasta oraz wspó³pracê z powiatem p³ockim w celu ograniczenia
zanieczyszczeñ doprowadzanych do wspólnych cieków wodnych.
Nie przewiduje siê, by w perspektywie do roku 2011 poprawi³a siê w sposób znacz¹cy jakoæ wód
rzeki Wis³y z uwagi na liczne ród³a zanieczyszczeñ poza granicami miasta. Nale¿y natomiast podj¹æ
energiczne, d³ugofalowe dzia³ania zmierzaj¹ce do poprawy jakoci wód rzeki Rosicy, Brzenicy
i S³upianki, a tak¿e podj¹æ wspó³pracê z powiatem p³ockim w celu ochrony zlewni rzeki Skrwy Prawej.
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W zwi¹zku z tym, ¿e: zasoby wód podziemnych s¹ ograniczone, eksploatacja tego systemu jest
niepewna (studnie zamienne odwiercane s¹ rednio co ok. 7 lat), jakoæ tych wód nie jest zbyt dobra,
nale¿y utrzymaæ obecny stan zaopatrzenia miasta w wodê poprzez istniej¹ce ujêcia: powierzchniowe
i wód wg³êbnych, realizuj¹c program poprawy jakoci wody w tych ród³ach, co zapewni utrzymanie
dotychczasowej, wysokiej jakoci wody dostarczanej odbiorcom.
Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki dzia³añ w zakresie ochrony zasobów wodnych:
1. Poprawa bezpieczeñstwa powodziowego na terenie miasta
2. Poprawa stosunków wodnych na terenie miasta
3. Ochrona zasobów wód podziemnych
Lp.

Nazwa zadania

1

2

Uwagi
3

1

Wdra¿anie na terenie miasta ustaleñ Kompleksowego,
regionalnego programu ochrony przeciwpowodziowej doliny rzeki Wis³y

dzia³anie wspomagane z bud¿etu pañstwa oraz
przez RZGW Warszawa

2

Wyznaczenie i ujêcie w planach zagospodarowania przestrzennego miasta terenów nara¿onych na zalanie

opracowanie przez RZGW Warszawa studium
okrelaj¹cego granice obszarów bezporedniego
zagro¿enia powodzi¹

3

Uporz¹dkowanie systemu odwodnieñ i melioracji wodnych
podstawowych (z wy³¹czeniem melioracji szczegó³owych)

RZGW Warszawa, wspólnie z WZMiUW w Warszawie i Urzêdem Miasta P³ocka

4

Ograniczanie i eliminowanie wykorzystania wód podziemnych (z wyj¹tkiem zaopatrzenia ludnoci w wodê do picia
i zastosowania technologicznego w przemyle spo¿ywczym)

Urz¹d Miasta, w³aciciele studni

5

Optymalizacja zu¿ycia wody do celów socjalno-bytowych
i przemys³owych (propagowanie instalowania liczników zu¿ycia wody oraz stymulacja do zmniejszania jej zu¿ycia)
Edukacja mieszkañców w zakresie mo¿liwoci i koniecznoci oszczêdzania wody w gospodarstwach domowych

koordynacja dzia³añ przez Urz¹d Miasta, we
wspó³pracy z orodkami edukacyjno- informacyjnymi: RCEE, szko³y, media, podmioty gospodarcze

6

Uwzglêdnienie w planach zagospodarowania przestrzennego ochrony g³ównych zbiorników wód podziemnych

Urz¹d Miasta

Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki dzia³añ w zakresie jakoci wód:
Ochrona jakoci wód przed degradacj¹ polega na prowadzeniu dzia³añ administracyjno-prawnych,
przyrodniczych i technicznych. W tym celu konieczna jest:
1. Poprawa jakoci wód powierzchniowych i podziemnych
Dzia³ania obejm¹:
Lp.

Nazwa zadania

Uwagi

1

2

1

Efektywne poszukiwanie funduszy do realizacji zaplanowanych dzia³añ

2

Dzia³ania edukacyjne - podniesienie wiadomoci ekologicznej mieszkañców miasta

3
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Dzia³ania te bêd¹ koordynowane przez Urz¹d Miasta w P³ocku, we wspó³pracy ze Starostwem Powiatowym w P³ocku, mediami, podmiotami gospodarczymi oraz w³adzami gmin, stowarzyszeniami i organizacjami na terenie zlewni tych rzek.

Lp.

Nazwa zadania

1

2

Uwagi
3

3

Wspieranie dzia³añ zmierzaj¹cych do likwidacji dop³ywu zanieczyszczeñ do rzek (ograniczenie zanieczyszczeñ pochodz¹cych
z jednostek osadniczych, ograniczenie zanieczyszczeñ rolniczych,
ograniczenie zanieczyszczeñ spowodowanych gospodark¹ odpadami, ograniczenie zanieczyszczeñ pochodz¹cych ze sp³ywów powierzchniowych w wyniku opadów atmosferycznych)

4

Eliminacja nieszczelnych zbiorników gromadzenia cieków (szamb),
kontrola wywozu cieków bytowo - gospodarczych na terenach nieskanalizowanych

5

Eliminacja zanieczyszczeñ wymywanych przez opady atmosferyczne poprzez zorganizowany odbiór wód opadowych z terenów przemys³owych i zurbanizowanych poprzez opracowanie i wdro¿enie
koncepcji zagospodarowania cieków opadowych na tych terenach

6

Eliminacja zanieczyszczania brzegów zbiorników i cieków odpadami zdeponowanymi na tzw. dzikich wysypiskach

7

Inwentaryzacja róde³ zanieczyszczeñ dop³ywaj¹cych do rzek na
terenie ca³ej zlewni, przegl¹d wydanych pozwoleñ wodno - prawnych na odprowadzanie cieków

8

Wdra¿anie opracowanych koncepcji kanalizacji sanitarnej

9

Ograniczanie negatywnego wp³ywu na rodowisko zanieczyszczeñ
obszarowych i punktowych, pochodz¹cych z dzia³alnoci rolniczej,
szczególnie za opracowanie i wdro¿enie programu dzia³añ na rzecz
ograniczenia sp³ywu zanieczyszczeñ azotowych (stanowiska do sk³adowania obornika, zastosowania rolniczego cieków i osadów),

10 Edukacja ekologiczna rolników i osób uprawiaj¹cych ziemiê w celu
uwiadamiania szkodliwoci nadmiernego stosowania rodków
ochrony rolin, nawozów sztucznych i naturalnych

2. Poprawa gospodarki wodno - ciekowej miasta
Lp.

Nazwa zadania

1

2

Uwagi
3

W zakresie zaopatrzenia w wodê pitn¹:
1

Inwentaryzacja stanu sieci wodoci¹gowej

2

Modernizacja ujêæ wody oraz sieci wodoci¹gowej poprzez wymianê
urz¹dzeñ wodoci¹gowych znajduj¹cych siê w z³ym stanie technicznym.

3

Budowa nowej sieci wodoci¹gowej z uwzglêdnieniem obecnych
i przysz³ych odbiorców wody

4

Sporz¹dzenie ekspertyzy hydrogeologicznej dotycz¹cej mo¿liwoci
wykorzystania wód podziemnych ze struktur bêd¹cych w bezporednim s¹siednim rejonie P³ocka - w terminie do 2011 roku
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Dzia³ania te bêd¹ koordynowane przez
Urz¹d Miasta P³ocka, we wspó³pracy
z Wodoci¹gami P³ockimi Sp. z o.o.

Lp.

Nazwa zadania

1

2

5

Uwagi
3

Zmniejszenie awaryjnoci sieci wodoci¹gowej poprzez stosowanie
nowoczesnych materia³ów i rozwi¹zañ technicznych oraz intensyfikacjê napraw bie¿¹cych
W zakresie kanalizacji:

6

Inwentaryzacja stanu sieci kanalizacyjnej, zbiorników bezodp³ywowych i przydomowych oczyszczalni cieków

7

Budowa i modernizacja oczyszczalni cieków oraz rozbudowa systemu kanalizacji

8

Wymiana odcinków kanalizacji bêd¹cych w z³ym stanie technicznym

9

Budowa równoczesna wodoci¹gów i kanalizacji

10

Modernizacja gospodarki ciekowej w zak³adach przemys³owych
oraz wspieranie i egzekwowanie programów racjonalnej gospodarki
wodno-ciekowej w zak³adach przemys³owych

11

Budowa systemu oczyszczania cieków opadowych, szczególnie
z terenów zurbanizowanych i przemys³owych

Efekty dzia³añ:
 zwiêkszenie iloci oczyszczanych cieków,
 poprawa czystoci wód powierzchniowych i podziemnych,
 zmniejszenie strat wody spowodowanej awaryjnoci¹ sieci wodoci¹gowej,
 efektywniejsze wykorzystanie zasobów wód podziemnych,
 poprawa stanu zdrowia mieszkañców miasta,
 przywrócenie równowagi w bilansie wód.
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6.1.3. Program operacyjny dla pola: Jakoæ wód i stosunki wodne
Lp.

Typ zadania

Termin
realizacji

Realizatorzy

koordynowane

2004-2007

Wodoci¹gi P³ockie

2. Eliminacja nieszczelnych zbiorników gro- koordynowane
madzenia cieków (szamb), kontrola wywozu cieków bytowo - gospodarczych i
przemys³owych na terenach nieskanalizowanych

2004-2007

Urz¹d Miasta
Stra¿ Miejska

poprawa jakoci wód powierzchnio- fundusze ekologiczne
wych i podziemnych
rodki inwestorów

1 000 000

3. Modernizacja oczyszczalni cieków P³ock koordynowane
- Maszewo oraz remont g³ównej przepompowni przy ul. Jasnej

2004-2006

Urz¹d Miasta
Wodoci¹gi P³ockie

poprawa gospodarki wodno - ciekowej bud¿et miasta
poprawa jakoci wód powierzchnio- fundusze ekologiczne
wych i podziemnych
fundusze UE

25 463 000

4. Likwidacja nielegalnych wylotów sieci ka- koordynowane
nalizacyjnej do cieków wodnych

2004-2007 Starostwo Powiatowe zmniejszenie zanieczyszczenia wód bud¿et miasta
Urzêdy Miast i Gmin powierzchniowych
rodki podmiotów goprzedsiêbiorstwa
spodarczych
wodnokanalizacyjne

5. Budowa kolektorów deszczowych w ul. koordynowane
Polnej, dla osiedli: skarpa, Dobrzyñska,
Stare Miasto, Tysi¹clecia, Mickiewicza

2004-2007

Wodoci¹gi P³ockie
Urz¹d Miasta

poprawa gospodarki wodno - ciekowej bud¿et miasta
fundusze ekologiczne

16 600 000

6. Budowa oczyszczalni wód opadowych koordynowane
Grabówka

2004-2006

Urz¹d Miasta

poprawa gospodarki wodno - ciekowej bud¿et miasta
fundusze ekologiczne

1 500 000

7. Budowa wodoci¹gu w ul. Wyszogrodzkiej koordynowane

2004-2007

Wodoci¹gi P³ockie
Urz¹d Miasta

Dostarczenie wody do nowych odbior- bud¿et miasta
fundusze ekologiczne
ców

680 000

8. Budowa wodoci¹gu w ul. Granicznej i bu- koordynowane
dowa kanalizacji sanitarnej dla mieszkañców zlokalizowanych przy ul. Granicznej

2004-2007

Wodoci¹gi P³ockie
Urz¹d Miasta

Dostarczenie wody i odbiór cieków - bud¿et miasta
poprawa standardu ¿ycia mieszkañców fundusze ekologiczne

1 700 000

9. Budowa kanalizacji wraz z podczyszczal- koordynowane
ni¹ i kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla
osiedla Góry - Ciechomice

2004-2007

Wodoci¹gi P³ockie
Urz¹d Miasta

poprawa gospodarki wodno - ciekowej bud¿et miasta
fundusze ekologiczne

7 800 000

Zadanie

1. Modernizacja ujêæ wody

Efekty dzia³añ i uwagi

ród³a finansowania Szacunkowy
koszt z³

poprawa jakoci wody pitnej

fundusze ekologiczne
bud¿et miasta

500 000

500 000
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Lp.

Zadanie

Typ zadania

Termin
realizacji

Realizatorzy

Efekty dzia³añ i uwagi

ród³a finansowania

Szacunkowy
koszt z³

70

Budowa oczyszczalni cieków "Wschód"
10. wraz z g³ównymi kolektorami kanalizacji
sanitarnej

koordynowane

2004-2007 Wodoci¹gi P³ockie
Urz¹d Miasta

poprawa gospodarki wodno - ciekowej bud¿et miasta
fundusze ekologiczne
fundusze UE

26 819 000

Budowa sieci wodoci¹gowej wraz z kana11. lizacj¹ sanitarn¹ na osiedlu Parcele

koordynowane

2004-2007 Wodoci¹gi P³ockie
Urz¹d Miasta

Dostarczenie wody i odbiór cieków - bud¿et miasta
poprawa standardu ¿ycia mieszkañców fundusze ekologiczne

500 000

Budowa oczyszczalni wód opadowych
12. "Wiadukt"

koordynowane

2004-2007

Urz¹d Miasta

poprawa gospodarki wodno - ciekowej fundusze ekologiczne

1 500 000

13. Uporz¹dkowanie gospodarki wodami opadowymi na osiedlach Borowiczki i Imielnica

koordynowane

2004-2007

Urz¹d Miasta

poprawa gospodarki wodno - ciekowej bud¿et miasta
poprawa jakoci wód powierzchniowych fundusze ekologiczne

15 120 000

14. Regulacja rzeki Rosicy 0+800

koordynowane

2004-2005

Urz¹d Miasta

bud¿et miasta
poprawa stosunków wodnych
zmniejszenie zagro¿enia powodziowego fundusze ekologiczne

1 130 000

15. Budowa urz¹dzeñ oczyszczaj¹cych na kanalizacji deszczowej na wylotach do rzek:
Rosicy i Brzenicy

koordynowane

2004-2007

Urz¹d Miasta

zmniejszenie zanieczyszczenia wód po- bud¿et miasta
fundusze ekologiczne
wierzchniowych

1 000 000

16. Budowa wodoci¹gu w ul. Bliskiej

koordynowane

2004-2005 Wodoci¹gi P³ockie
Urz¹d Miasta

Dostarczenie wody - poprawa standardu bud¿et miasta
¿ycia mieszkañców
fundusze ekologiczne

270 000

17. Uporz¹dkowanie systemów odwodnieniowych - modernizacja rowów odwadniaj¹cych

koordynowane

2004-2007 Wodoci¹gi P³ockie
Urz¹d Miasta

poprawa stosunków gruntowo - wodnych bud¿et miasta, bud¿et
pañstwa, fundusze
ekologiczne indywidualni w³aciciele rowów
melioracyjnych

1 000 000

18. Ochrona przeciwpowodziowa miasta P³ocka, obwa³owania wsteczne rzeki S³upianki i dokoñczenie przebudowy zapory bocznej Zbiornika W³oc³awskiego

koordynowane

2004-2007

RZWG Warszawa
WZMiUW
Urz¹d Miasta

poprawa bezpieczeñstwa powodziowego bud¿et pañstwa
fundusze ekologiczne

12 000 000

19. Odmulanie, regulacja i renowacja koryt
rzek i kana³ów melioracyjnych

koordynowane

2004-2007

RZWG Warszawa
WZMiUW
Urz¹d Miasta

poprawa bezpieczeñstwa powodziowego bud¿et pañstwa

Razem koszty w latach 2004-2007: 115 082 tys. PLN
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6.2. Powietrze atmosferyczne
6.2.1. Stan aktualny

Stan i tendencje zmian czystoci powietrza atmosferycznego
W ostatnich latach w ca³ym kraju obserwuje siê wzrost zanieczyszczenia powietrza. Zjawisko to
definiuje siê jako wprowadzanie do powietrza organizmów ¿ywych lub substancji chemicznych, które
nie s¹ jego naturalnymi sk³adnikami, albo - bêd¹c nimi - wystêpuj¹ w stê¿eniach przekraczaj¹cych
w³aciwy dla nich zakres.
Na stan jakoci powietrza atmosferycznego na terenie miasta P³ocka maj¹ wp³yw zanieczyszczenia pochodz¹ce:
 z procesów spalania paliw - zbiorowe i indywidualne ogrzewanie pomieszczeñ (zanieczyszczenia: py³, dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenek wêgla)
 ze rodków transportu ko³owego (zanieczyszczenia: tlenki azotu, wêglowodory, tlenek wêgla,
py³, o³ów)
 z procesów produkcyjnych (zanieczyszczenia: wêglowodory i ich pochodne, fluor, py³y siarki,
siarkowodór i inne specyficzne dla danej produkcji substancje).
Na terenie miasta P³ocka zanieczyszczenie powietrza powoduj¹ ród³a energetyczne i technologiczne, kot³ownie olejowe osiedli mieszkaniowych i obiektów u¿ytecznoci publicznej oraz kot³ownie indywidualne budynków mieszkalnych. Wa¿nym ród³em emisji zanieczyszczeñ do powietrza jest
równie¿ przemys³ chemiczny, komunikacja i transport.
Do oceny wielkoci emisji do powietrza wykorzystuje siê dane G³ównego Urzêdu Statystycznego.
Wynika z nich, ¿e emisja z obszaru P³ocka (2002 r.) stanowi oko³o 16,7% globalnej emisji w województwie mazowieckim. Do atmosfery wprowadzanych jest 735 Mg zanieczyszczeñ py³owych, a ich
redukcja wynosi 88,5%. Analogiczne dane dotycz¹ce zanieczyszczeñ gazowych wynosz¹ odpowiednio 5 290 210 Mg i 9,5%.
Wed³ug danych WIO za 2002 rok, z terenu Miasta P³ocka emitowana jest nastêpuj¹ca iloæ zanieczyszczeñ:
Tabela 22. Emisja zanieczyszczeñ do powietrza ze róde³ punktowych, obszarowych (powierzchniowych) i liniowych
z terenu Miasta P³ocka (Mg/rok).
Rodzaj ród³a emisji

SO2

NO2

CO

PM10

ród³a punktowe

22 685

7 174

651

438

ród³a obszarowe

1 112

469

1 447

3 681

8

104

148

7

ród³a liniowe

G³ównym emitentem zanieczyszczeñ do powietrza na terenie P³ocka jest Zak³ad Produkcyjny PKN
ORLEN S.A. Zanieczyszczenia do powietrza wprowadzane s¹ przez wiele róde³ zlokalizowanych na
terenie zak³adu. Wród najwiêkszych mo¿na wymieniæ Elektrociep³owniê, instalacjê Krakingu Katalitycznego, instalacje DRW, Wydzia³ Aromatów, Oczyszczalniê cieków. Wprowadzane do powietrza
zanieczyszczenia pochodz¹ zarówno z procesów energetycznego spalania paliw, jak i ze róde³ technologicznych obróbki ropy. G³ównymi zanieczyszczeniami wytwarzanymi przez zak³ad s¹ dwutlenek
siarki, dwutlenek azotu, tlenek wêgla, py³, szeroka gama wêglowodorów aromatycznych (toluen, ksylen, benzen) i alifatycznych (etylen).
Udzia³ zak³adu w emisji py³u wynosi 65,6% i a¿ 97,5% gazów w stosunku do emisji ca³ego miasta,
a dla zanieczyszczeñ charakterystycznych tj. dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i wêglowodorów wynosi odpowiednio: 99,2%, 96,0% i 95,6%.
W oparciu o przedstawione dane mo¿na jednoznacznie stwierdziæ, ¿e wszelkie zmiany w wielkoci wyemitowanych zanieczyszczeñ przez p³ocki kombinat niew¹tpliwie wp³ywaj¹ na ³¹czn¹ wielkoæ zanieczyszczeñ wprowadzonych do powietrza przez ca³e miasto P³ock.
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Tabela 23. Wielkoæ emisji zanieczyszczeñ z Zak³adu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A.
Zanieczyszczenie

Emisja (Mg/rok)
1996

2001

2002

2003

Py³y ogó³em

715,675

554,613

559,54

570,92

Siarkowodór

34,854

2,617

1,05

0,86

Dwutlenek siarki

43 940,766

20 984,424

22 550,67

24 457,61

Dwutlenek azotu

7 480,070

6 999,124

6 425,24

6 367,77

Tlenek wêgla

2 22,251

400,526

392,9

318,96

Wêglowodory alifatyczne

3 547,095

3 200,489

1 490,88

1 042,09

Wêglowodory aromatyczne

404,292

206,727

147,54

118,38

Metale ciê¿kie

16,892

5,988

6,48

6,69

£¹cznie

56 361,895

32 354,508

32 917,64

32 883,28

Pomimo wzrostu przerobu ropy naftowej oraz oddaniu nowych instalacji do eksploatacji emisja
zanieczyszczeñ do atmosfery zmala³a w przeci¹gu kilku lat. Ponadto nale¿y nadmieniæ, i¿ w okresie
minionych piêciu lat oddano do eksploatacji szereg nowych instalacji m.in.: Hydrokraking, Hydroodsiarczanie Gudronu, Produkcja Wodoru, Destylacja Rurowo - Wie¿owa VI, a tak¿e Reforming VI.
Na efekt zmniejszenia emisji typowych zanieczyszczeñ energetycznych (dwutlenku siarki, dwutlenku azotu i tlenku wêgla) mia³o wp³yw szereg czynników, z których najwa¿niejszym jest ca³oroczna praca wszystkich obiektów Kompleksu Hydroodsiarczania Wsadu na Kraking. Spowodowa³o to
mo¿liwoæ skierowania do pieców technologicznych oleju i gazu opa³owego o bardzo niskiej zawartoci siarki. Obni¿ona zawartoæ wodoru w gazie opa³owym oraz monta¿ w Elektrociep³owni palników niskoemisyjnych pozwoli³o na ograniczenie emisji tlenków azotu.
Nale¿y podkreliæ, ¿e znaczna czêæ ciep³a dla potrzeb grzewczych budownictwa mieszkaniowego w P³ocku, jest pokrywana z Elektrociep³owni PKN, a tylko w niewielkich ilociach przez inne
ród³a typu kot³ownie lokalne, osiedlowe. Tak wiêc zdecydowana wiêkszoæ zanieczyszczeñ energetycznych wytwarzanych dla celów grzewczych jest wykazywana w wielkociach podawanych przez
ZP PKN ORLEN S.A.
Pozosta³e zak³ady zlokalizowane na terenie miasta charakteryzuj¹ siê znacznie ni¿sz¹ emisj¹ zanieczyszczeñ do powietrza. Nale¿¹ do nich m.in. zak³ady przemys³u spo¿ywczego - Zak³ady Miêsne
S.A., P³ockie Zak³ady Drobiarskie SADROB S.A., zak³ady przemys³u samochodowego - Autoryzowana Stacja Obs³ugi TOYOTA, Autoryzowana Stacja Obs³ugi Renault, zak³ady lakiernicze, zak³ady
komunalne - Wodoci¹gi P³ockie Sp. z o.o. i inne zak³ady. Wiêkszoæ z wymienionych powy¿ej zak³adów emituje do atmosfery substancje powstaj¹ce podczas spalania paliw do celów energetycznych jak
i technologicznych.
ród³ami emisji s¹ tak¿e olejowe i gazowe kot³ownie zwi¹zane z gospodark¹ ciepln¹:
 Kot³ownia Mazowieckiej Spó³dzielni Mieszkaniowej w P³ocku przy ul. Otoliñskiej 25,
 Kot³ownia osiedlowa Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Borowickiej 7,
 Kot³ownie Spó³dzielni Mieszkaniowej Budowlani w P³ocku, ul. Armii Krajowej 16,
 Kot³ownie Miêdzyzak³adowej Spó³dzielni Mieszkaniowej Chemik w P³ocku,
 Kot³ownie P³ockiej Spó³dzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-W³asnociowej w P³ocku, ul.Kochanowskiego,
 Kot³ownia Spó³dzielni Mieszkaniowej Komunalnik w P³ocku, ul. Okrzei 2,
 Kot³ownie MZGM ul. Polna 7 w P³ocku.
Jednym z bardziej uci¹¿liwych obiektów na terenie miasta jest kot³ownia opalana mia³em wêglowym, nale¿¹ca do by³ego Zak³adu Przemys³u Dziewiarskiego Cotex, zakupiona obecnie przez Za72

k³ad Elpast, która z uwagi na przekroczenia wartoci dopuszczalnych stê¿eñ substancji zanieczyszczaj¹cych do powietrza powinna byæ zamieniona na kot³owniê ekologiczn¹.
Istotnym ród³em zanieczyszczeñ powietrza na terenie Miasta jest emisja zanieczyszczeñ z emitorów o niskiej wysokoci (od kilku, kilkunastu do maksymalnie 40 m). Z tego powodu s¹ one szczególnie uci¹¿liwe dla rodowiska. S¹ to zazwyczaj lokalne kot³y grzewcze oraz paleniska domowe.
Z regu³y du¿a iloæ tych emitorów i niekorzystne warunki rozprzestrzeniania na ograniczonym terenie
kszta³tuj¹ poziom stê¿eñ w ich najbli¿szym otoczeniu. Zjawisko takie wystêpuje na terenach o zwartej
zabudowie z du¿¹ iloci¹ indywidualnych palenisk w budynkach mieszkalnych oraz w zak³adach us³ugowych i przemys³owych ma³ej wielkoci (dotyczy szczególnie Starego Miasta i ródmiecia).
Nieco mniejszym problemem z punktu widzenia lokalnych parametrów czystoci powietrza jest
niska emisja na terenach zabudowy lunej, gdy¿ istniej¹ lepsze warunki przewietrzania i depozycji
zanieczyszczeñ, a co za tym idzie relatywnie ni¿sze stê¿enia. Zanieczyszczeniem wskanikowym niskiej emisji jest benzo-a-piren, nale¿¹cy do grupy wêglowodorów aromatycznych. G³ównym problemem zapobiegania w przypadku niskiej emisji jest brak inwentaryzacji róde³ i wielkoci emisji oraz
danych o rodzaju i iloci stosowanych paliw (np. spalanie odpadów w instalacjach nie przeznaczonych do tego celu). Charakterystyczn¹ cech¹ niskiej emisji jest jej sezonowa zmiennoæ. W okresach
grzewczych notuje siê wzrost emisji energetycznej w porównaniu do okresów ciep³ych.
Drugim wa¿nym elementem niskiej emisji s¹ zanieczyszczenia komunikacyjne, obejmuj¹ce takie
substancje jak: tlenki azotu, py³y, tlenek wêgla, dwutlenek siarki, aldehydy. Ponadto spaliny w swym
sk³adzie zawieraj¹ wêglowodory aromatyczne i alifatyczne, z których szereg (w tym benzo/a/piren)
wykazuje silne dzia³anie rakotwórcze. Samochody s¹ jednym z g³ównych róde³ emisji zanieczyszczeñ, takich jak o³ów (z benzyny) i azbest (ok³adziny samochodowe i tarcze sprzêgie³) zarówno do
powietrza jak i do gleby. Emisja ta wraz z postêpuj¹cym zwiêkszaniem siê iloci pojazdów na szlakach komunikacyjnych, wykazuje tendencjê wzrostow¹. Szczególnie wysokie zanieczyszczenie powietrza substancjami pochodz¹cymi ze spalania paliw w silnikach pojazdów wystêpuje na skrzy¿owaniach g³ównych ulic miasta, przy trasach komunikacyjnych o du¿ym natê¿eniu ruchu biegn¹cych
przez obszary o zwartej zabudowie. Przyczyn¹ nadmiernej emisji zanieczyszczeñ ze rodków transportu jest m.in. z³y stan techniczny pojazdów, z³a eksploatacja, przestoje w ruchu spowodowane z³¹
organizacj¹ ruchu lub zbyt ma³¹ przepustowoci¹ dróg.
W celu poprawy stanu czystoci powietrza na terenie P³ocka nale¿y zwróciæ uwagê przede wszystkim na doprowadzenie alternatywnych róde³ ciep³a. Nale¿y d¹¿yæ do likwidacji palenisk wêglowych
i zapewniæ mieszkañcom dostêp do gazoci¹gu lub sieci cieplnych, w szczególnoci w centralnych
czêciach miasta.
W celu redukcji emisji zanieczyszczeñ i poprawy stanu powietrza w miecie zrealizowane zosta³y
w latach 1998-2002 prace polegaj¹ce na modernizacji róde³ ciep³a w budynkach komunalnych, u¿ytecznoci publicznej i zak³adach przemys³owych.
Monitoring jakoci powietrza
Badania stanu zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego s¹ prowadzone w P³ocku przez nastêpuj¹ce jednostki:
 Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska w Warszawie Delegaturê w P³ocku,
 Wojewódzk¹ Stacjê Sanitarno-Epidemiologiczn¹ w Warszawie Delegaturê w P³ocku,
 Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Na terenie P³ocka zlokalizowano 12 stacji pomiarowych, z tego 1 prowadzona jest przez WIO,
7 - przez Stacje Sanitarno - Epidemiologiczne i 4 - przez Polski Koncern Naftowy ORLEN S.A.
Zakres pomiarowy obejmowa³ nastêpuj¹ce zanieczyszczenia: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu,
py³ zawieszony, wêglowodory (suma), ozon, benzen, fenol i toluen, jednak nie by³ pe³ny w poszczególnych stacjach i oparty g³ównie na metodach manualnych redniodobowych. Rozszerzony monitoring prowadzony by³ wy³¹cznie w stacjach automatycznych Koncernu i WIO (OPSIS).
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Tabela 24. Lokalizacja i zakres badañ monitoringowych powietrza w P³ocku
Lokalizacja

Rodzaj

Lp.

Wykonawca

1

WIO

ul. Jachowicza 44
(OPSIS)

SO4, NO2, benzen, fenol, toluen, parametry meteo

1-h, automatyczne, ci¹g³e

2

PKN ORLEN SA

P³ock-Che³powo

SO4, NO2, HC, CO, H2S, O3

1-h, automatyczne, ci¹g³e

3

PKN ORLEN SA

Gimnazjum nr 5

SO4, NO2, HC, CO

1-h, automatyczne, ci¹g³e

4

WSSE

ul. Jasna 8

SO4, NO2, py³ zawieszony
reflektometryczny, fenol

24-h, manualne, codzienne

5

WSSE

ul. Piaska 5

SO4, NO2, py³ zawieszony
reflektometryczny, fenol,
formaldehyd

24-h, manualne, co 5 dni

6

WSSE

ul. Piasta Ko³odzieja 4

SO4, NO2, py³ zawieszony
reflektometryczny
oraz w pyle benzen, toluen,
ksylen

24-h, manualne, 4 razy w tygodniu
1 raz w tygodniu

7

WSSE

ul. £¹czniczek 14

SO4, NO2, py³ zawieszony
reflektometryczny

24-h, manualne, 4 razy w tygodniu

Zakres

Zestawienie informacji o stê¿eniach zanieczyszczeñ w 2002 r. na terenie P³ocka
Ogólny stan czystoci powietrza atmosferycznego w P³ocku w ostatnich latach systematycznie
poprawia siê. Stwierdza siê to zarówno na podstawie wyników uzyskiwanych z pomiarów monitoringowych w sieci krajowej, jak i regionalnej oraz lokalnej.
Zanieczyszczenie w miecie kszta³towa³o siê w ró¿ny sposób w poszczególnych obszarach P³ocka.
Najwy¿sze stê¿enie dwutlenku siarki (23,2 µg/m3) odnotowano w punkcie Che³powo, a wiêc w bezporednim s¹siedztwie Zak³adu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A., a nastêpnie w punkcie przy
Al. Jachowicza (18,5 µg/m3) tj. w centrum miasta. S¹ to wartoci i tak znacznie ni¿sze ni¿ wielkoæ
dopuszczalna. W pozosta³ych punktach pomierzone stê¿enia by³y znacznie ni¿sze i nie przekroczy³y
20% wartoci normy.
W zakresie stê¿eñ dwutlenku azotu stwierdzono wyst¹pienie przekroczenia wartoci dopuszczalnej w punkcie usytuowanym przy ulicy Kiliñskiego - pomierzone stê¿enie 51,3 µg/m3. Natomiast
w innych rejonach miasta wystêpowa³y wartoci nieco przekraczaj¹ce po³owê dopuszczalnych stê¿eñ.
Wyst¹pienie przekroczenia stê¿enia dwutlenku azotu w³anie w tym punkcie nale¿y niew¹tpliwie wi¹zaæ
z komunikacj¹ i tworzeniem siê bardzo czêsto korków na ulicy, stanowi¹cej dojazd do jedynej
przeprawy mostowej P³ocka.
Stê¿enia py³u zawieszonego we wszystkich punktach pomiarowych utrzymywa³y siê na podobnym poziomie i nie przekracza³y 1/3 wartoci normatywnej.
Do g³ównych róde³ zanieczyszczenia powietrza na terenie miasta, które s¹ najbardziej uci¹¿liwe dla mieszkañców zalicza siê indywidualne paleniska, kot³ownie w centrum i komunikacjê. Zale¿noæ tê mo¿emy przeledziæ w oparciu o pomiary wykonywane przez automatyczn¹ stacjê pomiarow¹
OPSIS, zlokalizowan¹ w centrum P³ocka.
Zestawienie redniorocznych wartoci stê¿eñ zanieczyszczeñ powietrza w 2002 roku wygl¹da nastêpuj¹co:
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Tabela 25. Stacja WIO - OPIS w P³ocku ul. Jachowicza
Rodzaj zanieczyszczenia
Punkt - lokalizacja

NO2

SO2

P³ock, ul. Jachowicza

Fenol

µ g/m3

d

µ g/m3

D

µ g/m3

15,0

30

28,8

40

2,0

Toluen
D µ g/m3
2,5

Benzen

D

µ g/m3

D

10

4,6

5

11,2

D - dopuszczalne stê¿enie
Tabela 26. Stacje PKN ORLEN S.A. w P³ocku
Rodzaj zanieczyszczenia
Punkt - lokalizacja

NO2

SO2
µ g/m3

D

µ g/m3

H2S
D µ g/m3

16,59

Ozon*
D

D

Benzen

mg/m3

13,0

P³ock, ul. Królowej Jadwigi

16,2

P³ock - Maszewo

11,92

12,62

2,47

67,17

0,58

1,85

P³ock - Trzepowo

10,17

16,55

2,65



0,4

1,78

21,42

40

53,86

µ g/m3 D

D

P³ock - Che³powo

30

2,68

µ g/m3

CO



5

0,5



120

2,08

0,43

1000

2,01

5

* rednie stê¿enie ozonu obliczone ze stê¿eñ 8-godzinnych (1000 - 1800)
* D - dopuszczalne stê¿enie
Tabela 27 i 28. Stacje WSSE w P³ocku
Rodzaj zanieczyszczenia
Punkt - lokalizacja

NO2

SO2
µ
µg/m3

D

µ
µg/m3

D

28,8

Benzen
µ
µg/m3

D

µ
µg/m3

D

µ
µg/m3

Toluen
µ
µg/m3

D

7,5

P³ock, ul. Piaska 5

7,9

P³ock, ul. Piasta Ko³odzieja

4,9

29,6

2,3

16,5



3,9

P³ock, ul. £¹czniczek

4,3

34,2



12,9





29,3

40



13,7

Fenol

P³ock, ul. Jasna

30



Py³ zaw.

5

16,7

3,3
40

3,3


2,5



*D - dopuszczalne stê¿enie
Punkt - lokalizacja

Opad py³u g/m2

P³ock, ul. Harcerska 121

124,7

P³ock, ul. Jasna 8

66,8

P³ock, ul. Kwiatka 9a

81,8

P³ock, ul. Piaska 5

38,0

P³ock, ul. Szarych Szeregów 1

50,4

D

200

*D - dopuszczalne stê¿enie
Stê¿enia rednioroczne g³ównych zanieczyszczeñ dla miasta P³ocka wynosz¹ odpowiednio:
 Py³ zawieszony
14,95 g/m3
 Dwutlenek siarki
9,83 g/m3
 Dwutlenek azotu
26,96 g/m3
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D

10
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W ostatnich latach obserwuje siê pozytywn¹ tendencjê do zmniejszania iloci zanieczyszczeñ wprowadzanych do atmosfery na terenie miasta. Pocz¹tkowo spowodowane by³o to spadkiem produkcji
energii cieplnej oraz restrukturyzacj¹ przemys³u, w ostatnich latach za dzia³aniami proekologicznymi podejmowanymi przez zak³ady stanowi¹ce najwiêksze zagro¿enie dla rodowiska.
Wed³ug wyników pierwszej rocznej oceny powietrza (WIO 2003 r.) teren P³ocka zosta³ zakwalifikowany do strefy A (ze wzglêdu na kryteria ochrony zdrowia), gdzie nie jest wymagane sporz¹dzenie programu ochrony rodowiska dla tego komponentu.
Zmiennoæ stê¿eñ zanieczyszczeñ w ci¹gu roku
Stê¿enia zanieczyszczeñ charakteryzuje zmiennoæ sezonowa, zwi¹zana z warunkami klimatycznymi. Natomiast na podwy¿szenie stê¿eñ wiêkszoci zanieczyszczeñ wp³ywaj¹ niska temperatura,
znikome opady atmosferyczne oraz s³aby wiatr. G³ównym ród³em emisji dwutlenku siarki, py³u oraz
tlenku wêgla jest spalanie paliw w celach grzewczych, dlatego te¿ stê¿enia tych zanieczyszczeñ cechuje du¿a zmiennoæ sezonowa zale¿na od temperatury powietrza i koniecznoci ogrzewania pomieszczeñ. Emisja dwutlenku siarki powstaje g³ównie ze spalania paliw. Dominuj¹cy udzia³ w zanieczyszczaniu ma spalanie wêgla, koksu oraz olejów opa³owych. Zu¿ycie tych paliw jest maksymalne
w czasie jesiennym i zimowym, st¹d te¿ zdecydowanie wiêksze jest zasiarczenie atmosfery w tym
okresie. Pomiary SO2 wykazuj¹ wy¿sze zanieczyszczenie powietrza w czasie zimy.
Zmiennoæ sezonow¹ wykazuje równie¿ py³ zawieszony i dwutlenek azotu. Wartoci stê¿eñ
w miesi¹cach zimnych s¹ wy¿sze ni¿ w miesi¹cach ciep³ych. Jednak ró¿nice w wielkociach stê¿eñ
pomiêdzy sezonami s¹ ni¿sze ni¿ w przypadku dwutlenku siarki. Dla tych zanieczyszczeñ istotny jest
równie¿ wp³yw innych róde³ zanieczyszczeñ, ni¿ procesy spalania w celach grzewczych. W stê¿eniach py³u du¿¹ rolê odgrywa emisja tzw. niezorganizowana np. pylenie ze le zagospodarowanych
obszarów, pokrytych kurzem ulic. W stê¿eniach dwutlenku azotu poza emisj¹ z procesów spalania
wystêpuje równie¿ emisja tlenków azotu ze rodków transportu.
Odory
Odory wi¹¿¹ siê z dyskomfortem zwi¹zanym z przedostawaniem siê gazów z³owonnych do powietrza atmosferycznego. Na terenie miasta odory maj¹ g³ównie oddzia³ywanie lokalne. Jednak¿e,
obci¹¿enie atmosfery substancjami z³owonnymi powoduje, ¿e nawet niewielkie niezorganizowane
emisje zanieczyszczeñ odorowych, przy zaistnieniu niekorzystnych warunków meteorologicznych,
mog¹ stanowiæ du¿¹ uci¹¿liwoæ dla mieszkañców i w P³ocku okresy takie zdarzaj¹ siê.
1.
2.
3.
4.

Do róde³ wytwarzaj¹cych gazy z³owonne (odory) na terenie P³ocka mo¿na zaliczyæ:
oczyszczalnie cieków, tak¿e przemys³owych - np. w Zak³adzie Produkcyjnym PKN ORLEN S.A.
(gazy z³owonne mog¹ powstaæ w wyniku procesów zachodz¹cych na oczyszczalni oraz napowietrzania osadu), tak¿e podczyszczalnie cieków w zak³adach przemys³owych (np. w SADROBIE S.A.),
procesy technologiczne odbywaj¹ce siê w zak³adach przemys³owych, szczególnie w Zak³adzie
Produkcyjnym PKN ORLEN S.A.,
zbiorniki bezodp³ywowe (szamba) wraz z ich opró¿nianiem oraz transport odpadów przez miasto,
magazynowanie odpadów przemys³owych,

Niezorganizowana emisja odorów w P³ocku jest determinowana g³ównie istnieniem najwiêkszego
w kraju zak³adu rafineryjno-petrochemicznego ZP PKN ORLEN SA, ale równie¿ zwi¹zana jest
z dzia³alnoci¹ wielu zak³adów przetwórczych z bran¿y rolno-spo¿ywczej, np. zak³adów przetwórstwa miêsnego, a tak¿e zak³adów chemicznych i us³ug lakierniczych. Przeróbka ropy naftowej powoduje wielorakie niekorzystne oddzia³ywanie na rodowisko naturalne. Jednym z nich jest odorotwórcze zanieczyszczenie powietrza, zwi¹zane przede wszystkim z obecnoci¹ w przerabianym surowcu
organicznych zwi¹zków siarki na najni¿szym stopniu utlenienia. Nale¿¹ do nich merkaptany (alkilowe, arylowe i mieszane), siarczki, wielosiarczki oraz tiofen i jego homologi. Wymienione zwi¹zki,
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zw³aszcza ³atwo lotne merkaptany i siarczki nale¿¹ do substancji o bardzo nieprzyjemnym zapachu
wyczuwalnym w niskich stê¿eniach.
Innymi istotnymi ród³ami emisji odorów do atmosfery w zak³adach rafineryjnych s¹ instalacje
oksydacji asfaltów, elektrociep³ownia spalaj¹ca pozosta³oæ podestylacyjn¹. Dla mieszkañców P³ocka
najwa¿niejsze znaczenie mia³a hermetyzacja oczyszczalni cieków, co wykonano przed przyst¹pieniem zak³adu do realizacji Ekologicznego Programu Dostosowawczego, bêd¹cego podstaw¹ warunkowego skrelenia ówczesnej Petrochemii P³ock S.A. z listy 80-ciu zak³adów najbardziej uci¹¿liwych
w skali kraju. Ta inwestycja zdecydowanie zmniejszy³a uci¹¿liwoæ dla P³ocka. Modernizacji poddano równie¿ uredniacz cieków, zastosowano hermetyzacjê na Wydziale Ekspedycji i hermetyzacjê
Instalacji Oksydacji Asfaltów. Obecnie odory s¹ uci¹¿liwe dla mieszkañców tylko sporadycznie
w czasie niekorzystnych warunków atmosferycznych.
Powstawanie odorów w obiektach przetwórczych miêsa i odpadów rzenych wi¹¿e siê z rozk³adem sk³adników przerabianego surowca, w tym g³ównie bia³ka. Proces rozk³adu zachodzi zarówno
pod wp³ywem dzia³ania mikroorganizmów (rozk³ad biologiczny), jak te¿ ma zwi¹zek z obróbk¹ termiczn¹ przerabianego materia³u (rozk³ad termiczny). Bia³ka, g³ówny sk³adnik surowca, jako zwi¹zki
zawieraj¹ce azot w grupach aminowych, s¹ ród³em powstawania silnie odorotwórczych amin alifatycznych. Niektóre bia³ka zawieraj¹ce aminokwasy z grupami tiolowymi s¹ ród³em wydzielania siê
w czasie ich rozk³adu równie¿ silnie odorotwórczych merkaptanów.
Sk³ad substancji odorowych powstaj¹cych podczas rozk³adu surowca w czasie jego przeróbki b¹d
transportu jest niezmiernie skomplikowany, obejmuj¹cy kilkadziesi¹t po³¹czeñ organicznych takich jak:
aldehydy, organiczne zwi¹zki siarki, aminy alifatyczne, wêglowodory aromatyczne i alifatyczne itp.
Wa¿n¹ spraw¹ jest równie¿ sposób przechowywania i przewo¿enia odpadów poubojowych w zak³adach przetwórstwa spo¿ywczego (Zak³ady Miêsne S.A., P³ockie Zak³ady Drobiarskie SADROB
S.A.). Obecnie odpady te s¹ przechowywane w ch³odniach b¹d w szczelnych pojemnikach, a przewo¿one przez specjalistyczny sprzêt. Zastosowanie tych rozwi¹zañ znacznie ograniczy³o uci¹¿liwoæ zapachow¹ dla mieszkañców P³ocka powodowan¹ przez te zak³ady. Obecnie najbardziej uci¹¿liwe pod wzglêdem wydzielanych odorów s¹ P³ockie Zak³ady Drobiarskie SADROB S.A., co przejawia siê m.in. w licznych skargach mieszkañców miasta.
W celu zmniejszenia dyskomfortu powstaj¹cego w wyniku przedostawania siê gazów z³owonnych
do powietrza, proponuje siê, aby nie lokalizowaæ w pobli¿u wymienionych obiektów nowej zabudowy
jednorodzinnej lub wielorodzinnej, rozszerzaæ pasy zieleni izolacyjnej, a tak¿e prowadziæ edukacjê ekologiczn¹ w przypadku indywidualnych gospodarstw, w których mo¿e mieæ miejsce spalanie odpadów.
6.2.2. Program poprawy dla pola: Powietrze atmosferyczne
Cel d³ugoterminowy do roku 2015:
Poprawa dotychczasowej jakoci powietrza atmosferycznego na terenie miasta
poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeñ ze róde³ przemys³owych,
komunalnych i komunikacyjnych
Cele rednioterminowe do roku 2011:
1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeñ z procesów technologicznych w zak³adach przemys³owych
2. Ograniczanie wielkoci emisji zanieczyszczeñ komunikacyjnych
3. Ograniczenie emisji ze róde³ komunalnych, szczególnie niskiej emisji
Strategia osi¹gania celów d³ugoterminowych i rednioterminowych
Ochrona powietrza polega g³ównie na zapobieganiu powstawania zanieczyszczeñ, ograniczanie
lub eliminowanie wprowadzanych do powietrza substancji w celu zmniejszenia stê¿eñ dopuszczalnych lub utrzymanie ich na dotychczasowym poziomie.
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Analiza stanu aktualnego wykaza³a, ¿e na terenie P³ocka wystêpuj¹ przekroczenia norm powietrza, generalnie jednak stan sanitarny powietrza ulega permanentnej poprawie i nie jest wymagane
sporz¹dzenie programu ochrony powietrza. Podstawowe uci¹¿liwoci wynikaj¹:
 z zanieczyszczeñ przemys³owych, g³ównie dzia³alnoci ZP PKN ORLEN S.A.,
 z zanieczyszczeñ komunikacyjnych, zwi¹zanych z ruchem pojazdów silnikowych,
 z zanieczyszczeñ z sektora komunalno - bytowego, g³ównie spalania niskiej jakoci paliwa (wêgla) w paleniskach domowych w sezonie jesienno - zimowym.
W perspektywie d³ugoterminowej dzia³ania powinny siê koncentrowaæ na ograniczaniu emisji
przemys³owej i komunikacyjnej. Ochrona powietrza bêdzie nale¿a³a do zadañ priorytetowych miasta
w zakresie ochrony rodowiska.
Najskuteczniejsz¹ form¹ ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem na terenie P³ocka bêdzie
prewencja, realizowana jako likwidacja zanieczyszczeñ u ród³a poprzez dzia³ania w zakresie:
 wielokierunkowych dzia³añ minimalizuj¹cych emisjê zanieczyszczeñ powietrza z zak³adów przemys³owych miasta, szczególnie ZP PKN ORLEN S.A.,
 ograniczania udzia³u indywidualnych palenisk wêglowych w strukturze systemu grzewczego miasta, szczególnie na terenach gêstej zabudowy,
 wspieranie dzia³añ inwestycyjnych ograniczaj¹cych drogowy ruch tranzytowy przez centrum miasta oraz budowê II przeprawy mostowej w P³ocku,
 prowadzenie zintegrowanych dzia³añ na rzecz minimalizacji zu¿ycia energii (w tym surowców
energetycznych),
 rozwój monitoringu zanieczyszczeñ powietrza i dostosowanie go do aktualnych wymogów.
Cele krótkoterminowe i kierunki dzia³añ do roku 2007:
Ochrona powietrza atmosferycznego na terenie P³ocka odbywaæ siê bêdzie w czterech g³ównych
dziedzinach:
1. Ograniczanie zanieczyszczeñ z sektora przemys³owego
ród³em zanieczyszczenia powietrza jest dzia³alnoæ gospodarcza, szczególnie przemys³.
W celu ograniczenia emisji przemys³owej podjêto ju¿ szereg dzia³añ przez samych sprawców zanieczyszczeñ, m.in. zainstalowano urz¹dzenia ochronne, wdro¿ono nowe technologie. W celu dalszej
minimalizacji tego wp³ywu nale¿y podj¹æ nastêpuj¹ce dzia³ania:
Lp.
1

Nazwa zadania

Uwagi

2

3

1

Rozbudowa lub ³¹czenie systemów ciep³owniczych w celu racjonalizacji
wykorzystania energii pierwotnej paliw

2

Hermetyzacja procesów technologicznych

3

Likwidacja róde³ emisji niezorganizowanej na terenie zak³adów

4

Wspomaganie systemów kontrolno-pomiarowych oraz badañ stanu rodowiska naturalnego

5

Przestrzeganie przez poszczególne zak³ady norm odnonie emisji zanieczyszczeñ

6

Promowanie i wdra¿anie nowoczesnych, energooszczêdnych technologii

7

Promowanie zak³adów wdra¿aj¹cych projekty Czystej Produkcji i norm
zarz¹dzania rodowiskowego (np. ISO 14000)
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realizacja zadañ przez zak³ady przemys³owe i inne
podmioty wprowadzaj¹ce
zanieczyszczenia do powietrza przy wsparciu merytorycznym Urzêdu Miasta
i RCEE

2. Ograniczanie zanieczyszczeñ komunikacyjnych
Emisja komunikacyjna jest najbardziej uci¹¿liwa dla mieszkañców ulic po³o¿onych przy ruchliwych trasach komunikacyjnych i w gêstej zabudowie mieszkalnej. Dla zmniejszenia lub eliminacji
uci¹¿liwoci spowodowanych przez transport drogowy proponuje siê podjêcie nastêpuj¹cych dzia³añ:
Lp

Nazwa zadania

Uwagi

2

3

1
1

Optymalizacja warunków ruchu drogowego przy wykorzystaniu podstawowych narzêdzi in¿ynierii ruchu, zapewniaj¹cych zwiêkszenie p³ynnoci i przepustowoci drogowej

2

Podwy¿szenie standardów technicznych infrastruktury drogowej, zw³aszcza w obszarach wysoko zurbanizowanych i na obszarach chronionych

3

Wprowadzenie stref ograniczonego ruchu lub ca³kowitej eliminacji
pojazdów z wybranych czêci ulic i rejonów miasta

4

Wyprowadzenie ruchu tranzytowego z obszaru zintensyfikowania miejskiego

5

Budowa II przeprawy mostowej na rzece Wile w P³ocku wraz z budow¹
dróg dojazdowych

6

Budowa pó³nocnej obwodnicy miasta

7

Stosowanie nowoczesnych rozwi¹zañ technicznych w komunikacji i pojazdach

8

Stosowanie w pojazdach benzyny bezo³owiowej, biopaliw i gazu

9

Doposa¿enie stacji diagnostycznych w zakresie przyrz¹dów pomiarowych
umo¿liwiaj¹cych pomiar emisji gazów silnikowych, propagowanie i wspieranie akcji kontroli stanu technicznego pojazdów

realizacja zadañ prze Urz¹d Miasta,
przy wspó³pracy z policj¹, Stra¿¹ Miejsk¹, RCEE, kierowcami pojazdów i stacjami diagnostycznymi

10 Eliminacja z ruchu pojazdów nie spe³niaj¹cych obowi¹zuj¹cych norm
ekologicznych
11 Promowanie transportu ekologicznego
12 Systematyczne usprawnianie transportu zbiorowego w celu zwiêkszenia
jego udzia³u w ca³kowitych przewozach pasa¿erskich
13 Promowanie proekologicznych zachowañ w³acicieli samochodów
(np. Dzieñ bez samochodu, korzystanie ze rodków transportu publicznego, korzystanie kilku osób z jednego pojazdu)
14 Rozbudowa cie¿ek rowerowych

3. Ograniczanie zanieczyszczeñ z sektora komunalnego
Z uwagi na zaopatrzenie miasta w ciep³o z elektrociep³owni PKN ORLEN S.A. bazuj¹cej na odsiarczonym gudronie i wyposa¿onej w palniki niskoemisyjne, ograniczanie zanieczyszczeñ w sektorze komunalnym dotyczyæ bêdzie g³ównie ma³ych indywidualnych kot³owni oraz palenisk domowych.
W³aciciele poszczególnych budynków winni wiêc d¹¿yæ do pod³¹czania ich do miejskiej sieci ciep³owniczej, gazowej lub montowaæ w obiektach kot³ownie ekologiczne.
W póniejszym okresie nale¿y zwróciæ uwagê na mo¿liwoæ wykorzystania czystych róde³ energii oraz róde³ odnawialnych, jak np. energia geotermalna. Obecnie w P³ocku dzia³aj¹ ju¿ dwie firmy
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proponuj¹ce takie rozwi¹zania, polegaj¹ce na stosowaniu w budynkach mieszkalnych wymienników
ciep³a gruntowego.
Uwzglêdniæ nale¿y tak¿e ekonomiczne aspekty zmiany paliwa - najtañszym paliwem dla mieszkañców jest drewno i odpady z jego przeróbki oraz wêgiel. Koszt energii uzyskiwanej z wêgla wynosi
oko³o 13 z³/GJ. Koszty gazu sieciowego s¹ porównywalne z kosztami ciep³a z kot³owni. Koszt energii
uzyskiwanej z gazu wynosi ponad 30 z³/GJ. Natomiast pozosta³e noniki ciep³a, które s¹ przyjazne dla
rodowiska tj. gaz propan - butan, olej opa³owy i energia elektryczna s¹ znacznie dro¿sze i dlatego ich
stosowanie ogranicza siê g³ównie do rejonów nie zgazyfikowanych oraz po³o¿onych z daleka od sieci
cieplnej, a stosowane s¹ przez zamo¿niejsz¹ czêæ spo³eczeñstwa lub firmy i instytucje.
Najpilniejszymi zadaniami z zakresu ograniczania zanieczyszczeñ komunalnych s¹:
Lp

Nazwa zadania

Uwagi

1
1

2
3
Spalanie wêgla o korzystnych dla rodowiska parametrach, m.in. takich jak: zmniejszona zawartoæ siarki, niska zawartoæ popio³u, wysoka wartoæ opa³owa
2 Przechodzenie na paliwo olejowe lub gazowe
3 D¹¿enie do zmniejszenia strat energii wytworzonej, g³ównie cieplnej, poprzez:
- uszczelnienie i usprawnienie sieci przesy³owych
- poprawê parametrów energetycznych budynków, w szczególnoci mieszkalnych (termoizolacja, modernizacja wêz³ów cieplnych),
4 Zwiêkszenie udzia³u odnawialnych róde³ energii
5 Likwidacja lub modernizacja lokalnych kot³owni opalanych paliwem sta³ym lub likwidacje indywidualnych pieców na paliwo sta³e
realizacja zadañ przez
6 Pod³¹czanie obiektów do centralnej sieci cieplnej
Urz¹d Miasta, w³acicieli
7 Wspieranie wykorzystania lokalnych róde³ energii odnawialnej oraz pomoc przy wpro- budynków, RCEE
wadzaniu bardziej przyjaznych dla rodowiska noników energii
8 Termoizolacja elewacji budynków i elementów stolarki okiennej i drzwi
9 Stosowanie w budownictwie materia³ów o wysokim wspó³czynniku izolacyjnoci cieplnej
10 Edukacja ekologiczna mieszkañców dotycz¹ca oszczêdnego zu¿ycia energii cieplnej
i elektrycznej oraz korzystania z proekologicznych noników energii
11 Zorganizowanie punktu informacji, gdzie zainteresowani mogliby uzyskaæ informacje,
jakie nale¿y spe³niæ warunki, aby uzyskaæ dofinansowanie lub kredyt na preferencyjnych warunkach np. z WFOiGW, Banku Ochrony rodowiska SA lub Banku Gospodarstwa Krajowego - na termorenowacjê budynków i modernizacjê kot³owni i palenisk
domowych

3. Zarz¹dzanie ochron¹ powietrza
Lp
1

Nazwa zadania

Uwagi

2

3

1

Dalszy monitoring jakoci powietrza na terenie miasta

realizacja zadañ przez WIO, WSSE oraz zak³ady przemys³owe

2

Okrelenie ewentualnych obszarów przekroczeñ wartoci dopuszczalnych zanieczyszczeñ powietrza, szczególnie wokó³
zak³adów przemys³owych i w centrach miasta

realizacja przez WIO, przy wspó³pracy Urzêdem Miasta i Starostwem Powiatowym w P³ocku

Efekty dzia³añ:
 poprawa stanu zdrowotnego mieszkañców Miasta, poprawa jakoci ¿ycia,
 poprawa stanu fauny i flory na terenie Miasta,
 zmniejszenie strat materialnych spowodowanych zanieczyszczeniami powietrza.
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6.2.3. Program operacyjny dla pola: Powietrze atmosferyczne
Lp.

Zadanie

Typ zadania

Termin
realizacji

Realizatorzy

Efekty dzia³añ i uwagi

ród³a finansowania Szacunkowy
koszt z³

Rozszerzenie i kontynuacja monitoringu koordynowane
powietrza

2004-2007

WSSE
kontrola stanu sanitarnego powietrza
WIO
i mo¿liwoæ szybkiego reagowania
ZPPKN ORLEN S.A. w przypadku zagro¿enia

bud¿et pañstwa
fundusze ekologiczne
rodki przedsiêbiorstw

2.

Budowa II przeprawy mostowej przez rze- koordynowane
kê Wis³ê*

2004-2007

Urz¹d Miasta
Zarz¹d Dróg
Wojewódzkich
Zarz¹d Dróg
Powiatowych
prywatni inwestorzy

zmniejszenie ruchu tranzytowego przez
miasto
zmniejszenie emisji komunikacyjnej
zmniejszenie ha³asu poprawa stanu powietrza

bud¿et miasta
181 000 000
rodki w³asne inwestorów
bud¿et pañstwa
fundusze ekologiczne
rodki z UE

3.

Budowa dróg dojazdowych do II przepra- koordynowane
wy mostowej *

2004-2007

Urz¹d Miasta
Zarz¹d Dróg
Wojewódzkich
Zarz¹d Dróg
Powiatowych
prywatni inwestorzy

zmniejszenie ruchu tranzytowego przez
miasto
zmniejszenie emisji komunikacyjnej
zmniejszenie ha³asu poprawa stanu powietrza

bud¿et miasta
225 000 000
rodki w³asne inwestorów
bud¿et pañstwa
fundusze ekologiczne
rodki z UE

4.

Budowa obwodnicy pó³nocnej miasta*

koordynowane

2004-2007

Urz¹d Miasta
Zarz¹d Dróg
Wojewódzkich
Zarz¹d Dróg
Powiatowych
prywatni inwestorzy

zmniejszenie ruchu tranzytowego przez
miasto
zmniejszenie emisji komunikacyjnej
zmniejszenie ha³asu poprawa stanu powietrza

bud¿et miasta
103 121 000
rodki w³asne inwestorów
bud¿et pañstwa
fundusze ekologiczne
rodki z UE

5.

Budowa cie¿ek rowerowych

koordynowane

2004-2007

Urz¹d Miasta
Zarz¹d Dróg
Powiatowych

zmniejszenie emisji komunikacyjnej
zmniejszenie ha³asu poprawa stanu powietrza

bud¿et miasta

6.

Baza danych dotycz¹ca róde³ zorganizo- koordynowane
wanej i rozproszonej emisji zanieczyszczeñ
do atmosfery

2004-2005

Urz¹d Miasta
Starostwo Powiatowe w P³ocku

mo¿liwoæ zapobiegania zanieczyszczeniom u ród³a ich powstawania

bud¿et miasta
fundusze ekologiczne

5 000

7.

Opracowanie planu zaopatrzenia w ciep³o, koordynowane
energiê elektryczn¹ i gaz

2004-2006

Urz¹d Miasta

zaplanowanie procesu zmian
w infrastrukturze technicznej miasta

bud¿et miasta
fundusze ekologiczne

100 000
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1.

x

1 180 000

Typ zadania

Termin
realizacji

8. Modernizacja kot³owni wêglowych bêd¹cych w gestii miasta

koordynowane

2004-2007

9. Zmiana struktury grzewczej poszczególnych osiedli

koordynowane

2004-2007

Urzêdy Miast
ograniczenie niskiej emisji
i Gmin
inwestorzy prywatni
spó³dzielnie mieszkaniowe
przedsiêbiorstwa
ciep³ownicze

rodki inwestorów
bud¿et miasta

bd

10. Modernizacja ciep³oci¹gów

koordynowane

2004-2007

Urz¹d Miasta
ograniczenie strat ciep³a przy przesy³aprzedsiêbiorstwa niu go do mieszkañ
ciep³ownicze
spó³dzielnie mieszkaniowe

bud¿et miasta
rodki w³asne inwestorów
fundusze ekologiczne

bd

11. Doposa¿enie stacji diagnostycznych w zakresie przyrz¹dów pomiarowych umo¿liwiaj¹cych pomiar emisji gazów silnikowych

koordynowane

2004-2006 w³aciciele stacji

rodki inwestorów
fundusze UE
fundusze ekologiczne

200 000

12. Budowa nitki C w ramach rozbudowy miejskiej sieci c.o.

koordynowane

2004-2006

bud¿et miasta
fundusze ekologiczne

bd

13. Kontrola pojazdów pod k¹tem dotrzymania wymaganych poziomów stê¿eñ zanieczyszczeñ w spalinach

koordynowane

2004-2007

kierowcy pojazdów

x

Lp.

Zadanie

Realizatorzy
Urz¹d Miasta

Efekty dzia³añ i uwagi
zmniejszenie niskiej emisji
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eliminacja z ruchu drogowego pojazdów nie spe³niaj¹cych wymagañ emisji
spalin

Urz¹d Miasta
zmniejszenie niskiej emisji
przedsiêbiorstwa
ciep³ownicze
spó³dzielnie mieszkaniowe
Stra¿ Miejska,
Policja

ograniczenie emisji komunikacyjnej

ród³a finansowania
bud¿et miasta
fundusze ekologiczne

Razem koszty w latach 2004 - 2007: 511 606 tys. PLN

czêæ zadañ dotycz¹ca ograniczania zanieczyszczeñ pochodzenia komunikacyjnego zosta³a ujêta w programie operacyjnym dla pola ha³as
*zadania porednio zwi¹zane z ochron¹ rodowiska, maj¹ce jednak wp³yw na stan rodowiska

Szacunkowy
koszt z³
1 000 000

6.3. Ha³as i wibracje
6.3.1. Stan aktualny

Ha³as stanowi jedno ze róde³ zanieczyszczenia rodowiska, wzrastaj¹ce w ostatnich latach w
zwi¹zku z rozwojem komunikacji, uprzemys³owieniem i postêpuj¹c¹ urbanizacj¹. Odczuwany jest
przez ich mieszkañców jako jeden z najbardziej uci¹¿liwych czynników wp³ywaj¹cych ujemnie na
rodowisko i samopoczucie. Ha³as wywo³uje zmêczenie, z³e samopoczucie, utrudnia wypoczynek,
mo¿e prowadziæ do czêciowej lub ca³kowitej utraty s³uchu. Ponadto powoduje powa¿ne zmiany psychosomatyczne, jak zagro¿enie nadcinieniem, zaburzenia nerwowe, zaburzenia w uk³adzie kostnonaczyniowym.
Ha³asem nazywa siê ka¿dy dwiêk, który w danych warunkach jest okrelony jako szkodliwy,
uci¹¿liwy lub przeszkadzaj¹cy, niezale¿nie od jego parametrów fizycznych. Odczucie ha³asu jest wiêc
bardzo subiektywne i zale¿y od wra¿liwoci s³uchowej poszczególnych jednostek. Zespó³ zjawisk
akustycznych zachodz¹cych w rodowisku, okrelony za pomoc¹ parametrów akustycznych czasu
i przestrzeni nazywa siê umownie klimatem akustycznym rodowiska zewnêtrznego. Uci¹¿liwoæ
ha³asu dla organizmu zale¿y od natê¿enia dwiêku, jego czêstotliwoci i czasu trwania.
Wyró¿nia siê trzy g³ówne rodzaje ha³asu, wed³ug ród³a powstawania:
 ha³as przemys³owy powodowany przez urz¹dzenia i maszyny w obiektach przemys³owych i us³ugowych,
 ha³as komunikacyjny pochodz¹cy od rodków transportu drogowego, kolejowego i lotniczego,
 ha³as komunalny wystêpuj¹cy w budynkach mieszkalnych, szczególnie wielorodzinnych i w obiektach u¿ytecznoci publicznej.
Ha³as przemys³owy
Ha³as przemys³owy na terenie miasta stanowi zagro¿enie o charakterze lokalnym, wystêpuj¹ce
g³ównie na terenach s¹siaduj¹cych z zak³adami produkcyjnymi. Jest on uci¹¿liwy g³ównie dla budynków zlokalizowanych w pobli¿u takich obiektów. Poziom ha³asu przemys³owego jest kszta³towany
indywidualnie dla ka¿dego obiektu i zale¿y od parku maszynowego, zastosowanej izolacji hal produkcyjnych, a tak¿e prowadzonych procesów technologicznych oraz funkcji urbanistycznej s¹siaduj¹cych z nim terenów. Wewn¹trz hal przemys³owych ha³as siêga poziomu 80 - 125 dB i w znacznym
stopniu przenosi siê na tereny s¹siaduj¹ce. W s¹siedztwie zak³adów przemys³owych poziomy dwiêku osi¹gaj¹ wartoci od 50 dB (ma³o uci¹¿liwe) do 90 dB (bardzo uci¹¿liwe).
G³ównymi ród³ami ha³asu przemys³owego wystêpuj¹cymi na terenie miasta P³ocka, posiadaj¹cymi decyzjê o dopuszczalnym poziomie ha³asu przenikaj¹cym do rodowiska i kontrolowanymi przez
WIO s¹:
 Zak³ad Produkcyjny PKN ORLEN S.A. - na terenie którego zgromadzone s¹ liczne ród³a wytwarzaj¹ce ha³as.
Do g³ównych róde³ ha³asotwórczych zaliczamy instalacje: Kraking Katalityczny II (kompresory,
ejektory, wyrzutnia pary), Ekstrakcje Aromatów (ch³odnice powietrza, wloty do wentylatorów),
Elektrociep³owniê (kot³y, wlot czerpni powietrza), Rafineryjny Blok Wodny (pompy I i II stopnia);
 Krajowa Spó³ka Cukrowa w Toruniu Oddzia³ Cukrownia Borowiczki w P³ocku (ostatnia kampania 2003 r., cukrownia zlikwidowana w lutym 2004r.) - w której zainstalowane s¹ nastêpuj¹ce
urz¹dzenie wytwarzaj¹ce ha³as: wentylatory kot³owni, budynek produkcyjny, turbinownia, oczyszczalnia cieków;
 Zak³ady Miêsne S.A. - podstawowe ród³a ha³asu to: maszynownia ch³odnicza, ch³odnia YORK,
sprê¿arkownia;
 Levi Strauss Poland Sp. z o.o. ul. Otoliñska - podstawowe ród³a ha³asu to: kot³ownia, sprê¿arkownia, wentylatory i agregat ch³odniczy;
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 P³ockie Zak³ady Drobiarskie SADROB S.A. - na terenie których zlokalizowane s¹ nastêpuj¹ce
urz¹dzenia wytwarzaj¹ce ha³as: kontenery ch³odnicze i maszynownia ch³odnicza;
 Zak³ad Cukierniczy, ul. Obroñców P³ocka 1920 r.;
 Pol-Svec (Family Frost) ul. Gierzyñskiego;
 CNH Polska Sp. z o.o.;
 Stacja Pomp Nr 3 w Górach - PERN Przyjañ;
 SILOPOL Sp. z o.o.;
 Auchan Polska Sp. z o.o. Centrum Handlowo - Us³ugowo - Rozrywkowe w P³ocku;
 Zak³ad Stolarski ul. Lubuska 15.
Wy¿ej wymienione zak³ady posiadaj¹ decyzje, które okrelaj¹ dopuszczalny poziom ha³asu emitowanego do rodowiska na poziomie 50 dB (A) w dzieñ i 40 dB (A) w nocy.
Wszystkie zak³ady przemys³owe, które posiadaj¹ decyzjê o dopuszczalnym poziomie ha³asu s¹
kontrolowane przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska w Warszawie Delegaturê w P³ocku. W oparciu o wykonane pomiary poziomu dwiêku, zak³adom emituj¹cym ponadnormatywny ha³as z instalacji do rodowiska, wymierzane s¹ kary pieniê¿ne. Zak³ady te s¹ równie¿ zobowi¹zywane
do stosowania ró¿nych zabezpieczeñ wp³ywaj¹cych na zmniejszenie emisji ha³asu do rodowiska.
W 2003 roku zak³adami, w których stwierdzono ponadnormatywny ha³as by³y: PERN Przyjañ
w P³ocku Stacja Pomp nr 3 Góry - przekroczenie dopuszczalnego poziomu o 5,1 dB/A w porze nocnej
oraz ZP PKN ORLEN S.A. - przekroczenie o 9 dB/A w porze nocnej w gminie Stara Bia³a.
Wiêkszoæ zak³adów podejmuje liczne dzia³ania maj¹ce na celu zmniejszenie powodowanej uci¹¿liwoci akustycznej. Realizacja inwestycji oraz systematyczna modernizacja i trwa³e wy³¹czenia eksploatowanych instalacji spowoduje ograniczenie ha³asu emitowanego przez zak³ady do rodowiska oraz
docelowo wyeliminuje przekroczenia dopuszczalnego poziomu dwiêku.
Oprócz wymienionych róde³ ha³asu na terenie miasta spotykamy równie¿ inne obiekty emituj¹ce
ha³as do rodowiska, jednak obiekty te nie posiadaj¹ decyzji o dopuszczalnym poziomie ha³asu, co
powoduje, ¿e nie s¹ kontrolowane przez s³u¿by ochrony rodowiska w tym zakresie. Na terenie miasta za najbardziej uci¹¿liwe uwa¿a siê sezonowe zak³ady us³ugowe typu dyskoteki odbywaj¹ce siê
pod namiotami, ogródki piwne, itp. Równie¿ zak³ady przemys³owe i warsztaty us³ugowe s¹ ród³ami
ha³asu o ograniczonym zasiêgu oddzia³ywania, wp³ywaj¹ one na warunki klimatu akustycznego, jednak¿e wp³yw ten ma charakter lokalny. Do zak³adów takich nale¿¹ najczêciej: warsztaty mechaniki
pojazdowej, blacharskie, lusarskie, stolarskie, kamieniarskie, krawieckie i markety handlowe. Takie
stacjonarne ród³a ha³asu mog¹ jednak powodowaæ uci¹¿liwoci akustyczne dla osób zamieszkuj¹cych w ich najbli¿szym s¹siedztwie. O wystêpowaniu takich uci¹¿liwoci wiadczy zwiêkszaj¹ca siê
liczba skarg od mieszkañców. ród³em ha³asu s¹ równie¿ pojazdy motorowodne u¿ywane na k¹pielisku Sobótka - dlatego obowi¹zuje tam zakaz ich u¿ywania, wprowadzony Uchwa³¹ Nr 1118/LV/02
Rady Miasta P³ocka z dnia 23 sierpnia 2002 roku.
Przyczyn¹ wystêpowania niekorzystnego oddzia³ywania ha³asu przemys³owego s¹ czêsto b³êdne
decyzje lokalizacyjne oraz brak stosownych decyzji niezbêdnych do rozpoczêcia okrelonej dzia³alnoci gospodarczej.
Ha³as komunikacyjny
Do najpowszechniejszych i najbardziej uci¹¿liwych róde³ ha³asu nale¿y komunikacja drogowa.
rodki transportu s¹ ruchomymi ród³ami ha³asu decyduj¹cymi o parametrach klimatu akustycznego
przede wszystkim na terenach zurbanizowanych. Poziomy dwiêku rodków komunikacji drogowej
s¹ wysokie i wynosz¹ 75-90 dB, przy dopuszczalnych natê¿eniach ha³asu w rodowisku w otoczeniu
budynków mieszkalnych do 67 dB w porze nocnej i do 75 dB w porze dziennej.
Z uwagi na wzrastaj¹c¹ liczbê pojazdów i zwiêkszaj¹ce siê natê¿enie ich ruchu mo¿na przyj¹æ, ¿e
na terenie miasta utrzymywaæ siê bêdzie tendencja wzrostowa natê¿enia ha³asu zwi¹zanego z ruchem
ko³owym. Przyczyn¹ wzrostu uci¹¿liwoci jest równie¿ z³a jakoæ nawierzchni dróg. Szczególnie
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odczuwalne jest to w centrum miasta, wzd³u¿ g³ównych dróg wiod¹cych przez miasto, szczególnie
o znaczeniu tranzytowym.
W 1995 roku zosta³a wykonana przez Delegaturê WIO w P³ocku mapa akustyczna dla miasta,
w oparciu o któr¹ ustalona jest lokalizacja monitoringowych punktów pomiaru ha³asu. W latach 1996-2001
WIO Warszawa Delegatura w P³ocku prowadzi³a pomiary w jednym punkcie pomiarowym, zlokalizowanym do 1998 roku w centrum miasta przy Al. Jachowicza, a od 1999 w punkcie przy Al. Kiliñskiego (jedna
z wjazdowych ulic miasta). W latach 2002-2003 przeprowadzono badania monitoringowe w dziewiêciu
punktach pomiarowych. Natomiast w 2004 roku wyznaczono cztery takie punkty (ul. Wyszogrodzka 161,
Kolejowa 26/2, Al. Pi³sudskiego vis a vis Hospicjum, Al. Kiliñskiego). Punkty te zosta³y zlokalizowane
przy budynkach mieszkalnych usytuowanych najbli¿ej osi jezdni, przy g³ównych ulicach miasta P³ocka.
Prowadzone pomiary maj¹ na celu rejestrowanie zmian zachodz¹cych w klimacie akustycznym miasta.
Nale¿y podkreliæ, ¿e obowi¹zkiem starosty wed³ug nowych przepisów jest wykonanie mapy akustycznej
do 30 czerwca 2012 r. dla aglomeracji poni¿ej 250 tys. mieszkañców.
W czasie prowadzonych badañ w P³ocku nie znaleziono nawet jednego odcinka ulicy, charakteryzuj¹cego siê ha³asem umiarkowanym. Oznacza to, ¿e na wszystkich badanych ulicach ha³as komunikacyjny przekroczy³ wartoæ 55 dB. Bardzo niewielki procent ulic w miecie zaliczyæ mo¿na do poziomu odpowiadaj¹cego ha³asowi znonemu, czyli mieszcz¹cemu siê w granicach 55 - 65 dB. Na
pozosta³ych ulicach wystêpuje ha³as przekraczaj¹cy 65 dB. Tak niekorzystna sytuacja akustyczna P³ocka
zwi¹zana jest niew¹tpliwie z faktem braku obwodnic i drugiej przeprawy mostowej w miecie,
a g³ówny ruch tranzytowy samochodów ciê¿kich odbywa siê przez centralne ulice miasta. Wa¿n¹
sprawê stanowi te¿ z³a nawierzchnia tych ulic oraz ich po³o¿enie w obszarach o najgêstszej zabudowie mieszkaniowej.
Generalnie mo¿na stwierdziæ, ¿e najwy¿szy poziom ha³asu wystêpuje w centrum miasta i na wszystkich trasach wylotowych z P³ocka.
Poni¿ej zestawiono pomiary natê¿enia dwiêku i iloci przeje¿d¿aj¹cych samochodów wykonane
w czasie dwóch serii pomiarowych prowadzonych w roku 2003.
Tabela 29. Zestawienie wyników badañ ha³asu drogowego w punkach monitoringu w P³ocku w 2003 roku (pora dzienna)
Seria badañ
Lokalizacja punktu
pomiarowego

I seria (czerwiec)
Równowa¿ny
poziom dwiêku

II seria (padziernik - listopad)

Natê¿enie
pojazdów
ogó³em

Równowa¿ny
poziom dwiêku

ciê¿kich

Natê¿enie
pojazdów
ogó³em

ciê¿kich

dB

poj/h

poj/h

dB

poj/h

poj/h

Al. Kiliñskiego (przy ul. Krótkiej 2)

69,3

1102

167

69,4

1073

190

ul. Kolejowa 26/2

73,1

1238

139

74,2

1137

154

Al. Pi³sudskiego 50

68,0

1970

119

69,3

1958

121

ul. Wyszogrodzka 161

67,9

1252

89

68,3

1334

198

ul. Bielska 38 B

66,2

584

65

67,5

573

62

Al. Jachowicza (hotel P³ock)

67,9

1456

108

69,0

1849

128

ul. Otoliñska 17

64,6

68

69

65,3

797

66

ul. Tysi¹clecia

65,3

831

34

66,6

975

52

ul. Chopina 57

66,8

1109

89

68,2

1120

117
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Tabela 30. Zestawienie wyników badañ ha³asu drogowego w punkach monitoringu w P³ocku w 2003 roku (pora nocna)
Seria badañ
Lokalizacja punktu
pomiarowego

I seria (czerwiec)
Równowa¿ny
poziom dwiêku

Natê¿enie
pojazdów
ogó³em

dB

II seria (padziernik - listopad)

poj/h

Równowa¿ny
poziom dwiêku

ciê¿kich

Natê¿enie
pojazdów
ogó³em

poj/h

dB

poj/h

ciê¿kich
poj/h

Al. Kiliñskiego (przy ul. Krótkiej 2)

66,9

355

83

66,6

325

93

ul. Kolejowa 26/2

70,3

378

80

70,5

212

63

Al. Pi³sudskiego 50

63,7

359

47

63,0

305

26

ul. Wyszogrodzka 161

64,1

326

36

61,9

221

23

ul. Bielska 38 B

61,9

140

24

62,9

95

38

Al. Jachowicza (hotel P³ock)

63,4

257

27

66,2

401

41

ul. Otoliñska 17

59,9

158

34

60,8

198

38

ul. Tysi¹clecia

60,6

150

19

59,0

134

15

ul. Chopina 57

62,4

212

29

63,6

253

42

Analizuj¹c badania pomiarów ha³asu komunikacyjnego z 2003 i 2002 roku nale¿y stwierdziæ,
¿e wartoci pomierzone w 2003 roku s¹ wy¿sze od wartoci z roku 2002.
Z pomiarów przeprowadzonych w 2002 roku wynika, ¿e prawie we wszystkich punktach pomiarowych poziom dwiêku przekroczy³ wartoæ 60 dB. Najwy¿sze wartoci ha³asu, zarówno podczas I,
jak i II serii pomiarowej stwierdzono w punkcie zlokalizowanym przy ul. Kolejowej - wartoæ przekroczy³a poziom 70 dB. Zwi¹zane jest to przede wszystkim z blisk¹ odleg³oci¹ budynków mieszkalnych od ulicy oraz iloci¹ przeje¿d¿aj¹cych pojazdów.
Najni¿szy poziom dwiêku odnotowano w punkcie przy ulicy Otoliñskiej (z uwagi na fakt, ¿e jest
on znacznie oddalony od ulicy).
Najwy¿sze natê¿enie pojazdów (w tym równie¿ ciê¿kich) odnotowano w centrum miasta w punkcie przy Al. Jachowicza, najni¿sze za w punkcie przy ul. Bielskiej.
Na podstawie pomiarów przeprowadzonych w 2003 roku nale¿y zauwa¿yæ, ¿e prawie we wszystkich punktach pomiarowych poziom dwiêku w porze dziennej przekracza³ ju¿ 65 dB, a w porze
nocnej 60 dB. Najwy¿sze wartoci ha³asu - podobnie jak w 2002 roku - stwierdzono przy ul. Kolejowej. Najni¿sze poziomy dwiêku odnotowano natomiast w punktach przy ulicach: Otoliñskiej, Tysi¹clecia i Bielskiej.
Przeprowadzone badania poziomu dwiêku potwierdzaj¹ jednoznacznie narastaj¹c¹ uci¹¿liwoæ ha³asow¹ powodowan¹ przez ruch samochodowy. W celu zredukowania róde³ ha³asu komunikacyjnego
jak równie¿ poprawy czystoci powietrza atmosferycznego podjêto dzia³ania maj¹ce na celu wyprowadzenie transportu komunikacyjnego poza centrum miasta. Jedyna przeprawa mostowa od kilku lat utraci³a swoj¹ przepustowoæ, g³ównie ze wzglêdu na du¿y ruch tranzytowy, a tak¿e na iloæ pojazdów
przeje¿d¿aj¹cych przez miasto do ZP PKN ORLEN S.A.. W zwi¹zku z tym niezbêdne by³o podjêcie
decyzji o budowie nowej przeprawy mostowej. Budowa mostu jest w trakcie realizacji i jej ukoñczenie
planowane jest na 2005r. Most usytuowany bêdzie w po³udniowo-wschodniej czêci miasta. Rozwi¹zanie to jednak odci¹¿y centrum miasta dopiero po wybudowaniu obwodnicy, gdy¿ ruch z nowego mostu
bêdzie wci¹¿ kierowany do centrum. Wynika z tego, ¿e kompleksowe rozwi¹zanie problemów komunikacyjnych miasta nast¹pi dopiero po wybudowaniu, bêd¹cej dopiero w planach, obwodnicy pó³nocnej.
Ha³as kolejowy na terenie miasta ma marginalne znaczenie ze wzglêdu na mniejsz¹ gêstoæ sieci trakcyjnej, mniejsze natê¿enie ruchu oraz, w wiêkszoci, usytuowanie linii w terenach o s³abej gêstoci zabudowy.
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Ha³as osiedlowy i mieszkaniowy
Szacuje siê, ¿e w skali kraju a¿ 25% mieszkañców jest nara¿ona na ponadnormatywny ha³as
w mieszkaniach wystêpuj¹cy w wyniku stosowania oszczêdnych materia³ów i konstrukcji budowlanych. Ha³as wewn¹trz osiedlowy spowodowany jest przez pracê silników samochodowych, wywo¿enie mieci, dostawy do sklepów, g³on¹ muzykê radiow¹. Do tych ha³asów do³¹cza siê niejednokrotnie bardzo uci¹¿liwy ha³as wewn¹trz budynku, spowodowany wadliwym funkcjonowaniem instalacji
wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, dwigów, hydroforów, zsypów. Bardzo czêsto powodem ha³asu wewn¹trz budynków mieszkalnych jest lokalizacja w pomieszczeniach piwnicznych lokali us³ugowych typu introligatornie, pub czy dyskoteka. Wed³ug polskiej normy, poziom ha³asu pochodz¹cy od instalacji i urz¹dzeñ budynku mo¿e wynosiæ w ci¹gu dnia 30-40 dB, noc¹ 25-30 dB.
W wyniku analizy w zakresie badañ ha³asu sformu³owano nastêpuj¹ce wnioski:
 g³ównym ród³em uci¹¿liwoci na terenie miasta P³ock jest komunikacja drogowa i dzia³alnoæ
przemys³owa,
 ha³as osiedlowy i mieszkaniowy jest zagro¿eniem o charakterze lokalnym,
 docelowym kierunkiem dzia³añ planistycznych dotycz¹cych ograniczania uci¹¿liwoci ha³asu powinno byæ odpowiednie planowanie i projektowanie przebiegu tras komunikacyjnych (ze szczególnym uwzglêdnieniem rejonów wymagaj¹cych komfortu akustycznego) wraz z zabezpieczeniami akustycznymi.
6.3.2. Program poprawy dla pola: ha³as i wibracje

Cel d³ugoterminowy do roku 2015:
Obni¿enie natê¿enia ha³asu do obowi¹zuj¹cych prawnych standardów i ograniczanie
uci¹¿liwoci akustycznych zwi¹zanych z komunikacj¹ i przemys³em na obszarze miasta
Cele rednioterminowe i kierunki dzia³añ do roku 2011:
1. Utrzymanie aktualnego poziomu ha³asu w obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest korzystna.
2. Ograniczenie poziomu ha³asu emitowanego przez rodki transportu w obszarach miejskich i wzd³u¿
g³ównych dróg.
3. Ograniczanie ha³asu pochodzenia przemys³owego i robót budowlanych.
Strategia realizacji celów rednioterminowych
Obowi¹zkiem starosty jest opracowanie mapy akustycznej dla miasta (do 30.06.2012 r.). Wi¹¿e siê
to z czêstszym ni¿ do tej pory wykonywaniem badañ uci¹¿liwoci akustycznej i inwentaryzacj¹ miejsc,
gdzie wystêpuj¹ przekroczenia ha³asu. Konieczna jest równie¿ koordynacja dzia³añ (tak¿e policji)
w celu badania pojazdów powoduj¹cych szczególny ha³as, a tak¿e systematyczne usprawnianie ruchu
drogowego, budowê obwodnic tranzytowych, budowê nowych odcinków dróg i modernizacjê nawierzchni istniej¹cych.
W planowaniu przestrzennym nale¿y przyj¹æ zasadê stosowania natê¿enia ha³asu jako jedno
z kryteriów lokalizacji nowych inwestycji.
W miejscach szczególnie nara¿onych na ha³as, zlokalizowanych w pobli¿u gêstej zabudowy mieszkaniowej konieczne bêdzie zastosowanie rodków zmniejszaj¹cych negatywny wp³yw ha³asu, a wiêc budowa ekranów akustycznych lub nasadzenie pasów zwartej zieleni izolacyjnej (gêste krzewy i drzewa). Nale¿y tak¿e promowaæ dzia³ania ograniczaj¹ce uci¹¿liwoæ ha³asu dla mieszkañców miasta, czyli propagowaæ
stosowanie odpowiednich materia³ów budowlanych, wymianê okien na dwiêkoszczelne, itp.
Przy modernizacji dróg i ulic nale¿y zwróciæ szczególn¹ uwagê na dobór nawierzchni w³aciwej dla
rzeczywistej prêdkoci pojazdów. Asfalty porowate zmniejszaj¹ emisjê ha³asu dopiero przy prêdkociach,
znacznie wiêkszych od 70 km/h, za tzw. ciche asfalty (nawierzchnia, która obni¿a emisjê ha³asu o oko³o
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5 dB przy ma³ej prêdkoci pojazdów, v < 70 km/h) mog¹ byæ stosowane w obszarze zabudowanym. Zastosowanie cichych nawierzchni drogowych poprawi warunki akustyczne w rodowisku zewnêtrznym o oko³o 5 dB. Nie zapewni to jednak warunków komfortu akustycznego w tych punktach, w których poziom
dwiêku przed zastosowaniem dzia³añ ochronnych jest wiêkszy ni¿ 65 dB w porze dziennej i 55 dB
w porze nocnej. Jedyn¹ dostêpn¹ metod¹ redukcji ha³asu pozostaje wymiana okien na dwiêkoizolacyjne,
które zapewni¹, warunki komfortu akustycznego wewn¹trz pomieszczeñ zamkniêtych. Wymagania dotycz¹ce izolacyjnoci okien wed³ug wymagañ normy zale¿¹ od poziomu dwiêku ha³asu samochodowego
okrelonego dla szesnastu godzin pory dziennej oraz omiu godzin pory nocnej.
Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki dzia³añ:
1. Prowadzenie polityki przestrzennej pozwalaj¹cej na zró¿nicowanie lokalizacji obiektów w zale¿noci od jego uci¹¿liwoci ha³asowej,
2. Ograniczenie nara¿enia ludnoci na ponadnormatywny ha³as.
Lp
1

Nazwa zadania
2

Uwagi
3
realizowane przez Urz¹d Miasta
i Zarz¹dy Dróg

1

Zwiêkszenie iloci izolacyjnych pasów zieleni

2

Zwiêkszenie izolacyjnoci budynków

3

Wymiana stolarki okiennej na okna o podwy¿szonym wskaniku izolacyjnoci realizowane przez w³acicieli doakustycznej w³aciwej (Rw>30dB) w budynkach nara¿onych na ponadnorma- mów i spó³dzielnie mieszkaniowe
tywny ha³as

4

Zintensyfikowanie dzia³añ ograniczaj¹cych negatywny wp³yw ha³asu na miesz- realizowane przez Urz¹d Miasta
i Zarz¹dy Dróg
kañców poprzez:
- poprawienie organizacji ruchu u³atwiaj¹cej p³ynnoæ jazdy
- zmianê organizacji ruchu (budowa obwodnicy, mostu, wyprowadzenie
ruchu drogowego poza centrum miasta)
- zwiêkszenie przelotowoci g³ównych dróg
- ograniczenie ruchu ciê¿arowego w centrum miasta
- poprawê stanu nawierzchni ulic
- w³aciw¹ organizacjê robót budowlanych

5

W³aciwe kszta³towanie linii zabudowy i bry³ powstaj¹cych budynków w celu nadzorowane przez Urz¹d Miasta
zminimalizowania wp³ywu ha³asu drogowego

realizowane przez w³acicieli domów i spó³dzielnie mieszkaniowe

realizowane przez podmioty go6. Ograniczanie ha³asu w obiektach przemys³owych poprzez:
- zastosowanie w zak³adach przemys³owych automatyzacji i hermetyzacji pro- spodarcze, przy nadzorze WIO
i Urzêdu Miasta
cesu produkcji
- monta¿ ekranów akustycznych wokó³ obiektów szczególnie uci¹¿liwych
- przebudowê instalacji wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
- skrócenie czasu pracy ha³aliwych urz¹dzeñ
- dobór technologii produkcji o niskim poziomie ha³asu
- stosowanie obudów dwiêkoch³onnych na urz¹dzenia i maszyny emituj¹ce
wysoki poziom ha³asu
7. Wyeliminowanie z u¿ytkowania rodków transportu, maszyn i urz¹dzeñ, realizowane przez Policjê i Urz¹d
Miasta
których ha³aliwoæ nie odpowiada przyjêtym standardom
8. Inwentaryzacja instalacji posiadaj¹cych pozwolenie na emitowanie ha³asu realizowane przez Urz¹d Miasta
przy wspó³pracy z WIO, PSSE
do rodowiska
9. Reagowanie na skargi mieszkañców miasta na ponadnormatywny ha³as

realizowane przez Urz¹d Miasta,
Miejski Zarz¹d Dróg, WIO

10. Wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego realizowane przez Urz¹d Miasta
zapisów odnonie standardów akustycznych dla poszczególnych terenów
11. Prowadzenie dzia³alnoci edukacyjnej o zagro¿eniu rodowiska i zdrowia ludz- realizowane przez Urz¹d Miasta
we wspó³pracy z mediami, szkokiego ha³asem
³ami i RCEE
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Efekty dzia³añ:
 zmniejszenie skali obiektywnego nara¿enia mieszkañców P³ocka na ha³as,
 spe³nienie obowi¹zuj¹cych standardów w zakresie poziomu ha³asu,
 poprawa jakoci ¿ycia mieszkañców poprzez zmniejszenie subiektywnie odczuwalnej uci¹¿liwoci ha³asowej,
 zintensyfikowanie kontroli i nadzoru nad istniej¹cymi ród³ami ha³asu oraz zintensyfikowanie
dzia³añ prewencyjnych dla ograniczenia uci¹¿liwoci obiektów.
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6.3.3. Program operacyjny dla pola: Ha³as
Lp.

91

Typ zadania

Termin
realizacji

Realizatorzy

1. Komputerowa baza danych instalacji posiadaj¹cych pozwolenie na emitowanie
ha³asu do rodowiska

koordynowane

2004-2005

Urz¹d Miasta

2. Opracowanie map akustycznych dla obszarów po³o¿onych wzd³u¿ dróg, których
eksploatacja mo¿e powodowaæ negatywne oddzia³ywanie na rodowisko

koordynowane

2005

3. Opracowanie programów ograniczania
ha³asu na obszarach, na których poziom
ha³asu przekracza dopuszczaln¹ wartoæ

koordynowane

Budowa zabezpieczeñ przed uci¹¿liwo4. ciami akustycznymi np. os³on, ekranów
akustycznych (budowa ekranu akustycznego przy budynku wielorodzinnym przy
ul. Wyszogrodzkiej 161)

Zadanie

Efekty dzia³añ i uwagi

ród³a finansowania Szacunkowy
koszt z³
bud¿et miasta
fundusze ekologiczne

15 000

Zarz¹d Dróg Powia- Dane na temat stanu akustycznego rotowych
dowiska.

bud¿et pañstwa

bd

2006-2007

Generalna Dyrekcja Zmniejszenie uci¹¿liwoci ha³asu
Dróg Krajowych
Zarz¹d Dróg Wojewódzkich

bud¿et pañstwa

bd

koordynowane

2004-2007

Zarz¹dy Dróg
Mniejsza uci¹¿liwoæ ha³asu przemyGeneralna Dyrekcja s³owego i drogowego dla ludnoci.
Dróg Krajowych
Mazowiecki
Zarz¹d Dróg Wojewódzkich
zarz¹dy dróg

bud¿et miasta
rodki UE
fundusze ekologiczne
bud¿et pañstwa

200 000
w roku 2004

5. Zwiêkszanie iloci izolacyjnych pasów
zieleni wzd³u¿ dróg

koordynowane

2004-2007

zarz¹dcy obiektów Mniejsza uci¹¿liwoæ ha³asu drogoweGeneralna Dyrekcja go dla ludnoci.
Dróg Krajowych
Mazowiecki Zarz¹d
Dróg Wojewódzkich
zarz¹dy dróg

bud¿et pañstwa
rodki UE
fundusze ekologiczne

bd

6. Modernizacja i remonty ulic na terenie
miasta

koordynowane

2004-2007

bud¿et miasta

30 000 000

7. Dzia³ania edukacyjne promuj¹ce transport
zbiorowy i alternatywny (rowery)

koordynowane

2004-2007

bud¿et miasta
fundusze ekologiczne

100 000

Urz¹d Miasta

Baza danych o ród³ach uci¹¿liwoci
akustycznej.

Zmniejszenie uci¹¿liwoci ruchu ko³owego

Zwiêkszona wiadomoæ ekologiczna
Urz¹d Miasta
mieszkañców
RCEE
szko³y
Razem koszty w latach 2004-2007: 30 315 tys.PLN

* zadania zwi¹zane z ograniczaniem ha³asu i wibracji zamieszczono tak¿e w programie operacyjnym: poprawa powietrza atmosferycznego tab. Nr 6.2.3., poz. 2, 3, 4

6.4. Promieniowanie elektromagnetyczne
6.4.1. Stan aktualny

Promieniowanie elektromagnetyczne jest bardzo rozleg³e i obejmuje ró¿ne d³ugoci fal, pocz¹wszy od fal radiowych przez fale promieni podczerwonych, zakres widzialny i fale promieni nadfioletowych, a¿ do bardzo krótkich fal promieni rentgenowskich i promieni gamma. Z ca³ego spektrum
promieniowania elektromagnetycznego w sposób istotny oddzia³uj¹ na organizmy tylko te fale, które
s¹ poch³aniane przez atomy, cz¹steczki i struktury komórkowe. Z uwagi na sposób oddzia³ywania
promieniowania na materiê widmo promieniowania elektromagnetycznego mo¿na podzieliæ na promieniowanie jonizuj¹ce i niejonizuj¹ce:
 promieniowanie jonizuj¹ce, wystêpuje w wyniku u¿ytkowania zarówno wzbogaconych, jak i naturalnych substancji promieniotwórczych w energetyce j¹drowej, ochronie zdrowia, przemyle, badaniach naukowych,
 promieniowanie niejonizuj¹ce wystêpuje wokó³ linii energetycznych wysokiego napiêcia, radiostacji, pracuj¹cych silników elektrycznych oraz instalacji przemys³owych, urz¹dzeñ ³¹cznoci, domowego sprzêtu elektrycznego, elektronicznego itp.
Nadmierne dawki promieniowania dzia³aj¹ szkodliwie na wszystkie organizmy ¿ywe, dlatego te¿
ochrona przed szkodliwym promieniowaniem jest jednym z wa¿nych zadañ ochrony rodowiska.
Promieniowanie jonizuj¹ce
Promieniowanie jonizuj¹ce jest nieod³¹cznym elementem rodowiska naturalnego, dociera z Kosmosu, z wnêtrza Ziemi. Przy opracowywaniu zbiorczych ocen zagro¿eñ radiacyjnych dla ludzi
i rodowiska rozró¿nia siê zagro¿enia pochodz¹ce od radionuklidów naturalnych i sztucznych.
W przyrodzie wystêpuje prawie 80 radioizotopów i ok. 20 pierwiastków promieniotwórczych. Do
najbardziej znanych nale¿¹ izotopy uranu i toru, a tak¿e potasu, wêgla i wodoru. Intensywnoæ promieniowania wywo³ana naturalnymi pierwiastkami promieniotwórczymi jest ró¿na w ró¿nych miejscach naszego globu.
Radionuklidy pochodzenia sztucznego przedosta³y siê do rodowiska w wyniku prób z broni¹
j¹drow¹ lub zosta³y uwolnione z obiektów j¹drowych i sk³adowisk paliwa w trakcie ich normalnej
eksploatacji lub w stanach awaryjnych (np. katastrofa elektrowni j¹drowej w Czarnobylu). S¹ równie¿
wytwarzane przez ró¿nego rodzaju urz¹dzenia stosowane np. w diagnostyce medycznej, przemyle
czy badaniach naukowych. Na terenie P³ocka ród³em promieniowania jonizuj¹cego s¹ aparaty do
RTG zlokalizowane na terenie przychodni i Szpitala Wojewódzkiego.
Promieniowanie niejonizuj¹ce
G³ównymi ród³ami promieniowania niejonizuj¹cego w rodowisku s¹:
 stacje radiowe i telewizyjne,
 elektroenergetyczne linie napowietrzne wysokiego napiêcia, stacje transformatorowe,
 stacje przekanikowe telefonii komórkowej,
 zespo³y sieci i urz¹dzeñ elektrycznych w gospodarstwie domowym (np. kuchenki mikrofalowe),
 urz¹dzenia radiolokacyjne i radionawigacyjne.
Oddzia³ywanie promieniowania niejonizuj¹cego na rodowisko stale wzrasta, co zwi¹zane jest
z postêpem cywilizacyjnym. Wp³yw na wzrost promieniowania ma przede wszystkim rozwój telefonii komórkowej, powstawanie coraz wiêkszej liczby stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych
oraz stacji bazowych telefonii komórkowej, itp., pokrywaj¹cych coraz gêstsz¹ sieci¹ obszary du¿ych
skupisk ludnoci. Przedstawiony rozwój róde³ pól elektromagnetycznych powoduje zarówno ogólny
wzrost poziomu t³a promieniowania elektromagnetycznego w rodowisku, jak te¿ zwiêkszenie liczby
i powierzchni obszarów o podwy¿szonym poziomie natê¿enia promieniowania.
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Na terenie miasta P³ocka najpowa¿niejszymi ród³ami promieniowania elektromagnetycznego s¹
stacje bazowe telefonii komórkowej. Instalacje te emituj¹ niejonizuj¹ce promieniowanie elektromagnetyczne, generowane przez anteny stacji w czasie jej pracy, a ich moc promieniowana izotropowo
jest ró¿na w zale¿noci od wielkoci stacji bazowej (czêsto równie¿ powy¿ej 100 W). Czêstotliwoæ
emitowania pól elektromagnetycznych waha siê w granicach od 30 kHz do 300 GHz.
Na przestrzeni lat 1996-2003 dokona³a siê prawdziwa eksplozja telefonii komórkowej.
W P³ocku powsta³o wiele stacji bazowych telefonii komórkowej na dachach wysokich budynków
mieszkalnych (Wyszogrodzka) lub obiektach u¿ytecznoci publicznej (Starostwo Powiatowe, Akademik Politechniki, Hotel PKN ORLEN, wiêzienie) oraz na kominach (by³ego Zak³adu Mleczarskiego
w Radziwiu, w Cukrowni Borowiczki, w Zak³adach Miêsnych w P³ocku, kominie by³ej Elektrowni).
Stacje bazowe w miecie s¹ tak zlokalizowane, ¿e nie powoduj¹ uci¹¿liwoci dla ludzi.
Obecnie w P³ocku swoje anteny posiadaj¹ nastêpuj¹cy operatorzy telefonii komórkowej: PKT
Centertel oraz Polska Telefonia cyfrowa.
Tabela 31. Lokalizacja anten telefonii komórkowej
Lp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Lokalizacja anten
Budmat ul. Otoliñska 25
Budynek mieszkalny ul. Hermana 1
Budynek mieszkalny ul. Jesienna 11
Budynek mieszkalny ul. Królewiecka 21
Budynek mieszkalny ul. Miodowa 10
Budynek mieszkalny ul. Wyszogrodzka 161 (kilka anten ró¿nych operatorów)
Budynek WOMP ul. Kolegialna 19
Dom Studenta ul. Dobrzyñska 5
Komin by³ego zak³adu Mitex ul. Tartaczna
Komin by³ej Elektrowni ul. Kolejowa
Komin Cukrowni Borowiczki (w likwidacji) Pl. Witosa 1
Komin przy ul. Kostrogaj 9d
Komin Zak³adów Miêsnych S.A. ul. Bielska 55
Levi Strauss Sp. z o.o. ul. Otoliñska 8
Starostwo Powiatowe ul. Bielska 59
Wie¿a kocio³a ul. Górna 1
Wiêzienie ul. Sienkiewicza 22
WSZ Winiary ul. Medyczna 19
Zak³ady ADLER POLSKA Sp. z o.o. ul. D³uga 12

W przypadku stacji bazowych telefonii komórkowej pola elektromagnetyczne s¹ wypromieniowywane na bardzo du¿ych wysokociach, w miejscach niedostêpnych dla ludzi. Wokó³ budowanych
stacji bazowych telefonii komórkowych istnieje mo¿liwoæ tworzenia obszarów ograniczonego u¿ytkowania. Na terenie miasta P³ocka do tej pory nie wyst¹pi³a potrzeba tworzenia takich obszarów.
Ponadto ród³em pól elektromagnetycznych s¹ linie energetyczne i urz¹dzenia elektroenergetyczne. Przez obszar miasta przebiegaj¹ nastêpuj¹ce linie elektroenergetyczne 110 kV: P³ock - Sierpc,
P³ock - Gostynin, P³ock - Raci¹¿, P³ock - Staroreby - P³oñsk, P³ock - G¹bin - Szkarada - Sochaczew,
P³ock - Wyszogród - Sochaczew. Ponadto przez teren miasta przebiegaj¹ linie elektroenergetyczne
o napiêciu 400 kV: relacji Mi³osna przez P³ock - Kruszczewo, relacji P³ock - Grudzi¹dz - Mi³osna Rogowiec oraz linie elektroenergetyczne o napiêciu 220 kV: relacji Mory przez P³ock - Podolszyce.
Dla tej ostatniej linii, bêd¹cej w³asnoci¹ Polskich sieci Energetycznych Centrum przeprowadzono
w 1999 roku ocenê oddzia³ywania na rodowisko, jednak¿e nie stwierdzono takiego wp³ywu. W P³ocku funkcjonuj¹ równie¿ stacje elektroenergetyczne. Przy niektórych z nich (stacje 110/15 kV) Zak³ad
Energetyczny P³ock S.A. wykona³ pomiary pól elektromagnetycznych. Wyniki wykaza³y, ¿e natê¿enia
tych pól by³y poni¿ej normy dopuszczalnej oraz nie przekracza³y granic w³asnoci terenu.
Pozosta³e obiekty emituj¹ce promieniowanie elektromagnetyczne na terenie P³ocka przedstawiono w tabeli nr 32:
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Tabela 32. Wykaz obiektów emituj¹cych promieniowanie elektromagnetyczne w P³ocku

Lp.

Obiekt emituj¹cy

Lokalizacja
anteny

Charakterystyka
anten (wysokoæ
zamontowania,
liczba anten)

Zakres
czêstotliwoci

Najwiêksza odleg³oæ
Ca³kowita
od anteny, do której
równowa¿na
poziom pola jest
moc
promieniowania wiêkszy od poziomu
dopuszczalnego
izotropowa
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1

Stacja nadawcza Radio Plus P³ock
ul. Chemików 7

komin nr 3 Elektrociep³owni ZPPKN
ORLEN SA

liczba anten: 6
wysokoæ: 180 m

104,3 MHz

1 kW

< 40m, 180 m
nad poziomem terenu

2

Fan S.C. Radio Taxi, ul. Kossobudzkiego 7

ul. Kossobudzkiego 7, P³ock

liczba anten:1
wysokoæ: 20 m

78,7500 MHz

10 W

nie wymagane pomiary

3

UTT Taxi Petro S.C., ul. 3-go maja 16

ul. 3-go Maja 16, P³ock

liczba anten:1
wysokoæ: 25 m

D 80,30000 MHz
G 80,30000 MHz

10 W

brak danych

4

SBSRDA - BT£A System Multigain
Wireless, ul. Wyszogrodzka 161

ul. Wyszogrodzka 161, P³ock

liczba anten: 7
wysokoæ: 40 m

2401 - 2425 MHz
2465 - 2483 MHz

0,316 W

0,8 m

5

SBSRDA - BT£A System Multigain
Wireless, ul. Wolskiego 10

ul. Wolskiego 10, P³ock

liczba anten: 12
wysokoæ: 40 m

2401 - 2425 MHz
2465 - 2483 MHz

10,0 W

0,8 m

6

Towarzystwo Radio-Taxi Siódemki,
ul. Jachowicza 2

ul. Jachowicza 2, P³ock

liczba anten:1
wysokoæ: 24 m

D 80,05000 MHz
G 80,05000 MHz

10,0 W

brak danych

7

Radio Taxi Merc-Des, ul. Lachmana 12

ul. Lachmana 12, P³ock

liczba anten:1
wysokoæ: 25 m

D 78,33750 MHz
G: 78,33750 MHz

1,00 W

brak danych

8

Towarzystwo super Radio Taxi, ul. Jachowicza 2

ul. Jachowicza 2, P³ock

liczba anten:1
wysokoæ: 24 m

D 80,05000 MHz
G 80,05000 MHz

10,0 W

brak danych

9

Radio Taxi Centrum, ul. 3-go Maja 18

dach budynku, ul. 3-go Maja 18, P³ock

liczba anten:1
wysokoæ: 22 m

74 - 86 MHz

10,0 W

brak danych

10

Bazowa Motorola GM 350, ul. Dworcowa 12

ul. Dworcowa 12, P³ock

liczba anten:1
wysokoæ: 35 m

78,562500 MHz

9,2 W

25 m

11

Stra¿ Miejska

ul. Piekarska 16, P³ock

liczba anten: 1
wysokoæ: 15 m

147,825 MHz





12

System Radiowego Dostêpu Abonenckiego
Dectlink, ul. Chemików 4

ul. Chemików 4, P³ock

iloæ anten:14
wysokoæ: 140 m

1880 - 19030 MHz

12,7 W

3,2 m

Lp.

Obiekt emituj¹cy

Lokalizacja
anteny

Charakterystyka
anten (wysokoæ
zamontowania,
liczba anten)

Zakres
czêstotliwoci

Najwiêksza odleg³oæ
Ca³kowita
od anteny, do której
równowa¿na
poziom pola jest
moc
promieniowania wiêkszy od poziomu
dopuszczalnego
izotropowa

System Radiowego Dostêpu Abonenckiego
Walkair, ul. Chemików 7

ul. Chemików 7, P³ock

iloæ anten: 2
wysokoæ: 178,75 m

2300 - 2500 MHz

25,1 W

4,5 m

14

System Radiowego Dostêpu Abonenckiego
Multigain Wireless

ul. Chemików 7, P³ock

iloæ anten: 2
wysokoæ: 181,2 m;
101,2 m

2,4 - 2,48 GHz

4,0 W

1,8 m

15

System urz¹dzeñ radiowych telefonii GSM
- w³asnoæ Polkomtel SA

ul. Chemików 7, komin
Elektrociep³owni PKN Orlen SA









16

System ³¹cznoci trunkingowej PKN ORLEN SA

ul. Chemików 7

iloæ anten: 4
wysokoæ: 60 m

429,3750
- 429,8625 MHz
(nadawcze)
419,3750
- 419,8625 MHz
(odbiorcze)

10 W

brak danych

17

Komenda Miejska PSP w P³ocku, ul. Wyszogrodzka 1a

Dach budynku, ul. Wyszogrodzka 1a,
P³ock

iloæ anten: 2
wysokoæ: 8 m

140/025

25 W

30 m

18

Jednostka Ratowniczo - Ganicza nr 1, ul.
Gwardii Ludowej

Dach budynku, ul. Gwardii Ludowej 8

iloæ anten: 1
wysokoæ: 7 m

149/025

25 W

25 m

19

Budynek mieszkalny dla KM PSP ul. Gwardii Ludowej 9

ul. Gwardii Ludowej 9, dach budynku

iloæ anten: 1
wysokoæ: 36 m

149/025

25 W

54 m

20

Radio Taxi Nova, ul. Miodowa 18

ul. Miodowa 18, dach budynku

liczba anten: 1
wysokoæ: 22 m

D 80,27500 MHz
G 80,27500 MHz

10 W

brak danych

21

Radiowa Stacja Bazowa, ul. Graniczna 79

Centrala Zak³adu Energetycznego,
ul. Graniczna 79

iloæ anten: 4
wysokoæ: 45 m

428 MHz

30 W

pomiary w trakcie

22

Radiotelefon przewony retransmisyjny
typu VX dla potrzeb sieci radiokomunikacyjnej ruchomej, ul. Reja 19

ul. Reja 19, dach budynku

iloæ anten: 1
wysokoæ: 25 m

78,17500 MHz

10 W

brak danych

23

Radio Taxi Super Express, ul. Sienkiewicz
52/10

ul. Sienkiewicza 52/10

iloæ anten: 1
wysokoæ: 22 m

77,81250 MHz
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13

Pomiary kontrolne pól elektromagnetycznych prowadzi Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna. Prawo ochrony rodowiska wprowadzi³o obowi¹zek posiadania pozwolenia na emitowanie
pól elektromagnetycznych dla:
 linii i stacji elektromagnetycznych o napiêciu znamionowym 110 kV lub wy¿szym,
 instalacji radiokomunikacyjnych, radionawigacyjnych, których równowa¿na moc promieniowania izotropowa jest równa 15 W lub wy¿sza, emituj¹cych pola elektromagnetyczne o czêstotliwoci od 0,03 MHz do 300 000 MHz.
Na terenie miasta badania poziomu pól elektromagnetycznych by³y prowadzone przez s³u¿by sanitarno-epidemiologiczne. Wykonywane sporadycznie pomiary uci¹¿liwoci linii energetycznych nie
wykaza³y przekroczenia dopuszczalnych norm. Sprawa wp³ywu w/w linii na rodowisko bêdzie analizowana na etapie wydawania pozwoleñ na emitowanie pól elektromagnetycznych, do 2005 roku.
Nale¿y mieæ na uwadze, ¿e oddzia³ywanie promieniowania niejonizuj¹cego na rodowisko bêdzie
stale wzrastaæ, co zwi¹zane jest z postêpem cywilizacyjnym. Wp³yw na wzrost promieniowania ma
przede wszystkim rozwój telefonii komórkowej, powstawanie coraz wiêkszej liczby stacji nadawczych radiowych i telewizyjnych oraz stacji bazowych telefonii komórkowej, pokrywaj¹cych coraz
gêstsz¹ sieci¹ obszary du¿ych skupisk ludnoci. Przedstawiony rozwój róde³ pól elektromagnetycznych powoduje zarówno ogólny wzrost poziomu t³a promieniowania elektromagnetycznego w rodowisku, jak te¿ zwiêkszenie liczby i powierzchni obszarów o podwy¿szonym poziomie natê¿enia promieniowania.
Zagro¿enie promieniowaniem niejonizuj¹cym mo¿e byæ stosunkowo ³atwo wyeliminowane lub
ograniczone pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej separacji przestrzennej cz³owieka od pól przekraczaj¹cych okrelone wartoci graniczne.
Z uwagi na brak odpowiedniej aparatury pomiarowej do wykonywania badañ promieniowania
niejonizujacego, w przysz³oci proponuje siê skupiæ na dzia³aniach zmierzaj¹cych do zapobiegania
powstawaniu róde³ emisji promieniowania na terenach gêstej zabudowy mieszkaniowej.

6.4.2. Program poprawy dla pola: Promieniowanie elektromagnetyczne

Cel d³ugoterminowy do roku 2015:
Ograniczanie i monitoring promieniowania niejonizuj¹cego
Cele rednioterminowe do roku 2011:
1. Utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagro¿eñ dla rodowiska i mieszkañców ze strony promieniowania elektromagnetycznego
2. Utrzymywanie natê¿enia promieniowania elektromagnetycznego niejonizuj¹cego poni¿ej poziomów dopuszczalnych lub co najwy¿ej na tym poziomie
Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki dzia³añ:
1. Kontrola i ograniczanie emisji promieniowania niejonizuj¹cego do rodowiska
2. Zapobieganie powstawaniu nowych róde³ promieniowania niejonizuj¹cego na terenach mieszkalnych
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Lp.

Nazwa zadania

Uwagi

2

3

1
1

Preferowanie niskokonfliktowych lokalizacji nowych róde³ promieniowania realizowane przez Urz¹d
Wojewódzki we wspó³praniejonizuj¹cego
cy z Urzêdem Miasta

2

Uwzglêdnianie w planach zagospodarowania przestrzennego aspektów zwi¹zanych Urz¹d Miasta
z zagro¿eniem promieniowaniem niejonizuj¹cym

3

Wyznaczanie stref ograniczonego u¿ytkowania wokó³ tych urz¹dzeñ emituj¹cych Urz¹d Miasta
promieniowanie niejonizuj¹ce, gdzie stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych
poziomów promieniowania

4

Inwentaryzacja i kontrola róde³ promieniowania elektromagnetycznego na tere- Urz¹d Miasta
nie Miasta i w jego najbli¿szym otoczeniu

5

Badania pól elektromagnetycznych zgodnie z Rozporz¹dzeniem Ministra rodo- WIO
wiska w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w rodowisku oraz sposobu sprawdzenia dotrzymywania tych poziomów (w trakcie uchwalania)

6

Restrykcyjne przestrzeganie przepisów prawa w zakresie rozwi¹zañ technicznych Urz¹d Miasta
i lokalizacji obiektów emituj¹cych promieniowanie elektromagnetyczne

7

Przestrzeganie przepisów bezpieczeñstwa, higieny pracy, prawa budowlanego, ogó³ spo³eczeñstwa miasta
gospodarowania przestrzennego i przepisów sanitarnych w celu ochrony przez
promieniowaniem elektromagnetycznym

6.4.3. Program operacyjny dla pola: Promieniowanie niejonizuj¹ce
Lp.

Zadanie

Typ
zadania

Termin
realizacji

Realizatorzy

Efekty
dzia³añ

ród³a Szacunkowy
finansowe koszt z³

1. Badania pól elektromagne- koordynowane 2004-2007
Baza danych o róWIO
operatorzy d³ach i oddzia³ytycznych zgodnie z Rozpowaniu promienioanten
rz¹dzeniem Ministra rowania elektromadowiska w sprawie dopuszgnetycznego
czalnych poziomów pól
elektromagnetycznych w
rodowisku oraz sposobu
sprawdzenia dotrzymywania tych poziomów (w trakcie uchwalania)

bud¿et
pañstwa
fundusze
ekologiczne
rodki
inwestorów

x

2. Inwentaryzacja i kontrola koordynowane
róde³ promieniowania
elektromagnetycznego na
terenie miasta i w jego najbli¿szym otoczeniu

fundusze
ekologiczne
bud¿et
pañstwa

5 000

bud¿et
miasta

x

Urz¹d
Miasta
WIO

2005

Baza danych na temat róde³ zagro¿enia promieniowaniem

Zapobieganie zaUrz¹d
3. Uwzglêdnianie w planach koordynowane 2004-2007
gro¿eniom ze stroMiasta
zagospodarowania przeny promieniowania
strzennego aspektów zwi¹elektromagnetyczzanych z zagro¿eniem pronego na etapie plamieniowaniem niejonizunowania
j¹cym
Razem koszty w latach 2004-2007: 5 000 PLN
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6.5. Powa¿ne awarie
6.5.1. Stan aktualny

Zagro¿enia powodowane przez wszelkiego typu awarie infrastruktury technicznej stwarzaj¹ce zagro¿enia dla zdrowia i ¿ycia ludzi oraz katastrofy wywo³ane przez si³y natury powoduj¹ koniecznoæ
prewencji i przeciwdzia³ania w celu zapewnienia bezpieczeñstwa spo³eczeñstwu miasta.
Prawo ochrony rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. wprowadza w miejsce nazwy dotychczas
stosowanej - nadzwyczajne zagro¿enie rodowiska problematykê pod nazw¹ powa¿ne awarie
wraz z odpowiednimi regulacjami. Definicje powa¿nej awarii i powa¿nej awarii przemys³owej okrela odpowiednio art. 23 i 24 w/w ustawy:
powa¿na awaria - to zdarzenie, w szczególnoci emisja, po¿ar lub eksplozja powsta³a w trakcie
procesu przemys³owego, magazynowania lub transportu, w których wystêpuje jedna lub wiêcej niebezpiecznych substancji, prowadz¹ce do natychmiastowego powstania zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia
ludzi lub rodowiska lub powstania takiego zagro¿enia z opónieniem.
Na obszarze miasta zlokalizowane s¹ zak³ady stwarzaj¹ce zagro¿enia typu chemicznego, technicznego i po¿arowego. Ponadto wystêpuj¹ tutaj niewielkie kompleksy lene, w których drzewostany
zaliczone s¹ do II - ej kategorii zagro¿enia po¿arowego.
Potencjalne zagro¿enia rodowiska (sytuacje awaryjne lub katastrofy) na terenie P³ocka g³ównie
mog¹ mieæ charakter chemiczny, po¿arowy, wybuchowy i ska¿enia rodowiska. Potencjalne ród³a
zagro¿enia to:
1. urz¹dzenia techniczne (instalacje) w zak³adach magazynuj¹cych lub stosuj¹cych w procesie
produkcji toksyczne rodki przemys³owe (amoniak, chlor, produkty ropopochodne, inne chemiczne),
2. transport materia³ów i substancji niebezpiecznych (toksycznych, ³atwopalnych, wybuchowych)
g³ównie na drogach krajowych, wojewódzkich oraz szlakach kolejowych, a tak¿e ruroci¹gami, powoduj¹c m.in. potencjalne zagro¿enie zanieczyszczenia gleb oraz po¿arowe na terenach lenych,
3. magazynowanie materia³ów i substancji niebezpiecznych,
4. wystêpowanie palnej i zwartej zabudowy, jak równie¿ lokalizacji zwartych, iglastych kompleksów lenych, co stwarza zagro¿enie po¿arowe.
Wymienione wy¿ej zagro¿enia, poza zasiêgiem lokalnym ograniczaj¹cym siê do terenu danego
zak³adu, w niesprzyjaj¹cych warunkach mog¹ potencjalnie przyj¹æ rozmiary niebezpieczeñstwa o zasiêgu lokalnym - obejmuj¹cym czêæ obszaru miasta lub nieznacznie wykraczaj¹cym poza jego granice administracyjne.
Miasto P³ock, ze wzglêdu na lokalizacjê na jego terenie najwiêkszego koncernu naftowego
w kraju, jest zaliczany do terenów szczególnie zagro¿onych powa¿nymi awariami. Zagro¿enia te wi¹¿¹ siê z przerobem, magazynowaniem i transportem takich substancji, jak: chlor, siarkowodór, fluorowodór, etylen, propylen, butadien, tlenek etylenu, benzyna, gazy p³ynne i inne substancje ropopochodne. Oprócz zagro¿eñ zwi¹zanych z produkcj¹ przemys³ow¹, ryzyko stwarza równie¿ transport materia³ów i substancji niebezpiecznych do ZP PKN ORLEN S.A., oraz spedycja gotowych produktów
z zak³adu.
Na terenie P³ocka funkcjonuj¹ dwie firmy zaliczane do stwarzaj¹cych zagro¿enie wyst¹pienia powa¿nej awarii:
1. Zak³ad Produkcyjny PKN ORLEN S.A.
2. Basell ORLEN Polyolefins Sp. z o.o.
Oprócz nich wystêpuj¹ tu tak¿e zak³ady o podwy¿szonym ryzyku wyst¹pienia powa¿nej awarii i s¹
to zak³ady: Orlen Petrogaz Sp. z o.o. i Pegebe S.A. Przedsiêbiorstwo Gazyfikacji Bezprzewodowej.
P³ock jest miastem, przez które transportowane s¹ materia³y niebezpieczne. Transport tych materia³ów odbywa siê sieci¹ dróg publicznych, kolej¹ i ruroci¹gami. Z Zak³adu Produkcyjnego PKN
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Orlen S.A. kolej¹ wywo¿one s¹ produkty w iloci oko³o 6,5 mln Mg rocznie. Do koncernu trafia
natomiast 0,56 mln Mg materia³ów, g³ównie substancji ropopochodnych. Ilociowo, 53 produkty sklasyfikowano jako niebezpieczne, a 6 jako bardzo niebezpieczne. S¹ to substancje ¿r¹ce, wybuchowe,
toksyczne, palne, (np. kwas siarkowy, chlorowodór, etylen, tlenek etylenu, gaz p³ynny, chlor, fenol,
fluorowodór).
W za³o¿eniach lokalizacyjnych koncernu materia³y i produkty mia³y byæ wywo¿one kolej¹, jednak¿e nie zbudowano obwodnicy linii kolejowej. Obecny przebieg linii kolejowej stanowi potencjalne zagro¿enie dla mieszkañców miasta i rodowiska, gdy¿ po wybudowaniu nowych osiedli tory znalaz³y siê na terenie gêstej zabudowy, bloki jedenastokondygnacyjne stoj¹ obecnie w odleg³oci 50 100 m od linii. Zagro¿enie stwarza tak¿e jar przy wjedzie na most.
Materia³y niebezpieczne przewo¿one s¹ równie¿ ulicami miasta. G³ówne obci¹¿enie zwi¹zane jest
z przewozem paliw p³ynnych, produktów ropopochodnych i petrochemicznych. Ogó³em, z ZP PKN
ORLEN SA wywo¿one jest ok. 2,8 mln Mg tych produktów, a przywo¿one do koncernu 80 tys. Mg.
Dane te nie dotycz¹ pojazdów firm obcych, np. podwykonawców w ruchu lokalnym.
Przewo¿one substancje, w razie wypadku, mog¹ powodowaæ masowe zagro¿enie dla rodowiska
i ¿ycia ludzi. Przedostanie siê tych substancji do wód powierzchniowych mo¿e spowodowaæ ska¿enie
tych wód na wielk¹ skalê, co w przypadku rzeki Wis³y mia³oby znaczenie ponadregionalnej katastrofy
ekologicznej.
P³ock aktywnie przeciwdzia³a zagro¿eniom spowodowanym transportem materia³ów niebezpiecznych - od 1993 roku prowadzona by³a przez Pañstwowa Stra¿ Po¿arn¹ i Policjê akcja Niebezpieczne
przewozy, w ramach której dokonywa³o siê kontroli sprawnoci technicznej pojazdów przewo¿¹cych materia³y niebezpieczne, a tak¿e kontrola pozwoleñ na przewóz tych materia³ów. Aktualnie kontrole prowadzone s¹ przez PSP, Policjê i Instytut Transportu Drogowego.
Zak³ad Produkcyjny PKN ORLEN S.A dzia³a w ramach systemu pomocy w transporcie materia³ow niebezpiecznych (SPOT), którego krajowe centrum znajduje siê w zak³adzie w P³ocku. Przedsiêbiorstwo jako jeden z za³o¿ycieli, jest tak¿e cz³onkiem Polskiej Grupy Bezpieczeñstwa Chemicznego.
Zak³ad znajduje siê na terenie P³ocka i bêd¹c strategicznym dla polskiej gospodarki jest bardzo dobrze
przygotowany na wypadek zaistnienia zdarzenia awaryjnego czy terrorystycznego.
Zgodnie z zasad¹ obowi¹zuj¹c¹ w wielu krajach europejskich, na ka¿dym szczeblu dzia³ania pañstwa powinien znajdowaæ siê orodek koordynacyjny w zakresie ratownictwa i ochrony ludnoci.
W P³ocku rolê tê pe³ni Centrum Reagowania Kryzysowego (CRK). Jego celem jest:
 koordynowanie i zarz¹dzanie si³ami i rodkami ratowniczymi miasta,
 wspó³praca i koordynacja dzia³añ podejmowanych przez wszystkie s³u¿by,
 dostêp wszystkich s³u¿b do zintegrowanego systemu ³¹cznoci,
 szybki dostêp do utworzonych wspólnie baz danych i zewnêtrznych zasobów informacyjnych istniej¹cych na terenie miasta,
 mo¿liwoæ wykorzystania baz danych, systemów i programów wojewódzkich i krajowych poszczególnych s³u¿b.
W strukturze CRK funkcjonuje Centrum Powiadamiania Ratunkowego, bêd¹ce zintegrowanym
stanowiskiem dyspozytorskim, kierowania i dowodzenia. Do jego zadañ nale¿y:
 przyjmowanie powiadomieñ o stanach nag³ego zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia, ustalanie priorytetów i niezw³oczne dysponowanie jednostek systemu,
 przekazywanie niezbêdnych informacji osobom udzielaj¹cym pierwszej pomocy, w szczególnoci
przed przybyciem zespo³u ratownictwa medycznego na miejsce zdarzenia,
 przekazywanie kieruj¹cemu dzia³aniami ratowniczymi niezbêdnych informacji u³atwiaj¹cych podejmowanie decyzji na miejscu zdarzenia,
 przekazywanie niezbêdnych informacji o stanach zagro¿enia ¿ycia lub zdrowia innym jednostkom
wykonuj¹cym zadania w zakresie ratownictwa medycznego,
 koordynacja dzia³añ ratowniczych podejmowanych przez poszczególne jednostki ratownicze,
 organizacja systemu przyjmowania i w³aciwego przekierowania zg³oszeñ o zagro¿eniach ¿ycia,
zdrowia, mienia i rodowiska,
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 budowa systemu dysponowania si³ i rodków jednostek ratowniczych systemu,
 budowa systemu informacyjnego w zakresie niezbêdnym do sprawnego prowadzenia dzia³añ ratowniczych,
 wykorzystanie systemów informatycznych i ³¹cznoci poszczególnych s³u¿b,
 wspó³praca z s¹siednimi powiatami w sytuacji gdy zdarzenie wykracza poza granice b¹d mo¿liwoci ratownicze powiatu.
Dziêki po³¹czeniu map przechowywanych w wersji elektronicznej z dostêpnymi bazami danych,
systemy GIS poprzez prezentacjê informacji w postaci graficznej, zapewniaj¹ znacznie szybszy do
niej dostêp i jednoczenie umo¿liwiaj¹ weryfikacjê informacji. Mo¿liwe jest prezentowanie na podk³adzie mapy cyfrowej wyników pracy innych programów np. chemicznych lub zagro¿enia powodziowego.
Obecnie opracowywany jest przez Komendê Wojewódzk¹ Stra¿y Po¿arnej w Warszawie Zewnêtrzny Plan Operacyjno - Ratowniczy dla Zak³adu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A., uwzglêdniaj¹cy tak¿e
potencjalne zagro¿enia dla miasta P³ocka wynikaj¹ce z funkcjonowania Koncernu. Z chwil¹ przyjêcia
tego dokumentu, niniejszy Program zostanie uzupe³niony w zakresie zapobiegania powa¿nym awariom.
Zagro¿enie powodziowe
Po³o¿enie miasta nad rzek¹ Wis³¹ wi¹¿e siê tak¿e z zagro¿eniem ze strony tej rzeki (powodzie,
zatoniêcia, dop³yw nieznanych zanieczyszczeñ). Szczególnym zagro¿eniem dla miasta jest niebezpieczeñstwo powodzi w dolinie Wis³y, zw³aszcza w okresach zimowych (zatory lodowe i ry¿owe).
Tereny miasta zlokalizowane w pradolinie Wis³y zawsze by³y zagro¿one powodzi¹ i niejednokrotnie Wis³a przerywa³a wa³y przeciwpowodziowe. Zagro¿enie to wzros³o po wybudowaniu zbiornika
W³oc³awskiego. Lewobrze¿ne obwa³owanie zast¹piono zaporami bocznymi przystosowanymi do ci¹g³ej pracy przy obci¹¿eniu spiêtrzonymi wodami.
Tereny zagro¿one katastrofaln¹ powodzi¹ w obrêbie miasta P³ocka to:
 na lewym brzegu Wis³y: osiedle Radziwie i Pradolina Wis³y - w przypadku przerwania zapór
bocznych i przegród dolinowych po³o¿onych poni¿ej i powy¿ej miasta, a tak¿e w obrêbie granic
administracyjnych, istnieje niebezpieczeñstwo zalania 1.523,2 ha. W strefie zagro¿enia powodziowego mieszkaj¹: Radziwie - 3 592 osoby, Pradolina Wis³y - 478 osób;
 na prawym brzegu Wis³y: osiedle Borowiczki i tereny przyleg³e do gruntów gminy S³upno
- w przypadku przerwania zapór bocznych oraz wa³ów cofkowych S³upianki zalaniu mo¿e ulec
obszar o powierzchni 24,8 ha. W strefie zagro¿enia powodziowego zamieszkuje 617 osób.
Podsumowuj¹c, w granicach administracyjnych miasta zagro¿ony zalaniem jest obszar o powierzchni 1.548 ha (1,75% powierzchni miasta), obejmuj¹cy 1275 gospodarstw domowych, który zamieszkuje 4.687 osób (3,6% populacji miasta).
Zagro¿one podtopieniem jest tak¿e ujêcie wody powierzchniowej dla miasta w Grabówce.
Obszary doliny Wis³y, znajduj¹ce siê na terenie miasta P³ocka, po³o¿one s¹ obecnie w zasiêgu
cofki zbiornika W³oc³awskiego. Cofka piêtrzenia siêga przy niskich stanach wody do miejscowoci
Wykowo, a przy wysokich przep³ywach koñczy siê na mocie w P³ocku.
Na zagro¿enie powodziowe maj¹ tak¿e wp³yw zjawiska lodowe powstaj¹ce na zbiorniku W³oc³awskim. Najbardziej niebezpieczny jest okres zamarzania zbiornika, gdy powstaj¹cy ry¿ p³yn¹c
Wis³¹ na wejciu do zbiornika spowalnia swój bieg tworz¹c tzw. zabitki ry¿owe, co przyczyni³o siê
do powstania zatoru lodowo-ry¿owego w 1982 roku i zalania lewobrze¿nej czêci doliny Wis³y.
Kolejnym zagro¿eniem jest sp³yw lodów w okresie wiosennym i powstawanie zatorów.
Po pamiêtnej powodzi z 1982 roku przebudowano zapory boczne zbiornika i obwa³owania rzeki
zapewniaj¹ce przep³yw wód 1% (mo¿liwoæ wyst¹pienia powodzi raz na 100 lat), przy uwzglêdnieniu
ladu wielkiej wody powodziowej z 1982r. Praktycznie zapory i obwa³owania zosta³y podniesione
rednio o 1 metr. W stopie obwa³owañ wbudowano drena¿e, spe³niaj¹ce rolê filtrów odwrotnych oraz
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wykonano rozbudowê korpusu wa³ów, przystosowuj¹c je do d³u¿szego okresu pracy przy obci¹¿eniu
wodami Wis³y.
Wykonano modernizacjê obwa³owañ przy ujêciu wód powierzchniowych dla miasta w Grabówce.
Zwiêkszono flotyllê lodo³amaczy dla czynnej ochrony przeciwpowodziowej i likwidacji zatorów lodowych. Zainstalowano, na okres zimowy, przegrody przeciwry¿owe, zapobiegaj¹ce tworzeniu siê
zabitek ry¿owych i maj¹ce wp³yw na kontrolowane tworzenie siê pokrywy lodowej na zbiorniku.
Przebudowano zapory boczne na wysokoci portu w Radziwiu, a wejcie do portu zosta³o wyposa¿one w bramê przeciwpowodziow¹, która zamykana jest przed nadejciem wód powodziwych. Wykonano now¹ przepompowniê w Radziwiu, która uzupe³ni³a ju¿ istniej¹ce przepompownie na terenie miasta tj. na terenie portu i Tokarach (przy mocie).
Wszystko to przyczyni³o siê do podniesienia zabezpieczenia przeciwpowodziowego na terenie
miasta. Budowa przegród dolinowych na lewym brzegu; Górki - Jordanów, a na prawym S³upno Wykowo, równie¿ podnios³a zabezpieczenie przeciwpowodziowe na wypadek przerwania obwa³owañ w górnym odcinku Wis³y (powy¿ej P³ocka).
Nale¿y wspomnieæ, ¿e w zbiorniku W³oc³awskim osadza siê co roku ca 1 mln m3 piasku naniesionego przez wody Wis³y. Obliguje to administratora rzeki do prowadzenia ci¹g³ych prac pog³êbiarskich
dla utrzymania dro¿noci przep³ywu. Po powodzi z 1982 roku wykonano tak¿e ogromny zakres prac
przy zabezpieczaniu Skarpy Wilanej na odcinku miejskim. Prace te skutecznie zabezpieczy³y skarpê
przed ujemnym wp³ywem spiêtrzonych wód wilanych. Istotny zakres prac zwi¹zany z regulacj¹ rzeki
Wis³y wykonywany jest przy realizacji nowej przeprawy mostowej dla P³ocka. Prace te bêd¹ mia³y
wp³yw na powstrzymanie erozji brzegów.
Nie wszystko jednak zosta³o wykonane, aby móc chroniæ siê przed wod¹, jaka mia³a miejsce
w 1982 roku. Dotyczy to koniecznoci przebudowy wa³ów wstecznych rzeki S³upianki chroni¹cych
Borowiczki, budowy obwa³owañ wstecznych rzeki Rosicy chroni¹cych dolinê Gmury oraz dokoñczenia obwa³owañ zabezpieczaj¹cych ujêcie wód Grabówka. S¹ to zadania do zrealizowania i znajduj¹
siê w planach inwestycyjnych miasta P³ocka, RZGW - Warszawa oraz WZMiUW, gdy¿ s¹ to zadania
niejednokrotnie wspólne dla w/w jednostek. Finansowanie prac z zakresu zabezpieczenia przeciwpowodziowego odbywa siê w oparciu o bud¿et centralny, bud¿et marsza³ka województwa oraz rodki
samorz¹dowe.
Porz¹dkowanie gospodarki wodami opadowymi na terenie miasta istotnie wp³ynie na zmniejszenie zagro¿eñ powodziowych pochodz¹cych z tzw. wód w³asnych w zlewni (gwa³towne opady deszczu, wiosenne sp³ywy wód). Zdaj¹c sobie sprawê z faktu, i¿ urz¹dzenia chroni¹ nas tylko na okrelone
poziomy wód, natomiast jestemy bezsilni przy zjawiskach ekstremalnych, przewidziane s¹ dzia³ania
pozwalaj¹ce na ewakuacjê ludzi i zwierz¹t z terenów potencjalnie zagro¿onych.
Ze wzglêdu na istniej¹ce zagro¿enia niezbêdna jest ci¹g³a kontrola istniej¹cych zabezpieczeñ przeciwpowodziowych. Oprócz dzia³añ ochronnych, w okresie zimowym niezbêdne jest prowadzenie
ochrony przeciwpowodziowej za pomoc¹ lodo³amania. Na Zbiorniku W³oc³awskim tworzy siê sta³a
pokrywa lodowa. Nap³ywaj¹cy w strefê cofkow¹ ry¿ podbija lód tworz¹c ju¿ w czasie zamarzania
zabitki i zatory powoduj¹ce niebezpieczne nadpiêtrzenia na kilkudziesiêciu kilometrach rzeki. W tym
kontekcie wskazane jest prowadzenie profilaktycznych prac lodo³amania na zbiorniku.
Du¿e znaczenie dla ograniczenia nap³ywu ry¿u do zbiornika maj¹ stosowane przegrody ry¿owe
na 619 kilometrze (Wykowo - remont w 2001 r.) oraz na 629 (P³ock). Planowana jest tak¿e budowa
nowej przegrody na 635 kilometrze (Pop³acin). Stosowanie przegród ry¿owych ogranicza gromadzenie siê ry¿u, zmniejszaj¹c iloæ lodu wp³ywaj¹cego do zbiornika, zmniejszaj¹c zagro¿enie powodziowe, jak równie¿ wp³ywaj¹ znacz¹co na obni¿enie przysz³ych kosztów lodo³amania.
Ochrona przed powodzi¹ jest zadaniem organów administracji rz¹dowej i samorz¹dowej. Dyrektor Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Warszawie jest organem w³aciwym w sprawie gospodarowania wodami w regionie wodnym, w zakresie okrelonym w ustawie Prawo wodne.
Zadania zwi¹zane z ochron¹ przeciwpowodziow¹ przedstawiono równie¿ w rozdziale: Jakoæ wód
i stosunki wodne.
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6.5.2. Program poprawy dla pola: Powa¿ne awarie i zagro¿enia naturalne

Cel d³ugoterminowy do roku 2015:
Zapobieganie powa¿nym awariom przemys³owym i zagro¿eniom naturalnym
oraz eliminacja i minimalizacja skutków w razie ich wyst¹pienia
Cele rednioterminowe do roku 2011:
1. Minimalizacja ryzyka wyst¹pienia powa¿nej awarii.
2. Ochrona ludnoci miasta przed skutkami powa¿nej awarii lub klêsk ¿ywio³owych.
3. Ograniczenie transportu materia³ów niebezpiecznych przez miasto.
Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki dzia³añ:
1. Zapobieganie powa¿nym awariom.
2. Minimalizacja skutków sytuacji awaryjnych.
3. Zwiêkszenie wiadomoci spo³ecznej dotycz¹cej zasad postêpowania i zapobiegania w przypadku
wyst¹pienia powa¿nej awarii lub klêsk ¿ywio³owych.
Lp.
1

Nazwa zadania

Uwagi

2

3

1

Utrzymywanie w gotowoci sprawnego systemu zapobiegawczo - interwencyjno
- ratunkowego na wypadek wyst¹pienia powa¿nej awarii lub klêsk ¿ywio³owych

realizowane Urz¹d Miasta,
Stra¿ Po¿arn¹, Stra¿ Miejsk¹,
Policjê

2

Wdra¿anie zasad i zaleceñ zawartych w Wojewódzkim Planie Zarz¹dzania Ryzy-kiem

realizowane przez Urz¹d Miasta, Stra¿ Po¿arn¹, Stra¿ Miejsk¹, Policjê

3

Aktualizacja listy obiektów mog¹cych byæ przyczyn¹ powa¿nej awarii (zak³ady
i instalacje o zwiêkszonym i du¿ym stopniu ryzyka) oraz wyegzekwowanie od
nich sporz¹dzenia: raportów o bezpieczeñstwie oraz planów operacyjno-ratowniczych, prewencyjnych programów zapobiegania awariom, opracowanie i wdro¿enie systemu bezpieczeñstwa w zak³adach o du¿ym ryzyku

Urz¹d Miasta, Stra¿ Po¿arna,
WIO

4

Monitoring potencjalnych sprawców powa¿nych awarii pod k¹tem spe³niania
przez nich wymogów bezpieczeñstwa i prewencji

WIO, Stra¿ Po¿arna

5

Uwzglêdnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego wymogów ochrony przeciwpowodziowej

Urz¹d Miasta

6

Uwzglêdnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ustaleñ w zakresie powa¿nych awarii

Urz¹d Miasta

7

Promowanie systemu ubezpieczeñ ekologicznych dla obiektów i dzia³añ, które
w sytuacji awaryjnej bêd¹ wymagaæ sfinansowania dzia³añ ratowniczych i naprawczych

realizowane przez Urz¹d Miasta, Stra¿ Po¿arn¹, Stra¿ Miejsk¹, Policjê, media, szko³y

8

Prowadzenie dzia³añ edukacyjno - informacyjnych dla mieszkañców miasta
o mo¿liwoci zapobiegania i postêpowania w razie wyst¹pienia powa¿nej awarii
lub klêsk ¿ywio³owych

realizowane Urz¹d Miasta,
Stra¿ Po¿arn¹, Stra¿ Miejsk¹,
Policjê, szko³y, media

9

Przeprowadzanie szkoleñ dla odpowiedzialnych s³u¿b oraz podmiotów stwarzaj¹cych ryzyko dotycz¹cych zapobiegania, minimalizacji ryzyka i postêpowania
w razie wyst¹pienia powa¿nej awarii

s³u¿by wewnêtrzne podmiotów stwarzaj¹cych ryzyko,
RCEE, Urz¹d Miasta
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Lp.

Nazwa zadania

Uwagi

1

2

3

10

Kontrola nad za³adunkiem, transportem i roz³adunkiem materia³ów niebezpiecznych w celu zapobiegania potencjalnym powa¿nym awariom

podmioty prowadz¹ce transport
i spedycje materia³ów niebezpiecznych, policja, stra¿ po¿arna, ITD

11

Rozwój Centrum Powiadamiania Ratunkowego w P³ocku

Pañstwowa Stra¿ Po¿arna,
Urz¹d Miasta

12

Kontrola stanu technicznego pojazdów przeznaczonych do przewozu substancji niebezpiecznych

Policja, ITD

13

Wyznaczenie optymalnych (najbezpieczniejszych) tras dla przewozu substancji
niebezpiecznych

Urz¹d Miasta, podmioty prowadz¹ce transport i spedycje
materia³ów niebezpiecznych,
zarz¹dy dróg

Najwiêksze zagro¿enie dla ogó³u mieszkañców P³ocka stwarza transport materia³ów niebezpiecznych, st¹d te¿ przede wszystkim konieczne jest podjêcie dzia³añ zmierzaj¹cych do zminimalizowania
tego zagro¿enia. Pojazdy transportuj¹ce materia³y niebezpieczne powinny byæ przystosowane do tego
celu, co powiadczaæ nale¿y systematycznymi kontrolami stwierdzaj¹cymi stosowanie siê do odpowiednich przepisów, a trasy przewozu poprowadzone tak, aby omija³y tereny gêstej zabudowy mieszkalnej oraz tereny cenne przyrodniczo. Zadania te le¿¹ w gestii Urzêdu Miasta P³ocka, jako administratora dróg powiatowych i gminnych oraz Zarz¹du Województwa Mazowieckiego i Zarz¹dów Dróg
Krajowych i Wojewódzkich. W tym celu konieczna jest budowa pó³nocnej obwodnicy miasta P³ocka
oraz budowa II przeprawy mostowej w miecie.
Istotne jest równie¿ opracowanie programu edukacyjnego uwiadamiaj¹cego mieszkañcom miasta zagro¿enia p³yn¹ce ze specyfiki swojego miasta i propaguj¹ce wzorce zachowañ w razie wyst¹pienia powa¿nej awarii.
Efekty dzia³añ:
 wzrost bezpieczeñstwa rodowiskowego,
 zmniejszenie strat wymiernych i niewymiernych (ekonomicznych, materialnych i spo³ecznych)
w wyniku wyst¹pienia powa¿nych awarii przemys³owych i transportowych,
 minimalizacja ryzyka wystêpowania powa¿nych awarii oraz nadzwyczajnych zagro¿eñ dla rodowiska poprzez zwiêkszony poziom prewencji,
 wzrost wiadomoci spo³ecznej,
 ograniczenie ryzyka wyst¹pienia zagro¿eñ spowodowanych b³êdem ludzi lub ich niewiadomym
dzia³aniem,
 zlikwidowanie czêci przyczyn powoduj¹cych zdarzenia nadzwyczajne i powa¿ne awarie,
 zwiêkszenie mo¿liwoci przeciwdzia³ania skutkom wystêpowania wydarzeñ nadzwyczajnych.
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6.5.3. Program operacyjny dla pola: powa¿ne awarie i zagro¿enia naturalne
Lp.

Zadanie

1. Ochrona przeciwpowodziowa
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2. Aktualizacja listy instalacji stanowi¹cych
potencjalne zagro¿enia rodowiska i ¿ycia
ludzi na terenie miasta
3. Uzupe³nianie sprzêtu i materia³ów dla s³u¿b
ratowniczych
4. Monitoring potencjalnych sprawców powa¿nych awarii
5. Uwzglêdnianie w miejscowych planach
zagospodarowania przestrzennego wymogów ochrony przeciwpowodziowej
6. Uwzglêdnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ustaleñ
w zakresie powa¿nych awarii
7. Informowanie spo³eczeñstwa Miasta
o wyst¹pieniu powa¿nych awarii przemys³owych lub zagro¿eñ naturalnych
Dzia³ania edukacyjne dla ogó³u ludnoci
8.
Miasta w zakresie postêpowania w przypadku wyst¹pienia powa¿nej awarii lub
zagro¿enia naturalnego i zapobiegania im
9. Przeprowadzanie szkoleñ dla odpowiedzialnych s³u¿b oraz podmiotów stwarzaj¹cych ryzyko dotycz¹cych zapobiegania,
minimalizacji ryzyka i postêpowania w razie wyst¹pienia powa¿nej awarii
10. Kontrola nad za³adunkiem, transportem i
roz³adunkiem materia³ów niebezpiecznych
w celu zapobiegania potencjalnym powa¿nym awariom
11. Rozwój i wspieranie Centrum Powiadamiania Kryzysowego w P³ocku

Typ zadania

Termin
realizacji

Realizatorzy

koordynowane 2004-2007 Urz¹d Miasta
RZWG Warszawa
WZMiUW
Urz¹d Miasta
w³asne
2004
Stra¿ Po¿arna
WIO
w³asne
2004-2007 Starostwo Powiatowe
Stra¿ Po¿arna
w³asne
2004-2007 WIO
Stra¿ Po¿arna
Urz¹d Miasta
w³asne
w³asne

Urz¹d Miasta

koordynowane 2004-2007 Urz¹d Miasta, Stra¿
Po¿arn¹, Stra¿ Miejsk¹,
Policjê, szko³y, media
Urz¹d Miasta, Stra¿
2004-2007
koordynowane
Po¿arn¹, Stra¿ Miejsk¹,
Policjê, szko³y, media
koordynowane

Efekty dzia³añ i uwagi
poprawa bezpieczeñstwa powodziowego

ród³a finansowania Szacunkowy
koszt z³
bud¿et pañstwa

rozpoznanie i okrelenie zagro¿eñ,
bud¿et Miasta
stworzenie bazy danych, lepszy stan fundusze ekologiczne
bezpieczeñstwa mieszkañców.
zwiêkszenie bezpieczeñstwa miasta
fundusze ekologiczne

x
2 000
200 000

minimalizacja skutków awarii, poprawa
przep³ywu informacji
minimalizacja strat materialnych i ludzi
w razie wyst¹pienia powodzi

bud¿et pañstwa

x

x

x

zapobieganie mo¿liwoci wyst¹pienia i
skutkom powa¿nej awarii

x

x

podnoszenie stanu wiadomoci ekolo- fundusze ekologiczne
gicznej mieszkañców

40 000

podnoszenie stanu wiadomoci ekolo- fundusze ekologiczne
gicznej mieszkañców

100 000

Urz¹d Miasta, Stra¿ zwiêkszenie wiadomoci spo³eczeñPo¿arn¹, Stra¿ Miejsk¹, stwa miasta wykszta³cenie, w³aciwych
Policjê, szko³y, media postaw w razie wyst¹pienia awarii

x

x

zwiêkszenie bezpieczeñstwa przewozu
materia³ów niebezpiecznych

x

x

koordynowane 2004-2007 Policja

koordynowane 2004-2007 Stra¿ Po¿arna, Urz¹d Szybkie reagowanie w wyniku wyst¹pie- Fundusze ekologiczne
nia zagro¿enia. Minimalizacja skutków
Miasta
Bud¿et miasta
takiego zagro¿enia. Zapobieganie panirodki UE
ce wród mieszkañców
Razem koszty w latach 2004-2007: 702 tys. PLN

360 000

6.6. Gospodarowanie odpadami
Zagadnienie gospodarki odpadami zosta³o szczegó³owo omówione w ramach Planu gospodarki
odpadami dla miasta P³ocka, opracowywanego jako wyodrêbniony element Programu Ochrony rodowiska dla miasta P³ocka. Dlatego te¿ w tym rozdziale przedstawiono g³ówne cele i zadania, przeniesione z powy¿szego opracowania.
6.6.1. Stan aktualny

Na terenie miasta funkcjonuje system zbiórki odpadów niesegregowanych oraz system selektywnej zbiórki (tworzywa sztuczne, metale, szk³o i makulatura). Selektywna zbiórka prowadzona jest
przez Zwi¹zek Gmin Regionu P³ockiego. Prowadzona jest równie¿ zbiórka odpadów niebezpiecznych: baterii w 25 szko³ach podstawowych i gimnazjach, jak równie¿ w placówkach owiatowych na
terenie miasta. Ponadto w prowadzonych corocznie akcjach Sprz¹tanie wiata zbierane s¹ obok
odpadów niesegregowanych równie¿ opakowania z papieru i tektury.
W P³ocku prowadzona jest zbiórka odpadów powstaj¹cych w wyniku prowadzenia prac rozbiórkowych. Odpady dostarczane s¹ do firmy SPECKOP (sektor komunalny) i TRANSKOP (sektor gospodarczy).
System gospodarki odpadami na terenie miasta P³ocka oparty jest o kompleksowy Zak³ad Unieszkodliwiania Odpadów Komunalnych w Kobiernikach (linia sortuj¹ca odpady zmieszane, kompostownia odpadów zmieszanych, sk³adowisko odpadów), który jest w³asnoci¹ miasta P³ocka. Zlokalizowany jest w gminie Stara Bia³a, w odleg³oci oko³o 10 km od P³ocka. Powierzchnia zajmowanego przez
ZUOK terenu wynosi ok. 52,06 ha, funkcjonuje od lipca 2000 r. Zak³ad posiada aktualnie moc przerobow¹ 44 500 ton/rok., w 2003 r. do zak³adu dostarczono 36 970,5 Mg odpadów. Przyjête rozwi¹zanie
technologiczne pozwala na dostarczanie do ZUOK odpadów: komunalnych niesegregowanych, zielonych i odpadów bio, odwodnionych osadów ciekowych z miejskiej oczyszczalni cieków, strumieni surowców wtórnych z selektywnej zbiórki odpadów. Dostarczone odpady komunalne niesegregowane oraz zielone kierowane s¹ na liniê technologiczn¹ w celu ich dalszego przerobu (kompost).
Odpady z selektywnej zbiórki s¹ doczyszczane i magazynowane z przeznaczeniem do sprzeda¿y.
Odpady wielkogabarytowe s¹ magazynowane na placu.
Odpady z miasta P³ocka deponowane s¹ równie¿ na sk³adowisku w Cieszewie gm Drobin.
ród³em powstawania odpadów na terenie miasta P³ocka jest sektor komunalny oraz sektor gospodarczy.
Sektor komunalny
Na terenie miasta w 2002 roku wytworzono ok. 41,8 tys. Mg odpadów komunalnych (wg danych
firm wywozowych), natomiast w 2003 r. wytworzono 46,0 tys. Mg odpadów komunalnych. Miasto
P³ock, wg danych zawartych w Miejskim Zeszycie Statystycznym Nr 10, liczy 128 208 mieszkañców,
w zwi¹zku z tym rednia iloæ odpadów komunalnych przypadaj¹ca na 1 mieszkañca w 2002 r. wynosi³a 326 kg/a, natomiast w 2003 roku  359kg/a (ze wzglêdu na brak publikowanych informacji
nt. liczby ludnoci stan na 31.12. 2003 r. w tym przypadku pos³u¿ono siê danymi za 2002 rok).
Zbilansowanie iloci odpadów komunalnych nie odzwierciedla rzeczywistej iloci odpadów wytworzonych. Z tego wzglêdu przedstawiono szacunkowe iloci odpadów komunalnych dla P³ocka,
obliczone na podstawie wskaników nagromadzenia odpadów w poszczególnych ród³ach ich powstawania. Porównuj¹c iloci szacunkowe odpadów wyliczone w sposób teoretyczny (54,4 tys. Mg)
w oparciu o wskaniki z ilociami odpadów rzeczywistymi uzyskanymi z ankietyzacji firm wywozowych (ok. 46 tys. Mg) stwierdzono ró¿nicê wynosz¹ca ok. 15%. Na ró¿nicê w bilansie odpadów
wp³ywa kilka bardzo istotnych czynników: nie uzyskanie odpowiedzi na rozes³ane ankiety od wszystkich firm wywozowych, ró¿nych sposobów zagospodarowywania odpadów remontowo-budowlanych,
wielkogabarytowych, niekontrolowanego spalania odpadów (np. tworzyw sztucznych, papieru i kartonu) w paleniskach indywidualnych, a tak¿e nielegalne deponowanie odpadów w rodowisku tzw.
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dzikie sk³adowiska (w 2003 r. usuniêto ogó³em 87 Mg odpadów zdeponowanych na takich obiektach). Ponadto niektóre firmy podawa³y iloci szacunkowe w zakresie wywozu odpadów od mieszkañców, co znacznie wp³ywa na wiarygodnoæ otrzymanych informacji. Równie¿ brak jest informacji
o odpadach dostarczonych przez mieszkañców indywidualnie do skupów surowców wtórnych oraz
kompostowanych we w³asnych kompostownikach. W zwi¹zku z powy¿szym do dalszych analiz przyjêto dane obliczone wg wskaników. W celu uzyskania wiarygodnych danych w zakresie rodzajów
i iloci wytwarzanych odpadów na terenie miasta proponuje siê przeprowadziæ badania sk³adu morfologicznego odpadów.
Odpady komunalne wytwarzane na terenie miasta P³ocka dostarczane s¹ do ZUOK Sp. z o.o.
w Kobiernikach oraz na sk³adowisko odpadów komunalnych w Cieszewie gm. Drobin (jak wynika
z informacji przedstawionych przez firmy wywozowe). Na terenie miasta P³ocka funkcjonuj¹ firmy
posiadaj¹ce instalacjê do odzysku odpadów, szczególnie folii i tworzyw sztucznych.
Sektor gospodarczy
W sektorze gospodarczym powsta³o w 2002 roku 231,2 tys. Mg odpadów, w tym 39,3 tys. Mg
odpadów niebezpiecznych. Procesom odzysku poddano ok. 77,6% odpadów (tj. 179,5 tys. Mg w tym
39,3 tys. Mg odpadów niebezpiecznych), natomiast unieszkodliwiono poza sk³adowaniem ok. 21,2%,
co stanowi 49 020,4 Mg (w tym 31 047,943 Mg odpadów niebezpiecznych). Na sk³adowiskach zdeponowano 2394,23 Mg odpadów (1,0%). Na terenach zak³adów wytwarzaj¹cych zmagazynowano
272,983 Mg odpadów (0,1%). Wytwórcy odpadów w P³ocku zagospodarowuj¹ je przewa¿nie we
w³asnym zakresie lub przekazuj¹ odpady do firm specjalistycznych w P³ocku i poza P³ockiem. G³ówne kierunki odzysku odpadów to: wykorzystanie w procesach technologicznych, na cele budowlane,
paszowe, do kszta³towania powierzchni gruntów, do nawo¿enia. Wród metod unieszkodliwiania odpadów przewa¿a metoda termiczna. Prawie ca³a iloæ odpadów unieszkodliwionych zosta³a poddana
rozk³adowi termicznemu w Zak³adzie Produkcyjnym PKN ORLEN S.A. w P³ocku.
6.6.2 Cele przewidziane do osi¹gniêcia w gospodarce odpadami na terenie miasta P³ocka

Cel strategiczny:
Minimalizacja powstawania odpadów w sektorze komunalnym i gospodarczym
z uwzglêdnieniem odpadów niebezpiecznych poprzez zastosowanie prawid³owych praktyk
Cele do osi¹gniêcia w sektorze komunalnym










Cele krótkookresowe 2004-2007
objêcie zorganizowanym wywozem odpadów pochodz¹cych od mieszkañców miasta,
rozwój selektywnej zbiórki odpadów u¿ytecznych tj.: szk³o, tworzywa sztuczne, z³om, makulatura,
wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów wielkogabarytowych,
rozwój selektywnej zbiórki odpadów budowlanych,
rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wystêpuj¹cych w strumieniu odpadów komunalnych,
wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów ulegaj¹cych biodegradacji w budownictwie jednorodzinnym pod k¹tem kompostowania w ogródkach przydomowych,
wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów ulegaj¹cych biodegradacji w budownictwie wielorodzinnym alternatywnie do obecnego systemu zbiórki odpadów,
edukacja ekologiczna mieszkañców z uwzglêdnieniem specyfiki zbieranych selektywnie odpadów,
rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych wystêpuj¹cych w strumieniu odpadów komunalnych,
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 edukacja ekologiczna mieszkañców miasta w zakresie zagro¿eñ jakie stwarza niekontrolowane
przedostawanie siê odpadów niebezpiecznych do rodowiska,
 skierowanie w roku 2007 na sk³adowiska odpadów innych ni¿ niebezpieczne i obojêtnych nie
wiêcej ni¿ 90% (wagowo) ca³kowitej iloci odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji
(w stosunku do roku 1995),
 osi¹gniêcie w 2007 r. zak³adanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:
 odpady wielkogabarytowe

20%
 odpady budowlane

15%
 odpady niebezpieczne (ze strumienia odpadów komunalnych) 
15%
 sukcesywne pod³¹czanie mieszkañców miasta do oczyszczalni cieków,
 zwiêkszenie stopnia kontroli obrotu komunalnymi osadami ciekowymi.






Cele d³ugookresowe 2008-2011
dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych,
rozwój selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji w zabudowie wielorodzinnej,
kontynuacja edukacji ekologicznej,
skierowanie w roku 2011 na sk³adowiska odpadów innych ni¿ niebezpieczne i obojêtnych nie
wiêcej ni¿ 63% (wagowo) ca³kowitej iloci odpadów komunalnych ulegaj¹cych biodegradacji
(w stosunku do roku 1995),
dalszy rozwój selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych ze strumienia komunalnych,
osi¹gniêcie docelowo zak³adanych limitów odzysku i recyklingu poszczególnych odpadów:
 odpady wielkogabarytowe

55%
 odpady budowlane

45%
 odpady niebezpieczne (ze strumienia odpadów komunalnych) 
57%

Cele do osi¹gniêcia w gospodarce odpadami z sektora gospodarczego
 zapobieganie i minimalizacja iloci, a tak¿e ograniczenie toksycznoci odpadów;
 wdra¿anie technologii BAT oraz zarz¹dzania rodowiskowego;
 zwiêkszenie udzia³u odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach produkcyjnych odpadów przemys³owych;
 zwiêkszenie udzia³u odpadów unieszkodliwianych poza sk³adowaniem;
 ograniczenie negatywnego wp³ywu obiektów gospodarki odpadami na rodowisko;
 sukcesywna likwidacja wczeniej nagromadzonych odpadów przemys³owych;
 osi¹gniêcie pe³nej kontroli i w³aciwe zarz¹dzanie gospodark¹ odpadami w sektorze gospodarczym;
 organizacja systemu zbiórki, gromadzenia i transportu dla odpadów powstaj¹cych w sektorze ma³ych i rednich przedsiêbiorstw;
 osi¹gniêcie zak³adanych poziomów odzysku i recyklingu zu¿ytych opon docelowo w 2007 roku
na poziomie 75% (odzysk) i 15% (recykling).
 edukacja ekologiczna wytwórców odpadów w zakresie prawid³owych sposobów postêpowania
z odpadami oraz ich obowi¹zków wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych uregulowañ prawnych
Cele do osi¹gniêcia w gospodarce odpadami niebezpiecznymi
1. Osi¹gniêcie po dniu 1 stycznia 2006 r. poziomu ponownego u¿ycia i odzysku wyeksploatowanych
pojazdów w wysokoci nie mniejszej ni¿ 85% redniej masy pojazdu rocznie oraz poziomu ponownego u¿ycia i recyklingu nie mniejszy ni¿ 80% redniej masy pojazdu rocznie, (dla pojazdów
wyprodukowanych przed 1 stycznia 1980r. odpowiednio 75% i 70% redniej masy pojazdu).
2. Osi¹gniêcie poziomu odzysku i recyklingu substancji zubo¿aj¹cych warstwê ozonow¹ do 2007 r.
zgodnie z rozporz¹dzeniem Rady Ministrów z dnia 29 maja 2003 r. w sprawie rocznych poziomów
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i pou¿ytkowych.
3. Ca³kowite zniszczenie i wyeliminowanie PCB ze rodowiska do 2010 roku poprzez kontrolowane
unieszkodliwienie PCB oraz dekontaminacjê lub unieszkodliwienie urz¹dzeñ zawieraj¹cych PCB.
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4. Bezpieczne dla zdrowia usuniêcie wyrobów zawieraj¹cych azbest i unieszkodliwienie poprzez
deponowanie na wyznaczonych do tego celu sk³adowiskach.
5. Odzysk z rynku 100% akumulatorów o³owiowych oraz iloci pozosta³ych baterii i akumulatorów w iloci:
 Akumulatory Ni-Cd wielkogabarytowe - 60% w 2006 r, 70% - 2007 r.;
 Akumulatory Ni-Cd ma³ogabarytowe - 45% w 2006 r., 50% -2007 r.;
 Pozosta³e baterie (z wy³¹czeniem cynkowo-wêglowych i alkalicznych) - 30% w 2006 r, 50% - 2007 r.
 Uzyskanie poziomu odzysku olejów smarowych w wysokoci 50% w stosunku do iloci wprowadzanej na rynek i recyklingu w wysokoci 35% (z wy³¹czeniem olejów bazowych i olejów przepracowanych) do roku 2007.
 Minimalizacja negatywnego oddzia³ywania odpadów medycznych na rodowisko poprzez stosowanie w³aciwych praktyk postêpowania z odpadami.
 Minimalizacja negatywnego oddzia³ywania odpadów weterynaryjnych na rodowisko poprzez stosowanie prawid³owych sposobów postêpowania z wytwarzanymi odpadami.
6.6.3. Kierunki dzia³añ i zadania w gospodarce odpadami

W celu prawid³owego funkcjonowania systemu gospodarki odpadami dla miasta P³ocka nale¿y d¹¿yæ do realizacji celów okrelonych dla sektora komunalnego i gospodarczego z uwzglêdnieniem odpadów niebezpiecznych. Osi¹gniêcie zamierzonych celów wymaga okrelenia niezbêdnych dzia³añ zarówno pozainwestycyjnych jak i inwestycyjnych. Zadania pozainwestycyjne dotycz¹ przede wszystkim:
 organizacji i rozwiniêcia systemów selektywnej zbiórki odpadów komunalnych z uwzglêdnieniem
selektywnej zbiórki surowców wtórnych, odpadów ulegaj¹cych biodegradacji, odpadów niebezpiecznych, wielkogabarytowych, remontowo-budowlanych, elektrycznych i elektronicznych,
 organizacja systemu zbiórki, gromadzenia i transportu dla odpadów powstaj¹cych w sektorze ma³ych i rednich przedsiêbiorstw,
 monitoring posiadaczy niebezpiecznych odpadów medycznych i weterynaryjnych w zakresie przestrzegania przepisów dotycz¹cych gospodarki tymi odpadami,
 stosowanie nowoczesnych technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów w sektorze gospodarczym,
 propagowanie w zak³adach zasad Czystszej Produkcji oraz zarz¹dzania rodowiskowego,
 opracowanie planu inwentaryzacji odpadów zawieraj¹cych azbest w budownictwie jednorodzinnym,
 opracowanie harmonogramu usuwania azbestu wraz z monitoringiem,
 wdra¿anie mechanizmów ekonomicznych stymuluj¹cych w³aciwe zagospodarowanie odpadów;
 monitoring gospodarki odpadami,
 edukacji ekologicznej mieszkañców miasta w zakresie wprowadzanego systemu gospodarki odpadami,
 edukacji ekologicznej wytwórców odpadów w zakresie prawid³owych sposobów postêpowania
z odpadami oraz ich obowi¹zków wynikaj¹cych z obowi¹zuj¹cych uregulowañ prawnych.
Zadania inwestycyjne obejmuj¹ przedsiêwziêcia w zakresie budowy niezbêdnego potencja³u technicznego umo¿liwiaj¹cego w prawid³owy sposób prowadzenie procesów odzysku i unieszkodliwiania odpadów. Do zadañ inwestycyjnych nale¿¹:
 modernizacja ZUOK Sp. z o.o. w Kobiernikach,
 organizacja GPZON,
 likwidacja nielegalnych sk³adowisk odpadów tzw. dzikich wysypisk,
 likwidacja urz¹dzeñ zawieraj¹cych PCB,
 likwidacja filarków miêdzyokiennych wykonanych z eternitu znajduj¹cych siê w zasobach Mazowieckiej Spó³dzielni Mieszkaniowej,
 budowa Zak³adu Odzysku Odpadów, w tym recyklingu odpadów tworzyw sztucznych.
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Zadania wraz z kosztami przedstawiono w poni¿szej tabeli.
Zadania do realizacji w gospodarce odpadami
Lp.

Jednostka
odpowiedzialna

Zadanie

Okres
realizacji

Szacunkowe
koszty w tys.
PLN

Potencjalne
ród³a
finansowania

System gospodarki odpadami
1.

2.
3.
4.
5.
6.

Rozwój systemu selektywnej zbiórki surowców wtórnych obejmuj¹cego wszystkich mieszkañców (wariant I) lub systemu dwupojemnikowego (wariant II)
w tym zakup pojemników/worków
Organizacja badañ sk³adu morfologicznego odpadów komunalnych
Organizacja zbiórki wyeksploatowanych
pojazdów od mieszkañców

Prezydent Miasta
ZGRP
ZUOK Sp. z o.o.
Przedsiêbiorcy

Prezydent Miasta
ZUOK Sp. z o.o.
Wojewoda
Prezydent Miasta
ZUOK Sp. z o.o.
Organizacja zbiórki zu¿ytych opon od Prezydent Miasta
mieszkañców
ZGRP
Organizacja gminnego punktu zbiórki Prezydent Miasta
odpadów niebezpiecznych
Przedsiêbiorcy
ZGRP
Modernizacja ZUOK w Kobiernikach: Prezydent Miasta
- usprawnienia na linii technologicz- ZUOK Sp. z o.o.
ZGRP
nej
-

stacja demonta¿u odpadów wielkogabarytowych
- wstêpny przerób surowców z selektywnej zbiórki
- uruchomienie stacji recyklingu
pojazdów
- budowa zak³adu termicznej utylizacji
odpadów wynikaj¹ca z przysz³ych potrzeb w gospodarce odpadami
Likwidacja nielegalnych sk³adowisk odpadów tzw. dzikich wysypisk
Edukacja ekologiczna mieszkañców miasta w zakresie wprowadzanego systemu
gospodarki odpadami
Likwidacja filarków miêdzyokiennych
wykonanych z eternitu znajduj¹cych siê
w zasobach Mazowieckiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej

2004-2011

11 254,93

rodki w³asne, fundusze ekologiczne,
rodki pomocowe
UE

2005





2004-2011

10,0

2004-2011

150

2004-2007

70,5

rodki w³asne,
fundusze ekologiczne
rodki w³asne, fundusze ekologiczne
rodki w³asne, fundusze ekologiczne

2004-2007
2004-2006

818,0

2005

1 950,0

2006-2007

180,0

2006

430,0

2007-2011 brak danych

rodki w³asne, fundusze ekologiczne
rodki w³asne, fundusze ekologiczne
rodki w³asne, fundusze ekologiczne
rodki w³asne, fundusze ekologiczne
rodki w³asne, fundusze ekologiczne,
rodki UE
rodki w³asne, fundusze ekologiczne
rodki w³asne, fundusze ekologiczne

Prezydent Miasta

2004-2011



Prezydent Miasta,
ZGRP, RCEE

2004-2011



Zarz¹d Mazowieckiej
Spó³dzielni Mieszkaniowej i pe³nomocnicy Zarz¹du ds. Osiedli: Miêdzytorze, Podolszyce i Skarpa

2001-2011

3100

rodki w³asne, fundusze ekologiczne

10. Budowa Zak³adu Odzysku Odpadów, w CS Recycling Sp. z
tym recyklingu odpadów tworzyw o.o.ul. Otoliñska 25
sztucznych

2004-2007

20 000

rodki w³asne, fundusze ekologiczne,
rodki UE

7.
8.
9.

Ogó³em koszty w zakresie gospodarki w latach 2004-2007 wynios¹ 37 963,43 tys. PLN
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7. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne u¿ytkowanie zasobów przyrody
7.1. Ochrona przyrody i krajobrazu
7.1.1. Stan aktualny

(Informacje opracowane na podstawie danych uzyskanych z Wydzia³u Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska w P³ocku)
Zieleñ ogólnomiejska
P³ock by³ w przesz³oci nazywany Miastem Ró¿. Obecnie jest silnie zurbanizowanym i uprzemys³owionym terenem i z racji tego posiada niewielki potencja³ obszarów lenych, a tak¿e obszarów
i obiektów chronionych. Powierzchnia zieleni ogólnomiejskiej i osiedlowej na terenie P³ocka zajmuje
powierzchniê ponad 172 ha (dane z 2002 r.), z czego 10 ha stanowi¹ cenne zadrzewienia parkowe
(g³ównie na koronie Skarpy Wilanej), resztê za zieleñce, zieleñ przyuliczna, komunalna i wspólnot
mieszkaniowych oraz spó³dzielcza zieleñ osiedlowa. Zieleñ ogólnomiejska jest rozmieszczona w uk³adzie miasta w sposób niefunkcjonalny (skoncentrowana pasmowo w rejonie Skarpy Wilanej). Tereny
zadrzewione i zalesione na terenie miasta s¹ bardzo rozdrobnione i nierównomiernie roz³o¿one. S¹ to
zazwyczaj niewielkie skupiska drzew, g³ównie liciastych. Narastaj¹cym problemem jest usychanie
drzew po³o¿onych przy ci¹gach komunikacyjnych, w miejscach, gdzie niemo¿liwe jest powtórne ich
nasadzenie. Z tego wzglêdu, i tak ma³y area³ zieleni miejskiej z roku na rok ulega sukcesywnemu
zmniejszeniu. P³ock generalnie charakteryzuje siê niskim wskanikiem zieleni ogólnomiejskiej na
jednego mieszkañca - 3,93 m2.
W latach 90-tych ubieg³ego wieku przeprowadzono w P³ocku szczegó³ow¹ inwentaryzacjê zieleni
miejskiej (przez firmê Homo et Planta w Warszawie), która objê³a teren ca³ego miasta z wyj¹tkiem
osiedli Podolszyce Pó³noc oraz Podolszyce Po³udnie. Z uwagi na fakt, ¿e s¹ to osiedla stosunkowo
nowe, wystêpuj¹ tam ci¹g³e zmiany w m³odych nasadzeniach drzew i krzewów, b¹d s¹ to tereny
dopiero do zagospodarowania. Nie wykonano równie¿ inwentaryzacji na osiedlach zabudowy jednorodzinnej na osiedlach w Imielnicy, Borowiczkach, Radziwiu i Winiarach, gdy¿ wystêpuje tam g³ównie zieleñ prywatna. Ocenie poddano tak¿e stan zdrowotny, statykê drzew oraz warunki wegetacji
drzew.
Ogó³em, zinwentaryzowano 18 318 drzew pojedynczych i 1 207 grup drzew. Sk³ad gatunkowy
drzewostanów miejskich jest bogaty - oko³o 130 taksonów. W P³ocku do najliczniej reprezentowanych gatunków nale¿¹: lipa drobnolistna - 2 839 sztuk, klon pospolity - 1 887 sztuk, topola czarna
-1 067 sztuk. Pod wzglêdem wieku przewa¿aj¹ drzewa stare - 5 591drzew, nastêpnie rednie - 3 885
drzew i m³ode - 3 838 drzew. Najwiêcej drzew jest w rednim stanie zdrowotnym oraz maj¹cych
statykê bez zastrze¿eñ.
Na terenie miasta krzewy stanowi¹ bardzo wa¿ny element strukturalny zieleni. W P³ocku zinwentaryzowano 2177 krzewów i 2 935 skupin krzewów. Stwierdzono oko³o 120 taksonów krzewów. Do
najliczniej reprezentowanych gatunków nale¿¹: tawu³y, a³ycze, lilaki, jaminowce, forsycje, cisy, ja³owce. Skupiny krzewów zajmuj¹ powierzchniê 111 335,71 m2. Najwiêksze powierzchnie zajmowane
s¹ przez kolcowe - 7 skupin o powierzchni 21 116 m2, ró¿ê pomarszczon¹ pow. 3638 m2, dereñ bia³y
pow. 2160 m2, a³ycza pow. 2665 m2.
Istotnym elementem zieleni miejskiej w P³ocku s¹ ¿ywop³oty. W P³ocku stwierdzono wystêpowanie
48 gatunków tych rolin, a ogólna d³ugoæ ¿ywop³otów wynosi 26520 mb. Na terenie miasta wystêpuj¹
tak¿e kwietniki, które s¹ istotnym elementem zieleni osiedlowej. Zajmuj¹ one powierzchniê 7 027 m2,
w tym w zieleni przyulicznej - 1089 m2, a na terenie zieleñców 519 m2. Najpowszechniejsze s¹ ró¿anki
- 1792 m2 oraz rabaty bylinowe - 3 571 m2. P³ock mo¿na uznaæ za miasto ukwiecone.
Wyposa¿enie miasta w tereny zieleni miejskiej na dzieñ 31.12.2002 oraz wskaniki stopnia zaspokojenia potrzeb obrazuje tabela 30.
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Parki
Na terenie P³ocka istnieje kilka terenów zieleni, które traktowane s¹ jako parki, mimo ¿e nie posiadaj¹ wymaganej powierzchni dla tego typu obiektów. S¹ to obszary po³o¿one na Skarpie P³ockiej
(o ³¹cznej powierzchni 33,40 ha): Park Broniewskiego, Park Tumy, Park ¯upy Solne, Park Zduny
i Park Mariawicki. Ponadto, wymienia siê promenady, aleje i bulwar.
Park na Skarpie P³ockiej obejmuje teren w granicach od ujcia rzeki Brzenicy do mostu Pi³sudzkiego
(koronê skarpy, zbocze oraz czêciowo podnó¿e) z wy³¹czeniem terenów orodka rekreacyjnego Sobótka. Park jest zagospodarowany, posiada uk³ad przejæ pieszych z miejscami do wypoczynku oraz cenny
starodrzew. Z drzew na terenie parku rosn¹; lipy, klony, dêby, kasztanowce, topole, jesiony i inne.
W ostatnich latach na terenie miasta urz¹dzono nowy obiekt - Park Pó³nocny na osiedlu Podolszyce
Pó³noc o powierzchni 5,2 ha. Na terenie parku dokonano nasadzeñ drzew i krzewów o bardzo bogatym
sk³adzie gatunkowym, jego teren posiada trwa³e ogrodzenie i urz¹dzone alejki spacerowe. Park ten s¹siaduje bezporednio z zabudow¹ mieszkaniow¹, terenami szko³y i innych us³ug i spe³nia funkcjê obszaru biologicznie czynnego, klimatotwórczego, rekreacji czynnej i biernej, a tak¿e pe³ni funkcjê edukacyjn¹.
Na terenie osiedla Zielony Jar odbudowano zadrzewienie na koronie skarpy, tworz¹c ma³y park
osiedlowy nad rzek¹ Rosica o powierzchni 0,5 ha. Wprowadzaj¹c odpowiednio skomponowan¹ szatê
rolinn¹ na terenach nieu¿ytków przyskarpowych rzeki Rosicy po³¹czono w ³agodny sposób elementy
rodowiska przyrodniczego jaru rzeki z obszarem zabudowy mieszkalnej i osiedlowej.
Zieleñce i place
Zieleñce to tereny zieleni o powierzchni poni¿ej 2 ha, które przystosowane s¹ do wypoczynku
(np. posiadaj¹ alejki z ³awkami, place zabaw itp.). Powierzchnia zieleñców i placów na terenie P³ocka
wynosi 12,96 ha. Do takich zieleñców w P³ocku zaliczyæ mo¿na m.in. Pasa¿ Roguckiego, Alejê Spacerow¹, Pasa¿ Karadzica.
Place na terenie P³ocka wystêpuj¹ g³ównie na terenie Starego Miasta. S¹ one zagospodarowane,
a kompozycje zieleni dostosowane do ukszta³towania architektonicznego wielkoci i przeznaczenia
placu. Na wielu placach usytuowane s¹ pomniki, elementy ma³ej architektury, kwietniki oraz miejsca
wypoczynkowe. Placem najlepiej przystosowanym do wypoczynku jest Plac Obroñców Warszawy,
który posiada znaczn¹ powierzchniê i cenny starodrzew. Du¿¹ powierzchniê zajmuje Plac Mocickiego. Jest to teren zagospodarowany, po rekultywacji wysypiska mieci. Pozosta³e place maj¹ niewielkie powierzchnie i w minimalnym stopniu spe³niaj¹ funkcjê wypoczynkow¹.
Zieleñ osiedlowa
Zieleñ osiedlow¹ stanowi¹ tereny zielone w obrêbie poszczególnych osiedli mieszkaniowych bêd¹cych w³asnoci¹ komunaln¹, wspólnot mieszkaniowych oraz spó³dzielni mieszkaniowych. Powierzchnia zieleni osiedlowej w P³ocku wynosi 120,24 ha, a jej wskanik na mieszkañca kszta³tuje siê na
poziomie 9,18 m2. Z uwagi na dynamiczny rozwój miasta w okresie ostatnich kilkudziesiêciu lat,
zieleñ osiedlowa jest równie¿ m³oda i powstawa³a w przewadze w okresie ostatnich 20-35 lat. S³ab¹
stron¹ miasta jest brak zwartych kompleksów zieleni na poszczególnych osiedlach, z wyj¹tkiem Parku Pó³nocnego na osiedlu Podolszyce Pó³noc. Zieleñ osiedlowa cechuje siê przewa¿nie z³ym doborem gatunków (dominuj¹ topole), niedostatecznym wyposa¿eniem terenów zielonych w elementy ma³ej
architektury, niew³aciw¹ kompozycj¹ w uk³adzie przestrzennym (brak parków osiedlowych za wyj¹tkiem os. Podolszyce Pó³noc). Nie dotyczy to nowo urz¹dzanych terenów zielonych.
W ubieg³ych latach dla osi¹gniêcia szybkiego efektu dokonywano nasadzeñ drzew szybko rosn¹cych - przewa¿nie ró¿nych gatunków topoli. Drzewa te zubo¿y³y glebê, a tak¿e stanowi¹ obecnie
konkurencjê dla innych drzew wolno rosn¹cych. W zwi¹zku z tym zachodzi koniecznoæ stopniowego usuwania topól, aby polepszyæ warunki ¿ycia pozosta³ych drzew.
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Ogródki dzia³kowe
Z uwagi na niewielk¹ powierzchnie terenów zielonych w miecie, istotn¹ funkcjê rekreacyjn¹
pe³ni¹ ogródki dzia³kowe. Na terenie P³ocka zajmuj¹ one 235,63 ha ogólnej powierzchni miasta. Wa¿niejsze z nich to ogrody o nastêpuj¹cych nazwach: Budowlani, Dobrzyñska Klin, Godzik, Graniczna,
Kociuszki, Lotników, Medyczna, Nadwilañski, Niezapominajka, Portowa, Spó³dzielca, Targówek,
Winiowy Sad, Zielony Jar, Z³ote Piaski, ¯wirki i Wigury.
Cmentarze
Do zieleni miejskiej zaliczana jest równie¿ ta, która wystêpuje w obrêbie cmentarzy. Cmentarze
zajmuj¹ 37 ha ogólnej powierzchni miasta. S¹ to - po³o¿one w centralnej czêci miasta - cmentarze:
katolicki stary i nowy, ewangelicko-augsburski, ¿ydowski, prawos³awny i garnizonowy, we wschodniej czêci P³ocka - cmentarze katolickie (stary i nowy) na osiedlu Borowiczki i w po³udniowej czêci
miasta - cmentarz parafialny w Radziwiu.
Miejski Ogród Zoologiczny
Do terenów zielonych nale¿y te¿ zaliczyæ Miejski Ogród Zoologiczny rozci¹gaj¹cy siê na obszarze
10,2 ha.
Lasy ochronne
Lasy zajmuj¹ powierzchniê 392,5 ha, w tym: 291,5 ha stanowi w³asnoæ indywidualn¹, 78 ha
w³asnoæ Skarbu Pañstwa i 30,25 ha w³asnoæ Gminy. Wszystkie lasy po³o¿one w obrêbie granic
miasta, z mocy prawa s¹ lasami ochronnymi. Lesistoæ P³ocka jest niska i wynosi 4,45% ogólnej
powierzchni miasta.
Istniej¹ce lasy, które s¹ w³asnoci¹ Gminy stanowi¹ niewielkie powierzchnie, bardzo rozdrobnione. Jedn¹ z wiêkszych powierzchni lenych - 6,66 ha - jest teren by³ej szkó³ki drzew i krzewów ozdobnych w Maszewie. Wystêpuje tu drzewostan liciasty: d¹b szypu³kowy, d¹b czerwony, klon, akacja,
buk, jesion, topola. Ponadto znaczn¹ powierzchniê (4,34 ha) zajmuje las ochronny w Borowiczkach
przy ul. Mazowieckiej. Pozosta³e lasy po³o¿one s¹:
 nad rzek¹ Rosic¹ - 1,1085 ha,
 w Grabówce - 3,4317 ha,
 w Borowiczkach - 3,7048 ha,
 w Radziwiu przy ul. Zielonej - 0,8015 ha,
 w Radziwiu przy ul. Dobrzykowskiej - 0,1162 ha,
 w Dolnych Budach - 0,1200 ha,
 w Trzepowie - 0,6727 ha,
Sk³ad gatunkowy lasów jest odmienny od naturalnego. Jedynie w niewielu miejscach zachowa³a
siê naturalna szata rolinna, dotyczy to siedlisk wilgotnych. W dolinie rzeki Rosicy zachowa³ siê ³êg
olszowy dziêki wilgoci siedliska s¹siaduj¹cego z ciekiem. Prawie wszystkie gatunki spotykane w tym
terenie s¹ rolinami rodzimymi. Lasy w Grabówce, Borowiczkach, Radziwiu zajmuj¹ ubogie siedliska, na których g³ównym gatunkiem lasotwórczym jest sosna.
Stan zdrowotny lasów ocenia siê jako zadowalaj¹cy. Lasy p³ockie podlegaj¹ licznym zagro¿eniom
antropogenicznym, z których najistotniejsze to emisje przemys³owe, przesuszenia, po¿ary oraz inwazje szkodników. Ponadto lasy s¹ systematycznie zamiecane.
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Tabela 33. Wyposa¿enie miasta w tereny zieleni miejskiej oraz wskaniki stopnia zaspokojenia potrzeb. Stan na 31.12.2002 r.

Lp.

Rodzaj zieleni miejskiej

Powierzchnia
zieleni
ha

Wskanik
zieleni
m2/MK

51,56

3,93

38,60
2,94

12,96
0,99

B. Zieleñ osiedlowa

120,24

9,18

w tym:
- zieleñ komunalna
- zieleñ wspólnot mieszkaniowych
- zieleñ MTBS
- zieleñ spó³dzielni mieszkaniowych
- ogrody jordanowskie

22,60
9,15
1,20
86,46
0,83

3

Zieleñ tras komunikacji miejskiej

35,64

2,72

4

Lasy ochronne

30,25

2,34

5

Orodki wypoczynkowo-przywodne

48,18

3,68

6

Pracownicze ogrody dzia³kowe

235,63

18,00

7

Cmentarze wyznaniowe i komunalne

37,10

2,83

558,69

42,99

Zieleñ ogólnomiejska i osiedlowa:
1

A. Zieleñ ogólnomiejska
w tym:
- parki
- zieleñce i place

2

Razem zieleñ miejska

Z uwagi na zagro¿enie osuwiskami, a tak¿e walory krajobrazowe Skarpy P³ockiej, miasto dba
o zabezpieczenie jej zboczy i korony poprzez sadzenie du¿ej iloci rolin. Wa¿n¹ inwestycja by³ tak¿e
zakup rolin do mini arboretum - parku o charakterze dydaktyczno-naukowym na terenie Ogrodu
Zoologicznego w P³ocku. Rokrocznie na zazielenianie terenów miejskich miasto P³ock przeznacza
ok. 200 tys. z³otych z MFOiGW oraz ok. 200 tys. z³otych z bud¿etu miasta.
Na terenie Miasta jest zarejestrowanych 9 pomników przyrody o¿ywionej oraz dwa zespo³y przyrodniczo-krajobrazowe. Pomnikami przyrody s¹ nastêpuj¹ce pojedyncze drzewa:
D¹b szypu³kowy Broniewskiego - sêdziwe drzewo przy ul. Kociuszki 24 za domem, w którym
mieszka³ i tworzy³ W³adys³aw Broniewski. Obecnie w budynku tym mieci siê siedziba Zwi¹zku
Nauczycielstwa Polskiego. Obwód drzewa na wysokoci 130 cm wynosi 442 cm, a wysokoæ 20 m.
Zosta³ ustanowiony pomnikiem przyrody na podstawie orzeczenia nr 97 PWRN z dn. 24.12.1957 r.;
Nr Lb-5/21/1324/57.
D¹b szypu³kowy za budynkiem S¹du - w parku na ty³ach s¹du okrêgowego w P³ocku, w pobli¿u
ulicy Teatralnej. Obwód drzewa na wysokoci 130 cm wynosi 301 cm, a wysokoæ 20 m. Ronie
samotnie wród szpaleru kasztanowców. Wpisany na listê pomników przyrody orzeczeniem nr 151
PWRN z dn. 21.05.1962 r.; Zn. R-XV-466/39/62.
D¹b szypu³kowy- ronie na terenie nale¿¹cym do Ksi¹¿nicy P³ockiej przy ul. Kociuszki 3. Obwód drzewa na wysokoci 130 cm wynosi 260 cm, wysokoæ drzewa - ok. 30 m. Ustanowiony pomnikiem przyrody na mocy rozporz¹dzenia Wojewody P³ockiego nr 8/92 z dnia 21.05.1992 r. (Dz. Urz.
Woj. P³ockiego nr 6 z dn. 8.06.92 poz. 112).
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D¹b szypu³kowy Wojciech - ronie na terenie posesji prywatnej pañstwa Goszczyñskich przy
ul. Zarzecznej 6 w Borowiczkach. Najokazalszy z p³ockich dêbów pomnikowych. Obwód pnia dochodzi do 500 cm, a wysokoæ wynosi 22 m. Drzewem opiekuj¹ siê uczniowie Szko³y Podstawowej
nr 20 w P³ocku. W koronie drzewa zak³adaj¹ gniazda ziêby i kosy, a w dziuplach - szpaki i sikorki.
U podstawy pnia zadomowi³y siê mrówki. Wpisany na listê pomników przyrody orzeczeniem nr 278
PWRN z dn. 15.02.1973 r. Zn. Rlop-831/18/73.
Platan klonolistny - zlokalizowany na Wzgórzu Tumskim pomiêdzy Muzeum Diecezjalnym
a Bazylik¹ Katedraln¹. Jest to jedyny w P³ocku przedstawiciel tego gatunku. Obwód pnia na wysokoci 130 cm wynosi 200 cm, a wysokoæ drzewa - 20 m. Drzewo zosta³o ustanowione pomnikiem
przyrody na mocy rozporz¹dzenia Wojewody P³ockiego nr 8/92 z dnia 21.05.1992 r. (Dz. Urz. z dn.
8.06.02 poz. 112).
Kasztanowiec bia³y - ronie naprzeciwko wejcia do S¹du Rejonowego w P³ocku, nieopodal siedziby Towarzystwa Naukowego P³ockiego. Wysokoæ drzewa - 22 m, obwód na wysokoci 130 cm 320 cm. Zatwierdzony jako pomnik przyrody rozporz¹dzeniem Wojewody P³ockiego nr 8/92 z dnia
21.05.1992 r. (Dz. Urz. Woj. P³ockiego nr 6 z dn. 8.06 1992 r. poz. 112).
Robinia akacjowa i katalpa ¿ó³tokwiatowa - rosn¹ na terenie Zespo³u Szkó³ Odzie¿owych nr 8
przy ul. Sienkiewicza 26. Robinia ma wysokoæ 17 m i obwód (mierzony na wysokoci 130 cm) - 390
cm, a katalpa - wysokoæ 17 m i obwód (na wysokoci 130 cm) - 134 cm. Ustanowione pomnikiem
przyrody jako grupa drzew zarz¹dzeniem nr 8/92 Wojewody P³ockiego z dnia 21.05.1992 (Dz. Urz.
Woj. P³ockiego nr 6 z dn. 8.06.1992 r., poz. 112).
Magnolia - zlokalizowana na terenie Ogródków Dzia³kowych Kociuszki przy ulicy Gwardii
Ludowej przed Domem Dzia³kowca na Placu Magnolii. Wysokoæ drzewa - 4 m, obwód pnia na
wysokoci 130 cm - 31 cm. Drzewo zosta³o posadzone przez pierwszego instruktora ogrodu Marian
Cielika w czasie wieta Dzia³kowca dla upamietnienia oddania do u¿ytku Domu Diza³kowca i po³¹czenia w 1982 r. M.O.D im. F. Chopina i Z.O.D Petrochemia w jeden wspólny P.O.D im.
T. Kociuszki. Wpisana na listê pomników przyrody rozporz¹dzeniem nr 8/92 Wojewody P³ockiego
z dn. 21.05.1992 r. (Dz. Urz. Woj. P³ockiego nr 6 z dn. 8.06. 1992 r. poz. 112).
Mi³orz¹b chiñski - ronie na osiedlowym placu zabaw Mazowieckiej Spó³dzielni Mieszkaniowej
pomiêdzy blokami nr 3 i 5 przy ulicy Jesiennej. Obwód drzewa wynosi 78 cm (na wysokoci 130 cm),
a jego wysokoæ - 10 m. Ustanowiony pomnikiem przyrody rozporz¹dzeniem nr 1/87 Wojewody P³ockiego z dnia 9.01.1987 r.
Inn¹ form¹ ochrony przyrody wystêpuj¹c¹ na terenie miasta s¹ parki podworskie. Istniej¹ tu dwa
parki nieorzeczone, ujête w spisie zabytków:
1. park dworski - park o powierzchni 3,4 ha, obejmuje Zespó³ Cukrowni Borowiczki, utworzony
w latach 1908-1913, po³o¿ony w P³ocku-Borowiczkach, przy pl. Witosa 1.
2. zespó³ dworsko-parkowy w P³ocku-Ciechomicach zarejestrowany w rejestrze zabytków pod
nr 84 z 22.03.1963r.
oraz nieujêty w spisie zabytków - park miejski - park podominikañski, o powierzchni 0,6 ha ze
szcz¹tkowym drzewostanem, utworzony w 1820 roku, po³o¿ony w P³ocku przy ul. Kociuszki.
Do 2002 roku na terenie miasta P³ocka utworzono dwa zespo³y przyrodniczo-krajobrazowe: jaru
rzeki Brzenicy i jaru rzeki Rosicy.
Zespó³ przyrodniczo-krajobrazowy jaru rzeki Brzenicy zosta³ utworzony na mocy uchwa³y Rady
Miasta P³ocka (uchwa³a nr 999/XLIX/02 z dn. 29 stycznia 2002) w celu ochrony cennego krajobrazu
naturalnego - zachowania jego walorów estetycznych, rekreacyjnych i funkcji korytarza ekologicznego. Ochron¹ objêto powierzchniê ok. 80 ha, obejmuj¹c¹ linie krawêdzi skarpy doliny w powi¹zaniu
z terenami s¹siednimi. W górnym odcinku jaru rolinnoæ drzewiasta, granicz¹ca bezporednio z ciekiem wodnym, reprezentowana jest przez olszê czarn¹ z domieszk¹ jesionu. Wy¿ej znajduj¹ siê pola
uprawne. W pobli¿u osad ludzkich wystêpuj¹ zarola pokrzyw i podagrycznika. Wzd³u¿ polnych dróg
obserwuje siê zbiorowiska segetalno-synantropijne, reprezentowane przez krwawnik, wrotycz, babkê
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szerokolistn¹, koniczynê (bia³¹ i czerwon¹). Wystêpuj¹ te¿ nasadzenia rolin ozdobnych pochodzenia
obcego: jod³a kalifornijska, wierk srebrny, ¿ywotniki, kasztanowiec bia³y. W odcinku rodkowym
jaru wzd³u¿ cieku wystêpuje drzewostan olszy czarnej i wierzby bia³ej z domieszk¹ jesionu wynios³ego. Zbocza jaru s¹ poroniête wierzb¹ bia³¹, jesionem, klonem jawor i lip¹ drobnolistn¹. W podrocie
wystêpuj¹ zarola grabu, a krawêd skarpy porastaj¹ topole. Odcinek ujciowy charakteryzuje siê
du¿ym wp³ywem ingerencji cz³owieka. Wystêpuj¹ tu zabudowania ludzkie z towarzysz¹c¹ im zieleni¹, tereny po porzuconej zabudowie z rolinnoci¹ ruderaln¹, porzucone sady, u¿ytkowane ogrody
dzia³kowe i tereny zdegradowane w wyniku budowy dróg i wiaduktów. Wzd³u¿ cieku wystêpuje prawie wy³¹cznie wierzba bia³a, a na ³achach piaskowych - zbiorowiska pa³ki wodnej i pojedyncze sztuki
irysa. Na obrze¿ach drzewostanu wystêpuj¹ kêpy wierzb krzewiastych poroniête chmielem. Na porzuconych, nie koszonych ³¹kach ronie dziêgiel, podbia³ wrotycz, powój, bylica pio³un, groszek pachn¹cy, wyka ptasia, nostrzyk bia³y w zwartej murawie kostrzewy olbrzymiej. W postaci domieszki
synantropijnej wystêpuje naw³oæ, cykoria i bniec bia³y. Na ³¹kach pojawi³y siê te¿ krzewy wierzb,
czarnego bzu, je¿yn i liwy a³yczy. W pobli¿u ujcia rzeki masowo wystêpuje robinia bia³a - gatunek
obcy. Drzewa i krzewy porasta masowo chmiel i powojnik alpejski. W zaniedbanych sadach rosn¹
stare drzewa owocowe i siewki jesionu, grabu i jawora.
W pobli¿u ogródków dzia³kowych zaznacza siê obecnoæ zdzicza³ych malin i liw a³ycza. Tereny
po opuszczonych zabudowaniach porasta pokrzywa, podbia³, nostrzyk bia³y, cykoria podró¿nik, ³opian. Rolinnoæ prawobrze¿nej skarpy reprezentowana jest g³ównie przez wierzbê bia³¹ z domieszka
topoli, osiki i grabu.
Najliczniejsz¹ grup¹ krêgowców wystêpuj¹c¹ na obszarze doliny Brzenicy s¹ ptaki.
W zadrzewieniach o charakterze parkowym mo¿na spotkaæ takie ptaki jak: kuku³ki, ziêby, dzwoñce, wistunki, nieco mniej liczne grubodzioby i grzywacze, a tak¿e mucho³ówki ma³e i ¿a³obne. Gnie¿d¿¹
siê tu równie¿ dziêcio³y (du¿y, redni, ma³y, zielony i bia³ogrzbiety), krêtog³owy, kosy, kwiczo³y, rudziki, drozdy, pleszki, raniuszki, strzy¿yki oraz sikory (bogatka, modraszka, uboga i czarnog³ówka).
Sporód drapie¿ników spotykanych na tym obszarze nale¿y wymieniæ: myszo³owa zwyczajnego
i w³ochatego, trzmielojada (bardzo rzadkiego), b³otniaka stawowego, jastrzêbia, krogulca, pustu³kê,
kobuza i soko³a wêdrownego, a tak¿e sowy (uszata, pójdka, puszczyk, p³omykówka).
W zarolach wierzbowych w s¹siedztwie rzeki pojawia siê i gniazduje sporo ptaków spotykanych tak¿e w szuwarach. S¹ to: remiz, s³onka, wilga i wiêkszoæ gatunków pokrzewek. Suche ³¹ki
i tereny otwarte zamieszkuj¹: skowronek polny, trznadel, potrzeszcz, ortolan, wiergotek polny,
czajka, a tak¿e kuropatwa i ba¿ant. Drug¹ pod wzglêdem liczebnoci grup¹ krêgowców wystêpuj¹cych w dolinie Brzenicy s¹ ssaki. Stwierdzono tu wystêpowanie oko³o 27 gatunków ssaków. Ssaki
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drapie¿ne s¹ doæ licznie reprezentowane przez lisa i kunê domow¹, a tak¿e tchórza zwyczajnego
i ³asicê ³ask¹ (objêt¹ ochrona prawn¹). Sporód gryzoni pospolicie wystêpuje wiewiórka. Spotyka
siê tak¿e bobra - jego ¿eremia i lady ¿erowania zarejestrowano w dolinie rzeki na wysokoci by³ej
cegielni. Najcenniejszym gatunkiem sporód ssaków opisywanej doliny jest popielica - p³ockie stanowisko tego gatunku jest jedynym w centralnej Polsce. Ssaki owado¿erne reprezentowane s¹ przez
je¿a wschodniego, kreta i zwierzêta z rodziny ryjówkowatych (ryjówka aksamitna i rzêsorek rzeczek).
Zespó³ przyrodniczo-krajobrazowy jaru rzeki Rosicy o powierzchni 40 ha zosta³ utworzony na
mocy uchwa³y Rady Miasta P³ocka (uchwa³a nr 998/XLIX/02 z dn. 29.01.2002 r.) w celu ochrony
cennego krajobrazu naturalnego - zachowania jego walorów estetycznych, rekreacyjnych i funkcji
korytarza ekologicznego.
Wzd³u¿ brzegów cieku wystêpuje zespó³ ³êgu olszowego z dominacj¹ olszy czarnej. W warstwie
krzewów towarzysz¹ mu: bez czarny, czeremcha zwyczajna i trzmielina europejska. Fragmentarycznie w dolinie Rosicy wystêpuje te¿ ³êg wierzbowo-topolowy z dominuj¹cymi gatunkami wierzby kruchej, wierzby bia³ej, topoli czarnej i topoli bia³ej. Du¿y udzia³ gatunków reprezentuj¹cych ten zespó³
w dolinie Rosicy wskazuje na bliskoæ Wis³y i powi¹zania ekologiczne obydwu dolin. W kilku miejscach wzd³u¿ jaru Rosicy wystêpuje las gr¹dowy. Reprezentuj¹ go grab, d¹b, a w podszyciu leszczyna
i trzmielina. Czêstym zbiorowiskiem rolinnym jest te¿ zbiorowisko z klonem jesionolistnym.
Dobrze nas³onecznione miejsca jaru Rosicy zajmuj¹ zbiorowiska ciep³olubne - wystêpuj¹ g³ównie
na powsta³ych w wyniku erozji pó³kach ziemnych doliny, gdzie drzewostan jest rzadki. Zbiorowiska
te wesz³y na miejsce wyciêtych lub wypalonych drzew i s¹ reprezentowane przez takie gatunki jak:
ró¿e, g³ogi, grusza polna, liwa tarnina, liwa widwa, liwa mirabelka.
Poza krawêdzi¹ doliny, na polanach i ods³oniêtych zboczach wystêpuj¹ zbiorowiska trawiaste
i zio³orolowe - wród nich licznie wystêpuje naw³oæ i wrotycz, rzadziej pokrzywa.
wiat zwierz¹t doliny Rosicy jest bardzo interesuj¹cy. Odcinek rzeki znajduj¹cy siê w granicach
zespo³u odznacza siê szybkim nurtem, licznymi kamienistymi bystrzami, a woda jest dobrze natleniona. S¹ tu dobre warunki bytowania dla wielu gatunków bezkrêgowców i krêgowców wodnych. Ptaki
zwi¹zane s¹ g³ównie z ³êgiem jesionowo-olszowym. Na skraju lasu wystêpuje trznadel i ortolan.
W gêstych krzewach gniazduj¹ piecuszka, pokrzewki (ogrodowa, pieg¿a i jarzêbata) i dzierzba g¹siorek. W rzadkich drzewostanach obserwuje siê kulczyki, ziêby, krêtog³owy, dziêcio³y du¿e, dziêcio³ki,
a tak¿e kowaliki, pe³zacze i kuku³ki. Na terenie doliny wystêpuj¹ te¿ gatunki synantropijne, np. kopciuszek. Na otwartych po³aciach terenu w dolinie Rosicy czêsto widuje siê kuraki - m.in. kuropatwy.
Sporód ssaków bytuj¹cych na opisywanym terenie nale¿y wymieniæ kunê domow¹, je¿a wschodniego i ryjówki (aksamitna, malutka, rzêsorek rzeczek). Gryzonie reprezentowane s¹ w dolinie Rosicy
przez krety, dzikie króliki, myszy (zarolowa i polna) i inne drobne ssaki.
Z inicjatywy Urzêdu Miasta oraz Miejskiego Ogrodu Zoologicznego, w P³ocku realizowany jest
Program ochrony ssaków i p³azów.
Ponadto, czêæ Doliny Wis³y na terenie miasta P³ocka przewidziana zosta³a do objêcia ochron¹
w ramach systemu Natura 2000. Szczegó³owe ustalenia podane zostan¹ po sprecyzowaniu granic
i zasad postêpowania w tym obszarze, co nast¹pi po wydaniu przez Ministra Ochrony rodowiska
odpowiedniego rozporz¹dzenia.
7.1.2. Program poprawy dla pola: Ochrona przyrody i krajobrazu

Cel d³ugoterminowy do roku 2015:
Ukszta³towanie i ochrona miejskiego systemu obszarów ochronnych
oraz rozwój obszarów rekreacyjnych
Cele rednioterminowe do roku 2011:
1. Wzrost iloci terenów zieleni miejskiej.
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2. Poprawa zdrowotnoci i odpornoci drzewostanów.
3. Wdra¿anie ustaleñ zawartych w Planie Zazieleniania Miasta P³ocka do roku 2012.
Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki dzia³añ:
1. Wzrost wiadomoci spo³ecznej w zakresie form ochrony przyrody,
2. U¿ytkowanie zasobów zieleni w sposób zgodny z zasadami ochrony przyrody, bioró¿norodnoci
i krajobrazu,
3. Uwzglêdnienie wartoci rodowiska przyrodniczego w polityce przestrzennej i kierunkach rozwoju miasta,
4. Zwiêkszenie powierzchni terenów zielonych i mo¿liwoci rekreacji,
5. Renaturalizacja i poprawa stanu najcenniejszych ekosystemów i siedlisk,
6. Ochrona terenów przyrodniczo cennych przed niew³aciwym zainwestowaniem,
7. Ochrona istniej¹cej zieleni urz¹dzonej,
8. Utrzymanie istniej¹cych korytarzy ekologicznych wzd³u¿ dolin i rzek,
9. Rozszerzenie i usprawnienie ochrony in situ i ex situ gatunków rolin i zwierz¹t zagro¿onych
wyginiêciem oraz starych, tradycyjnych odmian rolin i ras zwierz¹t hodowlanych maj¹cych znaczenie dla ochrony ró¿norodnoci biologicznej, poprzez stworzenie i utrzymanie niezbêdnych warunków technicznych do takiej ochrony (stosowne obiekty i ich wyposa¿enie),
10. Zachowanie istniej¹cych zbiorników wodnych,
11. Rozwój szlaków turystycznych i cie¿ek dydaktycznych na terenach interesuj¹cych przyrodniczo.
Nazwa zadania

Uwagi

1

2

3

1

Aktualizacja ewidencji gruntów rolnych i nieu¿ytków pod k¹tem mo¿liwoci ich zalesienia

Urz¹d Miasta

2

Zalesianie lub zagospodarowanie w kierunku rekreacyjno - wypoczynkowym gruntów
wy³¹czonych z u¿ytkowania rolniczego oraz nieu¿ytków

Urz¹d Miasta,
Nadlenictwa

3

Wytypowanie obiektów przyrodniczych do utworzenia u¿ytków ekologicznych, pomników przyrody i stanowisk dokumentacyjnych

Urz¹d Miasta

4

Opracowanie i utworzenie dydaktycznych cie¿ek przyrodniczych na terenach przyrodniczo cennych

Urz¹d Miasta,
RCEE

5

Waloryzacja przyrodnicza miasta

Urz¹d Miasta

6

Budowa przejæ dla zwierz¹t nad lub pod trasami komunikacyjnymi i przep³awek
dla zwierz¹t wodnych

Zarz¹dy Dróg

7

Zagospodarowanie do celów rekreacji, turystyki i sportu jaru Rosicy i jaru Brzenicy

Urz¹d Miasta

8

Konserwacja zieleni na terenach Miasta

Urz¹d Miasta

9

Rozwój i utrzymanie Parku Pó³nocnego

Urz¹d Miasta

10

Konserwacja zieleni w pasach drogowych ulic krajowych, wojewódzkich, powiatowych
i gminnych

Urz¹d Miasta

11

Utrzymanie lasów stanowi¹cych w³asnoæ komunaln¹

Urz¹d Miasta

12

Opracowanie i wdro¿enie programu poprawy stanu zdrowotnoci kasztanowców bia³ych

Urz¹d Miasta

13

Prowadzenie ci¹g³ej edukacji ekologicznej na temat form ochrony przyrody

Urz¹d Miasta,
RCEE,
szko³y, media

14

W³¹czenie organizacji i stowarzyszeñ ekologicznych non profit do wspó³pracy w ochronie czynnej obiektów i obszarów przyrodniczych w ramach edukacji ekologicznej

Urz¹d Miasta

Lp.

Zgodnie z Planem zazieleniania miasta P³ocka do roku 2012, opracowanym w Wydziale Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska Urzêdu Miasta, w latach 2004 - 2006 konieczne bêdzie
wdro¿enie nastêpuj¹cych zadañ:
1. Zagospodarowanie terenów Parku na Skarpie P³ockiej poprzez:
 dokonanie uzupe³niaj¹cych nasadzeñ drzew i krzewów: na koronie skarpy oraz jej zboczach.
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2. Park Pó³nocny:
 uzupe³niaj¹ce nasadzenia drzew i krzewów.
3. Zieleñce:
 zagospodarowanie zieleni w ci¹gu pieszym w Pasa¿u Roguckiego w okolicy kocio³a w. Jadwigi,
 urz¹dzenie terenu zieleni przy skrzy¿owaniu ul. Batalionów Ch³opskich z ul. Gwardii Ludowej,
 urz¹dzenie zieleni w Al. Spacerowej,
 urz¹dzenie zieleni na pasa¿u Kutrzeby na odcinku od kocio³a w. Krzy¿a do ul. Armii Krajowej,
 zagospodarowanie zieleni przy skrzy¿owaniu ul. Polnej z ul. Kwiatow¹ na osiedlu Skarpa B,
 modernizacja zieleni Placu Obroñców Warszawy,
 modernizacja zieleni Placu Narutowicza,
 modernizacja zieleñca na Nowym Rynku,
4. Zieleñ przyuliczna:
 uzupe³niaj¹ce nasadzenia drzew na terenie zieleni przylegaj¹cym do targowiska miejskiego przy
ul. Rembieliñskiego,
 uzupe³niaj¹ce nasadzenia drzew w Al. Jachowicza,
 renowacja trawników oraz uzupe³niaj¹ce nasadzenia drzew i krzewów w ul. Kobyliñskiego,
 uzupe³niaj¹ce nasadzenia drzew, wprowadzenie krzewów oraz renowacja trawników w pasie drogowym ul. £ukasiewicza na odcinku od ul. Kobyliñskiego do jaru rzeki Brzenicy,
 zagospodarowanie zieleni¹ pasów przylegaj¹cych do cie¿ek rowerowych na ul. £ukasiewicza,
Batalionów Ch³opskich, Gwardii Ludowej,
 nasadzenia drzew w pasie drogowym ul. Kutnowskiej na odcinku 3 km po stronie zachodniej,
 sukcesywna wymiana obumieraj¹cych topól na inne gatunki drzew w pasie drogowym ul. Bielskiej na odcinku od torów kolejowych do cmentarza komunalnego,
 nasadzenia uzupe³niaj¹ce drzew w pasie drogowym ul. Targowej,
 za³o¿enie pasów zieleni izolacyjnej przy ogrodach dzia³kowych od tras komunikacyjnych przy
ulicach: Dobrzykowskiej, Szpitalnej, Dobrzyñskiej, Wiadukt, itp.,
 zagospodarowanie zieleni¹ w miarê mo¿liwoci i istniej¹cych parkingów.
5. Urz¹dzenie terenu rekreacyjno-wypoczynkowego (teren miêdzy stadionem a ogrodami dzia³kowymi przy ul. Gwardii Ludowej) w Zespole Przyrodniczo-Krajobrazowym Jaru rz. Brzenicy.
Zadania w zakresie rozwoju zieleni do 2012 roku:
1. Park na Skarpie P³ockiej:
 wzbogacenie rolinnoci¹ o du¿ych wartociach dekoracyjnych korony i zboczy skarpy,
2. Zieleñce:
 urz¹dzenie zieleni na pasa¿u Kutrzeby na odcinku od ul. Armii Krajowej do Zespo³u Przyrodniczo - Krajobrazowego jaru rzeki Rosicy,
 modernizacja ma³ej architektury ogrodowej i stworzenie lepszych warunków dla rosn¹cych drzew
w ul. Tumskiej,
 urz¹dzenie zieleñca na terenie po³o¿onym pomiêdzy ul. Gwardii Ludowej, ul. Bielsk¹ a torami
kolejowymi.
3. Zieleñ przyuliczna:
 kontynuacja wymiany obumieraj¹cych topól na inne gatunki drzew w pasie drogowym ul. Bielskiej na odcinku od torów kolejowych do cmentarza komunalnego,
 urz¹dzenie zieleni izolacyjnej w pasach drogowych ulic: Po³udniowej, Imielnickiej, Grabówki,
 kontynuacja nasadzeñ drzew w pasie drogowym ul. Targowej,
 uzupe³niaj¹ce nasadzenia drzew w miejscach po ubytkach w pasach drogowych.
4. Zespo³y Przyrodniczo - Krajobrazowe:
 Zespó³ Przyrodniczo - Krajobrazowy Jaru Rosicy: urz¹dzenie zieleni parkowej niskiej, dolesianie nad jarem rzeki o powierzchni 1 ha,
 Zespó³ Przyrodniczo - Krajobrazowy Jaru rzeki Brzenicy: urz¹dzenie cie¿ki ekologicznej
wzd³u¿ g³ównego ci¹gu spacerowego.
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Efekty dzia³añ:
 zwiêkszenie atrakcyjnoci turystycznej i rekreacyjnej miasta,
 zaspokojenie wypoczynkowo -rekreacyjnych potrzeb mieszkañców,
 zwiêkszenie zasobów i produktywnoci oraz trwa³oci i bezpieczeñstwa ekosystemów lenych.
7.2. Ochrona Skarpy P³ockiej
7.2.1. Stan aktualny

Charakterystycznym elementem rzeby terenu P³ocka jest Skarpa Wilana, nazywana te¿ Skarp¹
P³ock¹, oddzielaj¹ca prawobrze¿n¹ czêæ miasta od doliny Wis³y. Skarpa jest wizytówk¹ miasta, wpisuj¹c siê malowniczo w krajobraz doliny Wis³y. Jest to obszar o du¿ych walorach krajobrazowych
i turystycznych.
Skarpa stanowi po³udniow¹ granicê Wysoczyzny P³oñskiej, a jej d³ugoæ na terenie miasta wynosi
ok. 8 km. Jej wysokoæ wzglêdna wynosi oko³o 15 - 48 m (rednio 35 m) i k¹t nachylenia 15 - 45o.
Miejscami na terenie miasta skarpa jest oddzielona od Wis³y tarasem zalewowym. Morfologia Skarpy
P³ockiej kszta³towana jest od dawna w wyniku wielu nak³adaj¹cych siê zjawisk, z których najistotniejszymi s¹ procesy erozyjne Wis³y i erozja zboczy. Niebagateln¹ rolê ma równie¿ dzia³alnoæ cz³owieka - lokalizacja miasta, rozwijaj¹cego siê w pobli¿u skarpy, wp³ynê³a na jej stabilnoæ i spowodowa³a zagro¿enia wynikaj¹ce z procesów antropogenicznych.
Skarpa wykazuje dwudzielnoæ, wynikaj¹c¹ z budowy geologicznej. W czêci górnej wystêpuje niemal pionowy odcinek ciany, a poni¿ej le¿¹cy odcinek skarpy nachylony jest pod k¹tem oko³o 40o i z³o¿ony
z materia³u lunego. Ca³y obszar strefy krawêdziowej i przykrawêdziowej pociêty jest licznymi w¹wozami
o d³ugoci redniej 100 - 150 metrów, g³êbokoci oko³o 35 metrów i nachyleniu zboczy 20 - 40o. Jeden
z jarów wykorzystuje niewielka rzeka Brzenica, prawostronny dop³yw Wis³y.
Budowa geologiczna skarpy zwi¹zana jest cile z okresem czwartorzêdu: wierzchni¹ warstwê
skarpy buduj¹ nasypy antropogeniczne i odpady, gromadzone w zag³êbieniach skarpy przez wiele lat.
Górna czêæ skarpy zbudowana jest g³ównie z glin zwa³owych zlodowacenia Wis³y, z przewarstwieniami osadów zastoiskowych i piaszczystych. Mi¹¿szoæ poziomu glin wynosi oko³o 8 metrów.
W dolnej czêci skarpy wystêpuj¹ koluwia, których powierzchnia nachylona jest pod k¹tem oko³o 40o.
Na granicy glin i koluwium wystêpuje warstwa py³ów, piasków lub gliny szarej zlodowacenia Odry.
Pod³o¿e utworów czwartorzêdowych stanowi¹ plioceñskie i³y i i³y pylaste z przewarstwieniami piasków kwarcowych i lignitów.
W obrêbie skarpy, g³ównie z powodu jej budowy geologicznej i du¿ego k¹ta nachylenia zboczy,
wystêpuj¹ liczne zjawiska geodynamiczne. W zwi¹zku z tym wielokrotnie zachodzi³y obrywy i osuwiska zboczy, zagra¿aj¹ce obiektom po³o¿onym na skarpie.
Obecny kszta³t zboczy skarpy ukszta³towa³ siê po powodzi w 1982 roku, kiedy to usypana zosta³a
u podstawy skarpy przypora piaszczysta, co spowodowa³o rozwój procesów stabilizacyjnych i ³agodzenie zbocza. Powstrzymanie osuwisk umo¿liwi³o rozwój rolinnoci niskiej i drzew na zboczach.
W latach 80- i 90-tych przeprowadzono liczne prace porz¹dkowe i zabezpieczaj¹ce skarpê: likwidacja
osuwisk w rejonie Hotelu Starzyñski i ulicy Piekarskiej, odprowadzenie wód powierzchniowych; nast¹pi³o tak¿e samoistne umocnienie skarpy rolinnoci¹. Do stabilizacji skarpy przyczyni³a siê tak¿e
budowa Zbiornika W³oc³awskiego, co zahamowa³o erozjê boczn¹ rzeki. Od tego czasu woda rzeczna
mia³a kontakt ze skarp¹ dwukrotnie: w 1979 i 1982 roku, wywo³uj¹c za ka¿dym razem du¿e szkody.
Obecnie, od 1982 roku, prowadzony jest monitoring korony skarpy, którego celem jest sygnalizowanie przemieszczeñ i zagro¿eñ skarpy. Sieæ geodezyjna rejestruj¹ca ruchy geodezyjne z³o¿ona jest
z systemu reperów. Pomiary obejmuj¹ sk³adow¹ pionow¹ - osiadanie reperów na koronie skarpy
i obiektów zabytkowych oraz poziom¹ - sygnalizuj¹c¹ mo¿liwoæ wyst¹pienia osuwisk Wyniki obserwacji wskazuj¹ na istnienie ma³o intensywnych procesów osiadania terenu skarpy, osypywania i zaniku nisz obrywowych. Bardzo intensywne procesy zachodz¹ przy Domu Technika, gdzie istnieje nie119

ustabilizowane osuwisko. Jak stwierdzono, najwiêksze ryzyko wyst¹pienia osuwisk zachodzi w marcu i kwietniu, kiedy w wyniku nasi¹kniêcia skarpy przez wody roztopowe ma ona najni¿sz¹ stabilnoæ. Na pozosta³ym obszarze skarpy procesy geodynamiczne sprowadzaj¹ siê g³ównie do obrywów
górnej czêci cian. W dalszym ci¹gu zagro¿enie stanowi erozja wodna zboczy, wystêpuj¹ca podczas
intensywnych opadów atmosferycznych.
Nierównomierne osiadania i przemieszczenie poziome zachodz¹ce w obrêbie skarpy s¹ przyczyn¹
uszkodzeñ i spêkañ budynków po³o¿onych w bezporednim s¹siedztwie skarpy i w strefie oko³o
50 metrów od jej krawêdzi. Przyczyn¹ odkszta³ceñ pod³o¿a mog¹ byæ tak¿e procesy osiadañ zwi¹zane
ze wznoszeniem nowych obiektów i doci¹¿aniem gruntów skarpy, co jest zjawiskiem normalnym
i powszechnie wystêpuj¹cym. W P³ocku, tak¿e poza terenem skarpy, wielkoæ takich osiadañ siêga
4 cm, a czas ich trwania wynosi do 100 lat. Na skarpie zachodzi tak¿e mo¿liwoæ osiadañ poziomych,
w kierunku Wis³y. Strefa, w której zachodzi mo¿liwoæ wyst¹pienia przemieszczeñ poziomych siêga
50 m w g³¹b miasta.
Jako g³ówne przyczyny wystêpowania osuwisk wymienia siê:
 intensywne opady atmosferyczne,
 wody roztopowe,
 wibracje wywo³ane przez przeje¿d¿aj¹ce pojazdy,
 uaktywnienie powierzchni polizgu starszych osuwisk,
 spêkanie warstwy glin zwa³owych,
 przesuszenie skarpy,
 ewentualne przecieki wodoci¹gów i kanalizacji,
 wody gruntowe,
 brak miejsc odprowadzenia wody.
7.2.2. Program poprawy dla pola: Skarpa P³ocka

Cel d³ugoterminowy do roku 2015:
Ochrona Skarpy P³ockiej przed niekorzystnymi zjawiskami
i zapobieganie wystêpowaniu osuwisk i innych deformacji
Cele rednioterminowe do roku 2011:
1. Zahamowanie procesów osuwiskowych i deformacyjnych Skarpy P³ockiej
2. Minimalizacja zagro¿eñ ze strony Skarpy P³ockiej dla obiektów i mieszkañców miasta
3. Poprawa statecznoci skarpy
4. Poprawa estetyki skarpy i obiektów zlokalizowanych w jej obrêbie
5. Kontynuacja i rozwój monitoringu zboczy i korony skarpy
Cele krótkoterminowe i kierunki dzia³añ do roku 2007:
1. Prowadzenie systematycznych, cyklicznych obserwacji i badañ w celu wytypowania mo¿liwych
miejsc powstawania deformacji i osuwisk,
2. Monitoring stabilnoci zboczy i korony skarpy poprzez sieæ pomiarowo - kontroln¹,
3. Prowadzenie dodatkowych lokalnych pomiarów dla stwierdzonych powierzchni deformacji i mo¿liwych osuwisk,
4. Konserwacja i uzupe³nianie sieci reperów wchodz¹cych w sk³ad sieci monitoringowej,
5. Tworzenie warstwy glebowej w obrêbie zboczy skarpy,
6. Stabilizacja korony i zboczy skarpy przez odpowiednio dobran¹ rolinnoæ nisk¹ i wysok¹,
7. Zabezpieczenia antyerozyjne korony i zboczy skarpy w postaci wype³nieñ ziemnych i odprowadzeñ wody,
8. Ochrona wartoci przyrodniczych i krajobrazowych skarpy,
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9. Unormowanie stosunków wodnych poprzez odpowiednie urz¹dzenia odwadniaj¹ce - studzienki,
kana³y, rynny opaskowe, itp.,
10. Konserwacja urz¹dzeñ odwadniaj¹cych skarpê,
11. Bie¿¹ce naprawy infrastruktury w obrêbie skarpy (schody, podesty, itp.),
12. Likwidacja istniej¹cych ruin i piwnic,
13. Systematyczne (np. raz na kwarta³) sprawdzanie stanu technicznego budynków komunalnych
i zabytkowych znajduj¹cych siê w obrêbie skarpy lub nara¿onych na jej oddzia³ywanie (strefa
50 m w g³¹b miasta),
14. Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym infrastruktury technicznej miasta w obrêbie oddzia³ywanie Skarpy P³ockiej (sieæ wodoci¹gowa i kanalizacyjna),
15. Dbanie o estetykê skarpy i obiektów znajduj¹cych siê w jej obrêbie,
16. Kontynuacja wprowadzania do planów zagospodarowania przestrzennego ograniczeñ zwi¹zanych
z istnieniem skarpy,
17. Wprowadzenie wymogu nadzoru geotechnicznego dla prac budowlanych i remontowych dla inwestycji w rejonie skarpy lub strefie jej oddzia³ywania,
18. Zagospodarowywanie skarpy w kierunku rekreacyjno-turystycznym,
19. Promocja walorów skarpy jako atrakcji krajobrazowej.
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7.2.3. Program operacyjny dla pola: Ochrona przyrody i krajobrazu oraz ochrona Skarpy P³ockiej
Lp.

Zadanie

Typ zadania
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Termin
realizacji

Realizatorzy

Efekty dzia³añ i uwagi

1. Wspó³praca z Wojewódzkim Konserwato- koordynowane
rem Zabytków i Wojewódzkim Konserwatorem Przyrody w zakresie ochrony starodrzewia i cennych obiektów przyrodniczych

2004-2007

Urz¹d Miasta
Wojewódzki
Konserwator Przyrody
Wojewódzki
Konserwator Zabytków

Prawid³owa ochrona starodrzewia, pomników przyrody, parków zabytkowych , które ze wzglêdu na wiek i wartoci przyrodnicze objête s¹ opiek¹
konserwatorsk¹.

2. Promocja walorów przyrodniczych Mia- koordynowane
sta

2004-2007

Urz¹d Miasta
RCEE
szko³y, media,
organizacje turystyczne

bud¿et miasta
Wy¿sza wiadomoæ mieszkañców
dot. piêkna otaczaj¹cej ich przyrody, fundusze ekologiczne
lepsze warunki do zdrowego wypo- rodki inwestorów
czynku.

3. Budowa przejæ dla zwierz¹t nad i pod tra- koordynowane
sami komunikacyjnymi i przep³awek dla
zwierz¹t wodnych

2004-2007

4. Wytypowanie obiektów przyrodniczych do koordynowane
utworzenia u¿ytków ekologicznych, pomników przyrody i stanowisk dokumentacyjnych

2004-2007

Urz¹d Miasta

wzmocnienie terenów cennych przy- fundusze ekologiczne
bud¿et miasta
rodniczo, ochrona istniej¹cych zasobów przyrody

5. Urz¹dzanie, utrzymywanie i ochrona ist- koordynowane
niej¹cej zieleni urz¹dzonej

2004-2007

Urz¹d Miasta

zwiêkszenie estetyki krajobrazu,
a przez to atrakcyjnoci miasta

2005

Urz¹d Miasta

inwentaryzacja terenów cennych przy- fundusze ekologiczne
bud¿et miasta
rodniczo umo¿liwi wytypowanie obszarów przeznaczonych do ochrony

100 000

6. Waloryzacja obszarów przyrodniczo cennych

w³asne

przedsiêbiorstwa robót ochrona zwierz¹t
drogowych ochrona
zwierz¹t

ród³a finansowania Szacunkowy
koszt z³


Zarz¹d Dróg
Wojewódzkich
bud¿et miasta
rodki inwestorów

bud¿et miasta
fundusze ekologiczne



200 000

bd

100 000

12 000 000

7. Ochrona obszarów cennych przyrodniczo koordynowane

2004-2007

ochrona najbardziej cennych zasobów fundusze ekologiczne
Urz¹d Miasta
bud¿et miasta
Wojewoda Mazowiecki przyrodniczych miasta

30 000

8. Rozwój szlaków turystycznych i cie¿ek koordynowane
dydaktycznych na terenach interesuj¹co
przyrodniczo miasta

2004-2007

Urz¹d Miasta, RCEE, wzrost atrakcyjnoci turystycznej mia- fundusze ekologiczne
bud¿et miasta
organizacje turystyczne sta

200 000

9. Kontrola przestrzegania przepisów o
ochronie przyrody w trakcie gospodarczego wykorzystywania zasobów przyrody

w³asne

2004-2007

Urz¹d Miasta

wzmocnienie ³adu i porz¹dku w miecie





Lp.

Zadanie

Typ zadania

Termin
realizacji

Realizatorzy

Efekty dzia³añ i uwagi

ród³a finansowania Szacunkowy
koszt z³

10.

Nasadzenia nowych drzew i krzewów

w³asne

2004-2007

Urz¹d Miasta

poprawa estetyki miasta

fundusze ekologiczne
bud¿et miasta

11.

Utrzymanie i poprawa infrastruktury na
terenach zieleni miejskiej

w³asne

2004-2007

Urz¹d Miasta

poprawa estetyki miasta

fundusze ekologiczne
bud¿et miasta

800 000

12.

Zabezpieczenie i odwodnienie Skarpy koordynowane
P³ockiej w granicach miasta

2004-2007

Urz¹d Miasta
orodki naukowe

bud¿et miasta

2 820 000

13.

Utrzymanie lasów stanowi¹cych w³asnoæ
komunaln¹

2004-2007

Urz¹d Miasta

poprawa stanu lasów komunalnych
bud¿et miasta

bud¿et miasta
fundusze ekologiczne

70 000

14.

Utrzymanie zieleni osiedlowej bêd¹cej w koordynowane
zasobach Mazowieckiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej wraz z wprowadzeniem
nowych nasadzeñ na obszarze 17 ha

2004-2007

Zarz¹d Mazowieckiej Spó³dzielni
Mieszkaniowej
Pe³nomocnicy
Zarz¹du ds. Osiedla
Miêdzytorze,
ds. Osiedla Podolszyce, ds. Osiedla
Skarpa

zwiêkszenie terenów zielonych w miecie
poprawa estetyki miasta
ochrona i konserwacja istniej¹cej zieleni urz¹dzonej

bud¿et spó³dzielni

610 000

15.

Opracowanie i wdro¿enie programu ochro- koordynowane
ny kasztanowca bia³ego

2004-2007

Urz¹d Miasta,
placówki naukowobadawcze

ochrona cennego drzewostanu miasta

fundusze ekologiczne
bud¿et miasta

500 000

w³asne

poprawa estetyki i bezpieczeñstwa
skarpy,fundusze ekologiczne
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Razem koszty w latach 2004-2007: 17 930 tys. PLN

500 000

7.3. Gleby
7.3.1. Stan aktualny

Gleby na terenie Miasta maj¹ genezê zwi¹zan¹ cile z budow¹ geologiczn¹, szczególnie z czwartorzêdowymi utworami plejstocenu i holocenu - glinami, piaskami, ¿wirami, i³ami oraz osadami rzecznymi. Na utworach tych wykszta³ci³y siê nastêpuj¹ce typy gleb:
 gleby p³owe i brunatne wy³ugowane wytworzone z piasków gliniastych, glin lekkich i py³ów. Tworz¹ one
przewa¿nie kompleksy ¿ytnie bardzo dobre lub pszenne dobre, miejscami bardzo dobre;
 gleby bielicowe oraz gleby rdzawe wykszta³cone na utworach piaszczystych o ró¿nej genezie. Stanowi¹
one g³ównie kompleks ¿ytni s³aby lub ¿ytnio-³ubinowy, o niskiej wartoci rolniczej;
 gleby glejowe, murszowe i torfowe, wystêpuj¹ce w dolinach rzek. Wykszta³ci³y siê one na obszarach
podmok³ych na pod³o¿u mu³owo-torfowym, na mu³kach rzecznych lub jeziornych przy du¿ym udziale
substancji organicznych. Tworz¹ one przewa¿nie kompleksy trwa³ych u¿ytków zielonych;
 mady - wykszta³cone na terenach dolin rzecznych. S¹ to gleby przewa¿nie wysokiej jakoci, zasobne
w substancjê organiczn¹ i sk³adniki pokarmowe.
Rolnicza jakoæ gleb jest zró¿nicowana. Przewa¿aj¹ grunty orne redniej i niskiej jakoci.
P³ock jest gêsto zaludnionym i uprzemys³owionym miastem, wiêc rolnictwo nie pe³ni istotnej funkcji,
a jego znaczenie bêdzie mala³o. Przewiduje siê, ze udzia³ terenów wykorzystywanych rolniczo bêdzie mala³,
a grunty te przeznaczane bêd¹ pod inwestycje lub zalesianie.
Du¿a czêæ gleb na terenie miasta zosta³a przeobra¿ona antropogenicznie. Nasilaj¹ce siê stale wp³ywy
ró¿norodnych form dzia³alnoci przemys³owej, rolniczej i urbanizacyjnej przyczyni³y siê do znacznych zmian
w naturalnych warunkach glebowych. Zmiany te przejawiaj¹ siê w postaci szeregu form degradacji pokrywy
glebowej i prowadz¹ do wytworzenia gleb o zmienionym profilu i w³aciwociach fizykochemicznych.
Na terenie P³ocka procesy degradacji gleb zwi¹zane s¹ przede wszystkim z:
 terenami przylegaj¹cymi do zak³adów przemys³owych,
 rejonami budowy nowych osiedli mieszkaniowych i tras komunikacyjnych,
 rejonami zwiêkszonej depozycji zanieczyszczeñ z powietrza,
 rejonami intensywnej produkcji rolnej i hodowlanej,
 erozj¹ gleb w obrêbie stromo po³o¿onych stoków skarpy wilanej,
 miejscami niekontrolowanego sk³adowania odpadów lub wylewaniem cieków.
Analizê stanu gleb w P³ocku oparto o dwie serie pomiarów:
 wykonane przez Pañstwowy Instytut Geologiczny w trakcie realizacji Atlasu geochemicznego Polski
1:2 500 000 (Lis, Pasieczna 1995) badania 7 próbek gleby,
 badania WIO w P³ocku próbek gleby pobranych z 29 punktów.
W tabeli 32 zamieszczono wyniki oznaczeñ zawartoci pierwiastków oraz wartoci odczynu (pH)
w poszczególnych próbkach gleb z obszaru miasta P³ocka wykonane przez PIG. Dla oceny zanieczyszczenia
gleb zastosowano wartoci dopuszczalne stê¿eñ okrelone w Za³¹czniku do Rozporz¹dzenia Ministra rodowiska dnia 9 wrzenia 2002 r. w sprawie standardów gleby oraz standardów jakoci ziemi (Dz. U. Nr 165
z dnia 4 padziernika 2002 r., poz 1359). Wartoci dopuszczalne pierwiastków dla poszczególnych grup
zanieczyszczeñ oraz zakresy ich zawartoci i przeciêtne stê¿enia w glebach P³ocka (medianê) zamieszczono
w tabeli 2. W celu ³atwiejszej interpretacji zestawiono je z przeciêtnymi koncentracjami tych pierwiastków
(medianami) w glebach terenów niezabudowanych Polski (najmniej zanieczyszczonych). W tabeli 31 zamieszczono wyniki badañ przeprowadzonych przez WIO.
Klasyfikacja próbek gleb z terenu P³ocka w oparciu o w/w Rozporz¹dzenie wykaza³a, ¿e oznaczone
iloci pierwiastków w wiêkszoci próbek s¹ ni¿sze od granicznych wartoci dopuszczalnych stê¿eñ dla grupy
A. Tylko w przypadku dwóch próbek gleb zanotowano zawartoæ o³owiu klasyfikuj¹c¹ te gleby do grupy B.
W obydwu próbkach stê¿enie o³owiu tylko nieznacznie przekracza górn¹ granicê wartoci dopuszczalnych
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stê¿eñ tego pierwiastka dla grupy A (50 mg/kg). Obie próbki zosta³y pobrane z trawników znajduj¹cych siê
na terenach o zabudowie przemys³owej: próbka nr 2 - przy ul. Pop³aciñskiej, w pobli¿u przecinaj¹cego j¹
toru kolejowego, na ty³ach portu; próbka nr 4 - przy ul. Bielskiej w pobli¿u skrzy¿owania z ul. Gwardii
Ludowej.
Przy sumarycznej klasyfikacji stosuje siê zasadê zaliczenia gleby do danej grupy, gdy zawartoæ przynajmniej jednego pierwiastka przewy¿sza górn¹ granicê wartoci dopuszczalnej w grupie. Sumaryczna klasyfikacja wskazuje, ¿e 71% badanych gleb z obszaru P³ocka nale¿y do grupy A (standard obszaru poddanego
ochronie), a 29% badanych gleb nale¿y do grupy B, umo¿liwiaj¹cej wielofunkcyjne u¿ytkowanie. Przeciêtna
zawartoæ arsenu, kadmu i rtêci w glebach powierzchniowych P³ocka jest bardzo zbli¿ona do ich przeciêtnej
zawartoci w glebach z obszarów niezabudowanych Polski, w przypadku pozosta³ych pierwiastków - ich
przeciêtne stê¿enia w glebach miejskich P³ocka s¹ wy¿sze ni¿ w glebach z obszarów niezabudowanych kraju.
Zdecydowana wiêkszoæ gleb obszaru P³ocka wykazuje odczyn zasadowy (>7,4), typowy dla gleb miejskich w Polsce. Wysokie pH gleb poziomu powierzchniowego w miastach jest prawdopodobnie wynikiem
opadu py³ów ze spalania paliw oraz dzia³alnoci zak³adów przemys³owych.
W Atlasie zanieczyszczeñ gleb miejskich w Polsce (Pasieczna, 2003) dokonano oceny wzbogacenia
gleb miejskich w szereg pierwiastków w stosunku do regionalnego t³a geochemicznego. Ponadto wyniki
badañ geochemicznych gleb powierzchniowych z terenów miejskich (wykonywanych w ramach realizacji
Atlasu geochemicznego Polski 1:2 500 000), zosta³y porównane z wynikami analiz próbek glebowych
pobranych w tych samych punktach i w tym samym czasie z zakresu g³êbokoci: 0,4-0,6 m. W przypadku
P³ocka oparto siê na wynikach badañ gleb pobranych w 5 punktach miasta. Wspó³czynniki wzbogacenia w
dany pierwiastek obliczono jako stosunek wartoci mediany tego pierwiastka w warstwach z okrelonych
g³êbokoci do wartoci mediany tego¿ pierwiastka w niezanieczyszczonych glebach powierzchniowych Ni¿u
Polskiego (wartoæ regionalnego t³a geochemicznego). Wspó³czynniki wzbogacenia gleb P³ocka w Cr, Cu,
Ni, Pb i Zn wynosz¹ odpowiednio:
 1,7; 2,7; 2,0; 1,4 i 1,8 (poziom 0,0-0,2 m);
 2,3; 2,0; 2,3; 1,1 i 1,2 (poziom 0,4-0,6 m).
Z danych tych wynika, ¿e poziom powierzchniowy w stosunku do regionalnego t³a geochemicznego jest
najbardziej wzbogacony w Cu i Ni, a poziom 0,4-0,6 - w Cr i Ni. Podwy¿szenie zawartoci miedzi wi¹zaæ
mo¿na ze ród³ami antropogenicznymi, za chrom i nikiel maj¹ przypuszczalnie pochodzenie litogeniczne.
Porównuj¹c pod wzglêdem stê¿eñ oznaczanych pierwiastków gleby z dwu zakresów g³êbokoci (tabela
3) mo¿na zauwa¿yæ, ¿e przedzia³y zawartoci takich pierwiastków jak: Ca, Cr, Mg, Mn, Ni i Ti s¹ nieco
szersze w warstwie g³êbszej ni¿ na powierzchni. Zawartoæ rednia pierwiastków w glebach z obydwu warstw
g³êbokociowych jest zazwyczaj podobna, b¹d w próbkach powierzchniowych jest wy¿sza ni¿ w warstwie
g³êbszej. Warstwa powierzchniowa jest wyraniej wzbogacona w stosunku do warstwy g³êbszej pod wzglêdem zawartoci Ba, Cu, Mn, Pb, S i Zn. Gleby z g³êbokoci 0,4-0,6 odznaczaj¹ siê natomiast nieco wy¿sz¹
redni¹ zawartoci¹ Cr, Fe, Ni, Sr i zdecydowanie wy¿sz¹ - Ti. Wykazuj¹ tak¿e odczyn bardziej zasadowy.
Tabela 34. Wartoci metali ciê¿kich (mg/kg) w warstwie powierzchniowej gleb miasta P³ocka i ogrodów dzia³kowych
(wg WIO).
Element

Zakres wartoci

Wartoæ rednia

miasto P³ock
Kadm Cd
O³ów Pb
Nikiel Ni
Mied Cu
Chrom Cr
Mangan Mn
Cynk Zn
pH

nw - 6,0
nw - 195,6
nw - 25,8
nw - 21,0
nw - 13,2
nw - 252,6
2,8 - 195,2
4,1 - 7,3

Zakres wartoci

Wartoæ rednia

ogrody dzia³kowe
0,8
21,0
4,8
6,0
2,6
60,0
57,4
5,8
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nw - 13,0
nw - 19,0
6 - 94,0
nw - 175,0
nw - 278,0
16 - 246,0
1 - 217,0
5,6 - 6,8

4,3
42,1
28,4
24,1
54,1
107,2
55,0
6,3

Najwiêkszy wp³yw na zawartoæ metali ciê¿kich w glebach P³ocka ma komunikacja - najwy¿sze stê¿enia
odnotowano w pobli¿u dróg o najwiêkszym natê¿eniu ruchu (np. przy ulicy Wyszogrodzkiej, Kolejowej
i Dobrzykowskiej). Stwierdzano równie¿ podwy¿szone zawartoci tych pierwiastków w glebach ogródków
dzia³kowych - szczególnie o³owiu, kadmu i niklu. wiadczy to o niew³aciwej lokalizacji tych ogródków, a w
szczególnoci zbyt ma³a odleg³oæ od tras komunikacyjnych i intensywne nawo¿enie tych gleb. Przekszta³cenia mechaniczne gleb powodowane s¹ przez zabudowê terenu, utwardzenie i ubicie pod³o¿a, zdjêcie pokrywy glebowej lub jej wymieszanie z elementami obcymi (np. gruzem budowlanym) oraz w wyniku formowania
wykopów, nasypów i wyrównañ. Wa¿n¹ rolê odgrywa emisja zanieczyszczeñ powietrza i opad zanieczyszczeñ oraz procesy chemicznego degradowania gleb przez niew³aciwie prowadzon¹ gospodarkê ciekow¹
i odpadow¹. Do specyficznych form degradacji gleb w obszarach miejsko-przemys³owych nale¿y zaburzenie
stosunków hydrogeologicznych. W obszarach dolinnych ród³em zanieczyszczeñ gleb s¹ wylewy rzek, zw³aszcza tych, które prowadz¹ wody zanieczyszczone. Zagro¿enie erozj¹ gleb jest niewielkie, pojawia siê ono
w strefach krawêdziowych dolin i obni¿eñ morfologicznych. Spowodowane jest wzrostem spadków i wysokoci wzglêdnych.
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Tabela 35. Zawartoæ pierwiastków w glebach miasta P³ock ( w mg/kg)
Wartoci
dopuszczalne stê¿eñ w glebie lub ziemi
(Rozporz¹dzenie Ministra rodowiska
z dnia 9 wrzenia 2002 r.)
Metale

Grupa A 1)

Grupa B 2)

Grupa C 3)

G³êbokoæ (m ppt)
0-0,3 - 0-2

Gleby
o przekroczonych
dopuszczalnych
wartociach stê¿eñ
dla grupy C

Zakresy zawartoci
w glebach Miasta
P³ock
N=7

Wartoæ przeciêtnych Wartoæ przeciêtnych
(median) w glebach
(median)
obszarów niezabudow glebach Miasta
wanych Polski 4)
P³ock
N=7

N = 6522

Frakcja ziarnowa <1 mm, mineralizacja HCl (1:4)
G³êbokoæ (m ppt) 0,0-0,2

As Arsen

20

20

60

<5

<5

<5

Ba Bar

200

200

1000

32-94

35

27

Cr Chrom

50

150

500

2-15

6

4

Zn Cynk

100

300

1000

21-95

53

29

Cd Kadm

1

4

15

< 0,5

< 0,5

< 0,5
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Co Kobalt

20

20

200

1-4

3

2

Cu Mied

30

150

600

2-14

8

4

Ni Nikiel

35

100

300

2-10

6

3

Pb O³ów

50

100

600

8-58

20

12

Hg

0,5

2

30

< 0,05

< 0,05

Rtêæ

Iloæ badanych próbek gleb z obszaru Miasta P³ock w poszczególnych grupach zanieczyszczeñ (w %)

< 0,05-0,05

As Arsen

100

Ba Bar

100

Cr Chrom

100

Zn Cynk

100

Cd Kadm

100

grupa A
a) nieruchomoci gruntowe wchodz¹ce w sk³ad obszaru poddanego ochronie na podstawie przepisów ustawy Prawo wodne,
b) obszary poddane ochronie na podstawie przepisów o ochronie
przyrody; je¿eli utrzymanie aktualnego poziomu zanieczyszczenia gruntów nie stwarza zagro¿enia dla zdrowia ludzi lub rodowiska - dla obszarów tych stê¿enia zachowuj¹ standardy wynikaj¹ce ze stanu faktycznego,

Co Kobalt

100

2)

Cu Mied

100

Ni Nikiel

100

Pb O³ów

71

grupa B - grunty zaliczone do u¿ytków rolnych z wy³¹czeniem
gruntów pod stawami i gruntów pod rowami, grunty lene oraz
zadrzewione i zakrzewione, nieu¿ytki, a tak¿e grunty zabudowane i zurbanizowane z wy³¹czeniem terenów przemys³owych,
u¿ytków kopalnych oraz terenów komunikacyjnych,

Hg

100

3)

grupa C - tereny przemys³owe, u¿ytki kopalne, tereny komunikacyjne,

Rtêæ

29

Sumaryczna klasyfikacja badanych gleb z obszaru Miasta P³ock do poszczególnych grup zanieczyszczeñ (w %)
71

1)

29

Lis, Pasieczna, 1995 - Atlas geochemiczny Polski 1: 2 500 000
N - iloæ próbek

4)

Tabela 36. Parametry statystyczne pierwiastków chemicznych i kwasowoci gleb miejskich P³ocka dla dwu zakresów g³êbokoci
Poziom
glebowy

Ag
mg/kg

a
n=5

Al
%

As
mg/kg

Ba
mg/kg

Ca
%

Cd
Co
Cr
Cu
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

Fe
%

<1-<1
<1

<0,5-<0,5
<0,5

32-94
34

0,07-1,15
0,50

<5-<5
<5

1-4
3

2-6
5

2-14
8

0,32-0,95 <0,05-<0,05
0,64
<0,05

b
n=5

<1-<1
<1

0,11-0,48 <0,5-<0,5
<0,5
0,42

18-58
30

0,01-1,56
0,46

<5-<5
<5

1-4
3

1-9
7

1-9
6

0,21-0,88 <0,05-<0,05
0,67
<0,05

Poziom
glebowy

Mg
%

Mn
Ni
mg/kg mg/kg

P
%

Pb
mg/kg

S
%

a
n=5

0,03-0,18
0,12

160-463
213

2-10
6

0,029-0,036
0,031

8-58
14

0,005-0,016
0,010

4-33
12

15-44
36

3-11
9

21-95
45

6,5-7,8
7,5

b
n=5

0,02-0,28
0,12

206-791
209

1-11
7

0,023-0,035
0,028

3-23
11

<0,005-0,010 2-22
0,007
14

13-67
50

3-13
10

9-34
31

6,7-8,0
7,9

Sr
Ti
V
Zn
mg/kg mg/kg mg/kg mg/kg

Hg
mg/kg

pH

n - liczba próbek
a - warstwa 0,0-0,2 m
b - warstwa 0,4-0,6 m
32-94 - zakres zawartoci
34
mediana

7.3.2. Surowce mineralne

Na terenie P³ocka brak jest obszarów aktualnej eksploatacji górniczej. Jedyn¹ wydobywan¹ kopalin¹ s¹
piaski pozyskiwane z doliny rzeki Wis³y i wykorzystywane do celów budowlanych.
W przesz³oci na terenie miasta eksploatowane by³y z³o¿a surowców ilastych oraz kruszyw naturalnych.
By³y to z³o¿a:
1. Góry I  surowce ilaste ceramiki budowlanej (i³ i glina). Z³o¿e rozpoznane szczegó³owo, eksploatacjê
zaczêto w 1949 roku sposobem odkrywkowym cianowym. Grupa z³o¿a III, iloæ pok³adów:
1, powierzchnia z³o¿a: 3,73 ha. rednia g³êbokoæ sp¹gu: 8,8 m, mi¹¿szoæ kopaliny: minimalna
- 2,8 m, maksymalna - 14,8 m. Zasoby bilansowe kategorii C1: 334 tys. m3.
2. Góry II  surowce ilaste ceramiki budowlanej (i³ i mu³ek). Powierzchnia z³o¿a - 1,47 ha. Zaniechano
eksploatacji w 1997 roku.
3. Parowa - surowce ilaste ceramiki budowlanej, z³o¿e eksploatowane w latach 70-tych, obecnie eksploatacja zaniechana.
4. Lisia II  kruszywa naturalne (piasek). Z³o¿e o powierzchni 0,61 ha eksploatowane jest okresowo.
Koncesja WO wa¿na jest do dnia 31.12 2004 roku. Z³o¿e zaczêto eksploatowaæ w 2000
roku, metod¹ odkrywkowa cianow¹. Obecnie nie jest prowadzona eksploatacja z³o¿a.
5. Parcele I i II - kruszywa naturalne, powierzchnia z³o¿a oko³o 1 ha, obecnie eksploatacja zaniechana.
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7.3.3. Program poprawy dla pola: Gleby

W Programie Ochrony rodowiska dla miasta P³ocka nadrzêdnym celem w zakresie ochrony ziemi i gleb
jest dostosowanie przysz³ych rozwi¹zañ do standardów europejskich. Wymagania Unii Europejskiej dotycz¹ce ochrony rodowiska zosta³y sprecyzowane w odpowiednich dyrektywach, co znalaz³o w Polsce swoje odzwierciedlenie w aktualnie obowi¹zuj¹cej ustawie Prawo Ochrony rodowiska.
Cel d³ugoterminowy do roku 2015:
Racjonalne wykorzystanie gleb i gruntów wraz z ich ochron¹ i rekultywacj¹
Cele rednioterminowe do roku 2011:
 Uaktualnianie informacji o zanieczyszczeniu gleb i gruntów.
 Zahamowanie procesów degradacji gleb i gruntów.
 Ograniczenie przeznaczania gruntów na cele nierolnicze i nielene - ochrona ilociowa.
 Wzrost wiadomoci spo³eczeñstwa, g³ównie osób uprawiaj¹cych ziemiê, w zakresie zasad jej ochrony.
Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki dzia³añ:
 Zagospodarowanie gleb w sposób adekwatny do ich klasy bonitacyjnej i zanieczyszczenia.
 Zmniejszenie degradacji chemicznej i fizycznej gleb oraz gruntów.
 Zmniejszenie area³u terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych.
 Prowadzenie monitoringu jakoci gleby i ziemi.
 Zwiêkszenie wiadomoci spo³ecznej odnonie ochrony powierzchni ziemi i gleb.
Lp

Nazwa zadania

Uwagi

1

2

3

1

Upowszechnianie zasad Dobrej praktyki rolniczej i rolnictwa ekologicznego.

2

Ograniczenie czynników wp³ywaj¹cych na degradacjê gleby i gruntów (g³ów- realizacja przez Urz¹d Miasta ponie emisji przemys³owych i komunikacyjnych)
przez wydawanie decyzji reglamentacyjnych i kszta³towanie
ogólnej polityki ochrony rodowiska oraz przez podmioty odzia³ywuj¹ce negatywnie na rodowisko

3

Realizacja Programu ograniczania zanieczyszczeñ rodowiska sk³adnikami
nawozowymi z produkcji zwierzêcej w województwie mazowieckim - budowa
gnojowników (p³yt gnojowych ze zbiornikiem na gnojówkê) - zmniejszenie
emisji zwi¹zków azotu do atmosfery, wód gruntowych, cieków, poprawa jakoci
obornika, uzyskanie wy¿szych plonów

4

Rekultywacja gleb i gruntów zdegradowanych i zanieczyszczonych, przezna- realizacja przez Urz¹d Miasta oraz
czanie gleb zdegradowanych do zalesiania lub rekreacji
podmioty odpowiedzialne za powsta³e powsta³y stan

5

Aktualizacja rejestru terenów, na których stwierdzono przekroczenia standar- realizacja przez Urz¹d Miasta,
dów gleby lub ziemi, prowadzenie monitoringu gleb w cyklu piêcioletnim
WIO oraz placówki badawcze

6

Prowadzenie dzia³añ edukacyjno - informacyjnych dla mieszkañców dotycz¹- realizacja przez Urz¹d Miasta we
cych stanu zanieczyszczenia gleb i ich prawid³owego wykorzystania, g³ównie wspó³pracy ze szko³ami, RCEE
stosowania odpowiednich upraw i racjonalnego u¿ycia nawozów sztucznych i Starostwem Powiatowym
i rodków ochrony rolin na terenach rolnych, ogródków dzia³kowych
i lenych
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zadanie realizowane Urz¹d Miasta,
RCEE, orodki doradcze

Realizacja przez Urz¹d Marsza³kowski Woj. Mazowieckiego Departament Modernizacji Terenów
Wiejskich, WFOiGW, rolnicy

Na cele nierolnicze i nielene mo¿na przeznaczaæ przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji gruntów jako nieu¿ytki, a w razie ich braku - inne grunty o najni¿szej przydatnoci rolniczej. Przeznaczenia gruntów rolnych i lenych na cele nierolnicze i nielene mo¿na dokonaæ jedynie w planach zagospodarowania
przestrzennego.
Szczegó³owej ochronie podlegaj¹ u¿ytki rolne o wysokiej bonitacji, tzn. klas I-III, wytworzone z gleb
pochodzenia mineralnego oraz u¿ytki rolne klas IV-VI - jeli zosta³y wytworzone z gleb pochodzenia organicznego oraz lasy. W tych przypadkach zagospodarowanie gruntów na cele nierolnicze i nielene ³¹czy siê
z uzyskaniem zgody na wy³¹czenie ich z produkcji rolniczej i lenej. Inwestorzy w znacznej mierze wykorzystuj¹ grunty najmniej przydatne dla rolnictwa, dla swych zamierzeñ inwestycyjnych.
Rolnictwo nie bêdzie pe³niæ du¿ego znaczenia w rozwoju miasta, jednak¿e w zwi¹zku z koniecznoci¹
przystosowania rolnictwa do wymagañ integracji europejskiej, powinny zostaæ wprowadzone Zasady Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych, integrowana produkcja i obowi¹zek atestacji sprzêtu ochrony rolin
oraz kontrola stosowanych nawozów i rodków ochrony rolin.
W zwi¹zku z istnieniem na terenie miasta ogródków dzia³kowych, istotne jest prowadzenie dzia³añ edukacyjno - informacyjnych na temat poziomu zanieczyszczenia gleb i koniecznoci stosowania odpowiednich
upraw i nawozów. Pewne typy rolin kumuluj¹ metale ciê¿kie, w zwi¹zku z tym nie zaleca siê ich uprawy
w celach konsumpcyjnych. Nale¿y propagowaæ rekreacyjno - wypoczynkowe funkcje takich ogrodów.
Upraw na glebach nara¿onych na zanieczyszczenie nale¿y zaniechaæ szczególnie w pobli¿u tras komunikacyjnych i zak³adów przemys³owych.
Istotnym zadaniem do realizacji w zakresie ochrony gleb jest racjonalizacja ich nawo¿enia mineralnego.
Szczegó³owe zasady stosowania dopuszczalnych iloci nawozów azotowych okrelone zosta³y w dyrektywie
Unii Europejskiej o dopuszczalnej iloci azotanów w glebie pochodzenia rolniczego oraz w Dyrektywie
o zastosowaniu osadów ciekowych w rolnictwie.
Zadaniem, które nale¿y zrealizowaæ w P³ocku jest stworzenie map glebowych terenów uprawianych
rolniczo, które pomog¹ w ustalaniu dawek nawozowych dla poszczególnych rolin oraz umo¿liwi¹ dobór
odpowiednich rolin uprawnych. Wa¿nym zadaniem jest okresowy (np. co 5 lat) monitoring jakoci gleb,
zw³aszcza w rejonach zak³adów uci¹¿liwych dla rodowiska, ruchliwych tras komunikacyjnych, aby wykluczyæ zanieczyszczenie metalami ciê¿kimi i rodkami ochrony rolin. Informacje o jakoci gleb i stopniu zanieczyszczenia powinny znaleæ siê na jednej mapie.
Na terenie P³ocka do zadañ zaliczonych jako priorytetowe w zakresie ochrony ziemi i gleb zaliczono
równie¿ zadania z innych dzia³ów gospodarki rodowiskowej, z gospodarki wodno - ciekowej, odpadowej, z ochrony powietrza i edukacji ekologicznej.
W celu monitoringu gleb na starostów na³o¿ony zosta³ obowi¹zek prowadzenia okresowych badañ
jakoci gleby i ziemi (art. 109 ust. 2 Prawa Ochrony rodowiska). Zadaniem starosty jest równie¿ prowadzenie rejestru zawieraj¹cego informacje o terenach, na których stwierdzono przekroczenia standardów
jakoci gleby lub ziemi, z wyszczególnieniem obszarów, na których obowi¹zek rekultywacji obci¹¿a starostê
(Art. 110 PO). Rejestr taki musi byæ corocznie aktualizowany.
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7.3.4. Program operacyjny na lata 2004-2007 dla pola: Gleby
Lp.

Typ zadania

131

Termin
realizacji

Realizatorzy

1. Aktualizacja i poszerzenie tematyki map gle- koordynowane
bowych o stopieñ zanieczyszczenia, sposoby nawo¿enia i wapnowania oraz przeciwdzia³anie erozji

2004-2007

ARiMR,
Izby Rolnicze

zwiêkszenie wiedzy rolników i osób fundusze ekologiczne,
dotacje
uprawiaj¹cych ziemiê na temat w³aciwoci gleb i ich prawid³owej uprawy

300 000

2. Upowszechnianie zasad Dobrej praktyki rol- koordynowane
niczej i rolnictwa ekologicznego.

2004-2007

Orodki Doradztwa
Rolniczego
RCEE

zwiêkszenie wiedzy rolników i osób fundusze ekologiczne,
dotacje
uprawiaj¹cych ziemiê na temat w³aciwoci gleb i ich prawid³owej uprawy

30 000

3. Przeciwdzia³anie degradacji chemicznej i me- koordynowane
chanicznej gleb

2004-2007

ograniczenie degradacji gleb i poprawa fundusze ekologiczne,
Urz¹d Miasta
dotacje, kredyty z
podmioty oddzia³y- ich w³aciwoci
funduszy krajowych
wuj¹ce na rodowisko
bud¿et w³asny

400 000

4. Ograniczenie przeznaczania gleb cennych koordynowane
rolniczo na cele nierolnicze i nielene

2004-2007

Urz¹d Miasta

ochrona gleb cennych rolniczo przed
wy³¹czeniem z produkcji rolnej

5. Przeznaczanie gleb zdegradowanych do za- koordynowane
lesiania lub rekultywacji w kierunku rekreacyjnym

2004-2007

Urz¹d Miasta
inwestorzy

zwiêkszenie lesistoci miasta i zwiêksze- fundusze ekologiczne
nie jego atrakcyjnoci dla mieszkañców rodki inwestorów

100 000

Zadanie

Efekty dzia³añ i uwagi

ród³a finansowania



Szacunkowy
koszt z³



6. Prowadzenie monitoringu jakoci gleby i ziemi

w³asne

2004-2007

Prezydent Miasta

bud¿et w³asny,
mo¿liwoæ szybkiego reagowania w
przypadku stwierdzenia zanieczyszcze- fundusze ekologiczne,
dotacje rodki
nia gleb
inwestorów

50 000

7. Coroczna aktualizacja rejestru terenów, na
których stwierdzono przekroczenia standardów gleby lub ziemi

w³asne

2004-2007

Prezydent Miasta

bud¿et w³asny,
mo¿liwoæ zapobiegania zanieczyszczeniom gleby i prowadzenia dzia³añ na- fundusze ekologiczne,
dotacje, rodki
prawczych
inwestorów

20 000

Razem koszty w latach 2004-2007: 900 000 PLN

8. Zrównowa¿one wykorzystanie surowców, materia³ów, wody i energii
Na terenie miasta P³ocka najwiêksza presja na rodowisko wywierana jest przez zak³ady produkcyjne
oraz sferê gospodarki komunalnej. Istotne kierunki oddzia³ywania to: emisja zanieczyszczeñ do wód i powietrza, emisja ha³asu, pobór wód powierzchniowych oraz energii. St¹d te¿, zagadnienia te zosta³y ujête
w programie ochrony rodowiska.
8.1. Racjonalizacja u¿ytkowania wody do celów produkcyjnych i konsumpcyjnych
Cel rednioterminowy:
Zmniejszenie w perspektywie do roku 2010 wodoch³onnoci produkcji przemys³owej
o 50% w porównaniu z rokiem 1990 oraz zmniejszenie zu¿ycia wody w sektorze komunalnym
Poszukiwanie alternatywnych róde³ wód pitnych dla Miasta P³ocka
Cel pierwszy wynika z przyjêtych limitów krajowych. Najwiêksze znaczenie dla realizacji tego celu maj¹
dzia³ania podejmowane przez poszczególne zak³ady produkcyjne, a tak¿e jednostki funkcjonuj¹ce w sektorze komunalnym.
Cel drugi podyktowany jest potrzeb¹ zapewnienia mieszkañcom miasta wody pitnej o odpowiedniej
jakoci. Z uwagi na to, ¿e w rejonie miasta istniej¹ odpowiednie zasoby wód podziemnych, które mog³yby
byæ wykorzystane w tym celu, a obecnie ujmowana woda powierzchniowa wymaga wielostopniowego uzdatniania, rozwój badañ w kierunku pozyskania wód pitnych lepszej jakoci jest zasadny.
W P³ocku zu¿ycie wody, zarówno do celów konsumpcyjnych, jak te¿ produkcyjnych, systematycznie
spada. Zwi¹zane jest to przede wszystkim z urealnieniem cen wody oraz systemem rozliczeñ (przejcie
z systemu rycza³towego na liczniki poboru), w którym konsument p³aci za rzeczywist¹ iloæ zu¿ytej wody.
Ogólny wzrost kosztów utrzymania spowodowa³ wród mieszkañców P³ocka wykszta³cenie postaw oszczêdzania wody, co jest zjawiskiem pozytywnym. Zu¿ycie wody w P³ocku wynosi³o w 2001 r 15 494 m3 i by³o
mniejsze w stosunku do 2000 roku o 5,1%. W porównaniu do roku 1991, kiedy zu¿ycie wynios³a 31494,
odnotowano ponad 50% spadek zu¿ycia wody przez gospodarstwa domowe i pozosta³ych u¿ytkowników.
W dalszym ci¹gu utrzymuje siê tendencja zni¿kowa.
Pobór wody w zak³adach przemys³owych w P³ocku wyniós³ w 2001 roku 16 514 dam3 i stanowi³ 0,85%
poboru wody w województwie mazowieckim. W celu dalszego zmniejszenia wodoch³onnoci w strefie gospodarki, zak³ady korzystaj¹ce ze rodowiska - pobieraj¹ce wodê, surowce i energiê powinny uzyskaæ
pozwolenie zintegrowane oraz stosowaæ najlepsze dostêpne techniki (BAT). Istotne jest wdra¿anie systemów zarz¹dzania rodowiskowego w zak³adach (normy ISO 14000), wprowadzanie zasad Czystej Produkcji, przystêpowanie do programów sektorowych z dziedziny ochrony rodowiska. W 2002 roku w P³ocku 150 jednostek posiada³o normy ISO.
Cele krótkoterminowe i kierunki dzia³añ:
1. Zmniejszenie, a docelowo eliminacja wykorzystania wód podziemnych do celów przemys³owych, z wyj¹tkiem przemys³u spo¿ywczego,
2. Zmniejszenie zapotrzebowania na wodê w przemyle,
3. Wprowadzanie zamkniêtych obiegów wody i wodooszczêdnych technologii produkcji w przemyle,
4. Kontynuacja modernizacji sieci wodoci¹gowych w celu zmniejszenia strat wody w systemach przesy³owych,
5. Wspieranie dzia³añ maj¹cych na celu zmniejszenie zu¿ycia wody w gospodarstwach domowych (modernizacja urz¹dzeñ, instalacja liczników wody),
6. Prowadzenie dzia³añ edukacyjno - informacyjnych, zarówno dla mieszkañców miasta, jak i podmiotów
gospodarczych w zakresie koniecznoci i mo¿liwoci oszczêdzania wody.
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Efekty wynikaj¹ce z racjonalizacji zu¿ycia wody:
 zwiêkszenie regionalnych zasobów wodnych,
 utrzymanie równowagi w rodowisku wodnym,
 ograniczenie deficytów wody,
 zmniejszenie iloci wytwarzanych cieków, a tym samym poprawa jakoci wód.
8.2. Zmniejszenie zu¿ycia energii
Cel rednioterminowy:
Zmniejszenie zu¿ycia energii w przeliczeniu na jednostkê krajowego produktu o 25%
w roku 2010 w porównaniu z rokiem 2000 i o 50% w porównaniu z rokiem 1990
Cel ten wynika bezporednio z za³o¿eñ Polityki Ekologicznej Pañstwa. Osi¹gniêcie go uwarunkowane jest
dalszym urealnieniem cen energii, m.in. poprzez wliczenie w jej cenê jednostkow¹ kosztów rodowiskowych
(op³aty produktowe od paliw, zró¿nicowane w zale¿noci od uci¹¿liwoci danego paliwa dla rodowiska).
Ograniczenie ogólnego zu¿ycia energii (tak¿e zmniejszenie produkcji energii) przyniesie efekty w postaci zmniejszenia zu¿ycia surowców energetycznych, a tak¿e zmniejszenia emisji zanieczyszczeñ do rodowiska.
Zmniejszenie zu¿ycia energii powinno byæ rozpatrywane jednostkowo, gdy¿ przy zak³adanym wzrocie
gospodarczym i rozwoju P³ocka nieunikniony jest bezwzglêdny wzrost zu¿ycia energii. W miecie liczba
odbiorców energii elektrycznej wzrasta rokrocznie nieznacznie (rednio o 1,2%), jest to zwi¹zane ze zwiêkszeniem siê iloci mieszkañ i zak³adów pracy.
Zmniejszenie zu¿ycia energii, zw³aszcza w sektorze komunalnym, zwi¹zane bêdzie z nieuniknionym wzrostem cen tej energii. Zu¿ycie energii w przeliczeniu na 1 odbiorcê w P³ocku wynios³o w 2001 roku 1501 kWh
i by³o mniejsze w porównaniu z rokiem poprzednim o 10,3%. Podstawowe znaczenie bêd¹ mieæ równie¿
dzia³ania w zakresie restrukturyzacji i modernizacji gospodarki (wprowadzanie energooszczêdnych technologii) oraz wzrost wiadomoci spo³eczeñstwa. Odnotowaæ nale¿y dzia³alnoæ w³adz miejskich w zakresie
wprowadzania energooszczêdnego owietlania ulic - od kilku lat prowadzona jest akcja zamiany lamp rtêciowych na sodowe (tañsze i energooszczêdne). Obecnie lampy rtêciowe stanowi¹ poni¿ej 10% wszystkich
lamp w P³ocku.
Wymienione dzia³ania bêd¹ realizowane przez podmioty gospodarcze, a tak¿e wytwórców energii; w³adze
samorz¹dowe maj¹ ograniczony wp³yw na realizacjê za³o¿onych celów. Niemniej, istotne jest prowadzanie
dzia³añ edukacyjnych i informowanie o dostêpnych mo¿liwociach w zakresie ograniczania zu¿ycia energii.
Cele krótkoterminowe i kierunki dzia³añ:
1. Restrukturyzacja gospodarki w kierunku ograniczania produkcji energoch³onnej,
2. Wprowadzanie energooszczêdnych technologii i urz¹dzeñ w przemyle, energetyce i gospodarce komunalnej,
3. Zmniejszenie strat energii, zw³aszcza cieplnej, w systemach przesy³owych oraz obiektach mieszkalnych,
us³ugowych i przemys³owych,
4. Poprawa parametrów energetycznych budynków, szczególnie nowobudowanych,
5. Racjonalizacja zu¿ycia i oszczêdzania energii przez spo³eczeñstwo miasta,
6. Stymulowanie i wspieranie przedsiêwziêæ w zakresie zmniejszania zu¿ycia energii.
Efekty wynikaj¹ce ze zmniejszenia energoch³onnoci gospodarki:
 zmniejszenie eksploatacji zasobów naturalnych,
 spadek zu¿ycia paliw,
 zmniejszenie emisji zanieczyszczeñ powietrza,
 ograniczenie kosztów ochrony atmosfery przed zanieczyszczeniami,
 zmniejszenie negatywnych oddzia³ywañ zanieczyszczeñ powietrza na rodowisko,
 zmniejszenie kosztów produkcji energii.
133

8.3. Wzrost wykorzystania energii ze róde³ odnawialnych
Cele rednioterminowe do roku 2015:
Zwiêkszenie udzia³u róde³ odnawialnych w produkcji energii do 3,1%
w roku 2005, 3,65% w roku 2006 i systematyczny wzrost do 7,5% w roku 2010
Zwiêkszenie do roku 2010 wykorzystania energii z regionalnych róde³ odnawialnych
o 100% w stosunku do roku 2000
Obecnie wykorzystanie energii odnawialnej w Unii Europejskiej kszta³tuje siê na poziomie 6%. Planuje
siê wzrost tego udzia³u do 12% w perspektywie roku 2010. W Polsce zak³ada siê, ¿e w 2010 roku udzia³
zu¿ycia energii odnawialnej bêdzie na poziomie 7,5% (wynika to z Rozporz¹dzenia Ministra Gospodarki,
Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 30 maja 2003 roku w sprawie szczegó³owego zakresu obowi¹zku zakupu
energii elektrycznej i ciep³a z odnawialnych róde³ energii oraz energii elektrycznej wytwarzanej w skojarzeniu z wytwarzaniem ciep³a).
Na terenie P³ocka istniej¹ du¿e mo¿liwoci szerszego wykorzystania energii odnawialnej. Aktualnie miasto wykorzystuje ciep³o wytwarzane w Elektrociep³owni Zak³adu Produkcyjnego PKN ORLEN S.A., do
produkcji którego u¿ywa siê odsiarczonych odpadów pod nazw¹ gudron. Mo¿liwe jest tak¿e stosowanie
w w¹skim zakresie metod przetwarzania energii biomasy (np. s³omy, drewna) na energiê u¿yteczn¹, g³ównie
ciepln¹ (kot³y opalane biomas¹). Z uwagi na swoisty mikroklimat, mo¿liwe by³oby wykorzystanie energii
s³onecznej poprzez instalacjê baterii s³onecznych. Do celów energetycznych mo¿e byæ równie¿ wykorzystywany gaz powstaj¹cy w wyniku fermentacji metanowej osadów ciekowych. Pewnym rozwi¹zaniem mog³oby byæ termiczne przekszta³canie w istniej¹cej Elektrociep³owni paliw zastêpczych, np. z odpadów komunalnych (RDF).
Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki dzia³añ:
1. Zwiêkszenie zaanga¿owania rodków publicznych (bud¿etowych i pozabud¿etowych) i prywatnych
na rozwój energetyki ze róde³ odnawialnych z równoczesn¹ popraw¹ efektywnoci ich wykorzystania,
2. Intensyfikacja dzia³añ umo¿liwiaj¹cych wykorzystanie w tym zakresie rodków finansowych z Unii Europejskiej i miêdzynarodowych instytucji finansowych,
3. Inwentaryzacja potencja³u energii odnawialnej i niekonwencjonalnej na terenie miasta,
4. Dzia³alnoæ edukacyjno - informacyjna z zakresie wykorzystania energii ze róde³ odnawialnych,
5. Wsparcie finansowo - logistyczne projektów w zakresie budowy urz¹dzeñ i instalacji z zakresu energii
odnawialnej.
Efekty wynikaj¹ce ze wzrostu wykorzystania energii ze róde³ odnawialnych:
 zmniejszenie zu¿ycia nieodwracalnych zasobów surowców energetycznych,
 ograniczenie emisji zanieczyszczeñ powietrza powstaj¹cych podczas spalania paliw tradycyjnych,
 zmniejszenie szkód w rodowisku zwi¹zanych z wydobyciem surowców i wytwarzaniem energii z surowców naturalnych,
 stymulacja rozwoju nowoczesnych technologii,
 stworzenie nowych miejsc pracy,
 zyskanie wizerunku miasta wspieraj¹cego dzia³ania innowacyjne.
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8.4. Zmniejszenie materia³och³onnoci i odpadowoci produkcji
Cele rednioterminowe:
Ograniczenie do roku 2010 materia³och³onnoci produkcji 50% w stosunku do roku 1990
Wycofanie z produkcji i u¿ytkowania, b¹d ograniczenie u¿ytkowania substancji i materia³ów
niebezpiecznych (reglamentowanych przez dyrektywy UE i przepisy prawa miêdzynarodowego)
(dotyczy substancji zawieraj¹cych metale ciê¿kie, trwa³e zanieczyszczenia organiczne
oraz substancje niszcz¹ce warstwê ozonow¹)
Poszczególne dzia³ania ujête w niniejszym rozdziale skierowane s¹ g³ównie do podmiotów gospodarczych. Rol¹ jednostek samorz¹dowych jest popularyzacja metod ograniczania presji na rodowisko oraz
wp³yw na politykê rodowiskow¹ zak³adów poprzez wydawanie odpowiednich decyzji i zezwoleñ.
Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki dzia³añ:
1. Oszczêdna gospodarka materia³ami i surowcami w zak³adach produkcyjnych,
2. Zwiêkszenie recyklingu i odzysku materia³owego i energetycznego w zak³adach produkcyjnych,
3. Zapobieganie i minimalizacja zanieczyszczeniom, uci¹¿liwociom i zagro¿eniom u ród³a.
Efekty wynikaj¹ce ze zmniejszenia materia³och³onnoci i odpadowoci produkcji:
 zmniejszenie nak³adów jednostkowych na produkcjê przemys³ow¹,
 zmniejszenie ogólnych kosztów ochrony rodowiska oraz w zak³adach,
 zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,
 zmniejszenie zu¿ycia surowców naturalnych i innych materia³ów,
 zmniejszenie iloci wytwarzanych odpadów.

9. W³¹czanie aspektów ekologicznych do polityk sektorowych
9.1. Zagadnienia ochrony rodowiska w ujêciu sektorowym
Rozwój cywilizacyjny i gospodarczy s¹ przyczyn¹ degradacji rodowiska naturalnego - zanieczyszczania
jego poszczególnych komponentów, wyczerpywania siê zasobów surowcowych, zmiany gatunkowe flory
i fauny, a tak¿e pogarszania siê stanu zdrowia ludnoci. Przeciwdzia³aniem dla niekontrolowanej ekspansji
gospodarczej jest przyjêcie zasad zrównowa¿onego rozwoju, który polega na prowadzeniu szerokiej dzia³alnoci cz³owieka, ci¹g³ym rozwoju gospodarczym i spo³ecznym przy niedopuszczeniu do dalszej degradacji
rodowiska naturalnego oraz na podejmowaniu dzia³añ zmierzaj¹cych do restytucji zniszczonych elementów
rodowiska. Oznacza to, ¿e w ka¿dej dziedzinie dzia³alnoci gospodarczej, która mo¿e oddzia³ywaæ na rodowisko, nale¿y przyj¹æ okrelone zasady i cele, które ogranicz¹ lub wyeliminuj¹ ten negatywny wp³yw.
Wskazówki w tej sprawie przedstawione zosta³y w dokumencie Rady Ministrów Wytycznych dotycz¹cych
zasad i zakresu uwzglêdniania zagadnieñ ochrony rodowiska w programach sektorowych oraz w Polityce
Ekologicznej Pañstwa.
Dla P³ocka kluczowe zagadnienie dla ochrony rodowiska maj¹ nastêpuj¹ce dziedziny:
9.1.1. Przemys³

P³ock nale¿y do szczególnie uprzemys³owionych miast kraju. Mimo pozytywnych zmian w strukturze
przemys³u, nadal stanowi on g³ówny czynnik oddzia³uj¹cy negatywnie na rodowisko. Do g³ównych zagro¿eñ
z tytu³u rozwoju tej dziedziny gospodarki nale¿¹: emisja zanieczyszczeñ do powietrza i wód, degradacja
powierzchni ziemi i krajobrazu, emisja ha³asu, mo¿liwoæ wyst¹pienia powa¿nej awarii.
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G³ównym celem dla zrównowa¿enia produkcji przemys³owej jest:
Minimalizacja negatywnego oddzia³ywania procesów przemys³owych na rodowisko
poprzez restrukturyzacjê przemys³u i wdro¿enie prorodowiskowych wzorców i modelu produkcji
Zak³ady przemys³owe powinny ponosiæ ca³kowit¹ odpowiedzialnoæ za podejmowane dzia³ania mog¹ce
pogorszyæ stan rodowiska przyrodniczego. Istotne jest, aby sprawcy zanieczyszczeñ i przekszta³ceñ nie
ograniczali siê do naprawy zaistnia³ych szkód i spe³nienia wymogów okrelonych w pozwoleniach na korzystanie ze rodowiska, ale zmierzali do zapobiegania i minimalizacji negatywnych oddzia³ywañ.
Aktualnie w P³ocku tworzony jest Park Przemys³owo - Technologiczny, którego celem bêdzie pobudzenie rozwoju spo³eczno - gospodarczego miasta i regionu. Park oparty bêdzie o unikaln¹ kombinacjê potencja³u produkcyjnego koncernu naftowego PKN Orlen S.A., zasobów intelektualnych miasta P³ock
i zaanga¿owania samorz¹du lokalnego. Park technologiczny jest optymalnym rozwi¹zaniem z punktu widzenia zasad zrównowa¿onego rozwoju, gdy¿ pozwala na optymalne wykorzystanie przestrzeni (wspólna infrastruktura in¿ynieryjno - techniczna, drogi, parkingi, magazyny itp.), surowców i potencja³u ludzkiego. Wa¿na
jest tak¿e mo¿liwoæ wspó³pracy pomiêdzy poszczególnymi zak³adami w kwestiach dotycz¹cych ochrony
rodowiska (np. wspólny odbiorca odpadów, oczyszczalnia cieków, drogi dojazdowe, transport).
Istotne jest, aby nowopowstaj¹ce podmioty gospodarcze nie nale¿a³y do jednostek silnie oddzia³uj¹cych
na rodowisko - preferowany powinien byæ np. przemys³ zaawansowanej technologii, wymagaj¹cy zaplecza
badawczego. W procesie kreowania jednostek innowacyjno - wdro¿eniowych wykorzystywany bêdzie potencja³ miasta P³ocka jako orodka naukowego. Jednym z preferowanych bran¿ mo¿e byæ produkcja aparatury dla monitoringu ekologicznego, urz¹dzeñ ochrony i rewitalizacji rodowiska, itp.
Na terenach przewidzianych do zagospodarowania w ramach Parku Przemys³owo - Technologicznego
obowi¹zuj¹ nastêpuj¹ce zasady zrównowa¿onego rozwoju:
 zasada zapobiegania powstawaniu zanieczyszczeñ,
 zasada utrzymania i ochrony istniej¹cych zasobów rodowiska przyrodniczego,
 zasada racjonalnego zagospodarowania powierzchni ziemi przy zachowaniu wysokiego udzia³u terenów
zielonych,
 zasada stopniowego zmniejszania intensywnoci zagospodarowania od Centrum Technopolii do terenów
otwartych w strefie Jaru Brzenicy,
 zasada zintegrowanego zagospodarowania w obrêbie wyznaczonych w planie terenów, podstref czy
ca³ych stref,
 zasada stosowania najlepszej dostêpnej techniki (BAT), w tym technologii energooszczêdnych z maksymalnym wykorzystaniem energii odpadowej oraz energii odnawialnej,
 zasada ograniczania ryzyka wyst¹pienia powa¿nej awarii oraz jej skutków dla ludzi i rodowiska.
Dodatkowe kierunki dzia³añ zmierzaj¹ce do osi¹gniêcia za³o¿onego celu w sektorze przemys³owym to:
1. Osi¹gniêcie w zak³adach przemys³owych w P³ocku wskaników energoch³onnoci, materia³och³onnoci
i wodoch³onnoci nie odbiegaj¹cych od tych, jakie w tym samym czasie bêd¹ uzyskiwane w innych
krajach Unii Europejskiej i OECD.
2. Ograniczanie terenów wytwórczoci jako elementu terenów zainwestowanych, przy zwiêkszeniu intensywnoci ich wykorzystania.
3. Spe³nienie przez wszystkie zak³ady wymagañ w zakresie korzystania ze rodowiska okrelonych przepisami prawa krajowego i obowi¹zuj¹cymi decyzjami administracyjnymi (dopuszczalne wielkoci emisji,
rejestry zanieczyszczeñ, monitorowanie emisji, zintegrowane pozwolenia na korzystanie ze rodowiska,
zasady postêpowania z odpadami, jakoæ ekologiczna wyrobów, zarz¹dzanie ryzykiem rodowiskowym, oceny oddzia³ywania na rodowisko, procedury raportowania).
4. Wdra¿anie projektów Czystszej Produkcji i zarz¹dzania rodowiskowego w zak³adach, modernizacja
instalacji przemys³owych.
5. Sukcesywne wyposa¿anie zak³adów (tam, gdzie jest to niezbêdne) w infrastrukturê techniczn¹ ochrony
rodowiska (oczyszczalnie cieków, systemy oczyszczania spalin, itp.).
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6. Wdro¿enie systemów zapobiegania i przeciwdzia³ania zdarzeniom mog¹cym powodowaæ powa¿n¹ awariê oraz ograniczanie jej skutków dla ludzi i rodowiska w zak³adach stwarzaj¹cych tego typu zagro¿enie.
7. Wdro¿enie dobrowolnych lub obowi¹zkowych (w zale¿noci od stopnia ryzyka) ubezpieczeñ od odpowiedzialnoci cywilnej za ewentualne, spowodowane szkody ekologiczne.
8. Modernizacja, ewentualnie eliminacja z obszarów o funkcji mieszkaniowo - us³ugowej zak³adów wytwórczych.
Jedn¹ z metod minimalizacji wp³ywu dzia³alnoci produkcyjnej jest wprowadzenie w zak³adach zasad
tzw. Czystszej Produkcji, nazywanej strategi¹ ochrony rodowiska XXI wieku. Przy opracowaniu niniejszego rozdzia³u wykorzystano materia³y Ruchu Czystszej Produkcji. Czystsza Produkcja jest prewencyjn¹ strategi¹ ochrony rodowiska polegaj¹c¹ na zapobieganiu u ród³a powstawaniu odpadów sta³ych, cieków,
gazów i py³ów oraz oszczêdnoci energii, wody, paliw i innych zasobów naturalnych w procesach produkcyjnych, us³ugach oraz w ka¿dej innej dzia³alnoci. Wprowadzane do produkcji surowce i energia s¹ odnawialne, wykorzystane ponownie i zachowywane.
Idea Czystszej Produkcji (CP) jest przeciwieñstwem strategii koñca rury, czyli usuwania skutków
oddzia³ywania produkcji na rodowisko obowi¹zuj¹cej powszechnie w zak³adach przemys³owych, polegaj¹cej na inwestowaniu w instalacje do oczyszczania gazów, cieków, odpadów. Idea CP k³adzie nacisk na
ograniczenie zanieczyszczeñ u ród³a, czyli w momencie ich powstawania w procesie produkcyjnym. Nie
oznacza to zaniechania oczyszczania - jest ono ostatnim etapem dzia³ania i stosowane jest wy³¹cznie do tych
odpadów i zanieczyszczeñ, których powstaniu nie da siê jeszcze zapobiec. Idea³em usuwania skutków produkcji jest nieprzekraczanie dopuszczalnych norm zrzutów do rodowiska.
G³ównymi aspektami Czystszej Produkcji s¹: zmniejszenie uci¹¿liwoci dla rodowiska oraz dodatkowy
efekt ekonomiczny. Oznacza to, ¿e projekty CP powinny przynieæ korzyci tak¿e przedsiêbiorstwu, zmniejszaj¹c jego koszty w³asne i redukuj¹c np. op³aty za korzystanie ze rodowiska i wprowadzanie do niego
zanieczyszczeñ. Nale¿y jednak¿e zdawaæ sobie sprawê z faktu, ¿e koszty inwestycyjne czystszych technologii s¹ najczêciej dro¿sze od standardowych.
Czystsza Produkcja jest dzia³aniem ci¹g³ym. Przedsiêbiorstwa decyduj¹ce siê na dobrowolne wdro¿enie
strategii CP stale d¹¿¹ do redukcji zanieczyszczeñ, zmniejszenia zu¿ycia energii oraz kosztów zwi¹zanych
z op³atami rodowiskowymi, poprzez opracowywanie i wdra¿anie tzw. projektów CP. Inwestycje takie
zwracaj¹ siê po okresie nawet kilku miesiêcy (zale¿nie od projektu CP).
Nale¿y wzi¹æ pod uwagê, ¿e redukcja zanieczyszczeñ i zu¿ycia energii nie mog¹ byæ rozpatrywane
w skalach bezwzglêdnych; je¿eli spadnie wielkoæ produkcji, wyst¹pi co prawda zmniejszenie zanieczyszczeñ, lecz nie oznacza to poprawy oddzia³ywania na rodowisko naturalne. Iloci odpadów, surowców,
energii oraz koszty musz¹ byæ odniesione do wielkoci produkcji zak³adu w danym okresie.




Czystsz¹ Produkcjê uzyskujemy poprzez:
zmianê postaw ludzkich,
modernizacjê lub zmianê technologii,
stosowanie know - how.

Przedsiêbiorstwa zainteresowane w³¹czeniem siê do Ogólnopolskiego Ruchu Czystszej Produkcji mog¹
zg³aszaæ siê do Polskiego Centrum Czystszej Produkcji w Katowicach, ul. Krasiñskiego 13, tel/fax. (032)
156 - 55 - 07. Informacje na temat wdra¿ania metod Czystszej Produkcji mo¿na uzyskaæ w FSNT NOT,
której Zarz¹d G³ówny znajduje siê w Warszawie, ul. Czackiego 3/5. Organizacja ta powo³a³a równie¿ osiem
regionalnych Centrów Czystszej Produkcji, koordynuj¹ce sprawy zwi¹zane z t¹ problematyk¹ na okrelonym terenie. Narodowy Fundusz Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej dofinansowuje ogólnopolski
program Czystszej Produkcji ze rodków na edukacjê ekologiczn¹, stwarzaj¹c jednoczenie preferencje
finansowe w ramach innych linii kredytowych dla realizacji projektów CP.
Kolejnym dzia³aniem wspomagaj¹cym aktywnoæ zak³adów na rzecz ochrony rodowiska jest wdra¿anie systemów zarz¹dzania rodowiskowego. Oznacza to w³¹czenie rodowiska i jego ochrony do celów
strategicznych firmy i przypisanie tych zagadnieñ do kompetencji zarz¹du firmy. Sformalizowany systemem
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zarz¹dzania rodowiskowego wprowadza siê wed³ug norm ISO serii 14000, które s¹ przydatne dla przedsiêbiorstw o dowolnym charakterze i wielkoci. Normy te okrelaj¹ wymagania, które umo¿liwiaj¹ sformu³owanie polityki i celów dzia³alnoci organizacji, jej wyrobów i us³ug, które mog¹ oddzia³ywaæ na rodowisko
i które organizacja mo¿e kontrolowaæ.
Wprowadzenie Systemu Zarz¹dzania rodowiskowego powinno przynieæ nastêpuj¹ce korzyci:
 w obszarze finansowym: redukcja kosztów energii, surowców, usuwania odpadów, kosztów ponoszonych za zaistnia³e sytuacje awaryjne, oszczêdnoæ czasu i ludzkiego wysi³ku, racjonalne skalkulowanie
kosztów ubezpieczeñ,
 w zakresie zarz¹dzania: szybsze wykrywanie i usuwanie nieprawid³owoci, mo¿liwoæ wprowadzenia
dzia³añ zapobiegawczych, zanim wyst¹pi¹ szkodliwe efekty rodowiskowe,
 w obszarze prawno-spo³ecznym: polepszenie wizerunku firmy w oczach klientów, polepszenie stosunków z w³adzami i grupami zainteresowanymi spe³nienie wymogów inwestorów i polepszenie dostêpu
do kapita³u, u³atwienia w otrzymywaniu odpowiednich zezwoleñ i uprawnieñ, poprzez prezentacjê w³aciwego stosunku do spraw ochrony rodowiska, promocja ochrony rodowiska na w³asnym przyk³adzie.
 zmiany profilu i technologii produkcji na mniej odpadotwórcz¹.
Na terenie P³ocka wytypowano trzy zak³ady posiadaj¹ce instalacje, które bêd¹ musia³y uzyskaæ pozwolenie zintegrowane, zgodnie z wymogami ustawy Prawo ochrony rodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku
(Dz.U. Nr62, poz. 627 z pón. zm) oraz ustaw¹ o wprowadzeniu ustawy Prawo ochrony rodowiska,
o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw z dnia 27 lipca 2001 roku (Dz.U. Nr 100, poz. 1085). Obowi¹zek uzyskania pozwoleñ zintegrowanych wynika z koniecznoci dostosowania siê do dyrektywy 96/61/WE
(IPPC).
Na terenie P³ocka pozwoleniem zintegrowanym objête bêd¹:
1. PKN Orlen S.A. (w gestii Wojewody)
2. P³ockie Zak³ady Drobiarskie Sadrob - w gestii Prezydenta Miasta P³ocka
3. CNH Sp. z o.o. (dawny Bizon) - w gestii Prezydenta Miasta P³ocka
Najbardziej uci¹¿liwy dla P³ocka zak³ad przemys³owy - PKN Orlen S.A. realizowa³ w latach 1997-2003
Ekologiczny Program Dostosowawczy (EPD), maj¹cy za zadanie zmniejszenie uci¹¿liwoci zak³adu dla rodowiska. W zwi¹zku z tym zrealizowano szereg zadañ, w tym:
 z zakresu ochrony powietrza (11 zadañ) - ograniczenie ponadnormatywnej emisji zanieczyszczeñ gazowych do emitorów oraz urz¹dzeñ instalacji kompleksu rafineryjno - petrochemicznego,
 emisja ha³asu (6 zadañ) - zmniejszenie emisji ha³asu celem dotrzymania norm prawnych w tym zakresie,
 rodowisko gruntowo - wodne (2 zadania) - ograniczenie zasiêgu rozlewisk wolnych wêglowodorów,
rozpoznanie rodowiska wodno - gruntowego i likwidacja rozlewisk wêglowodorów,
 gospodarka wodno - ciekowa (6 zadañ) - zmniejszenie ³adunku zanieczyszczeñ oraz iloci oczyszczonych cieków odprowadzanych do Wis³y,
 gospodarka odpadami (3 zadania) - uporz¹dkowanie gospodarki odpadami na terenie zak³adu.
Ocenia siê, ¿e EPD spe³ni³ swoje zadanie, nast¹pi³o bowiem znaczne ograniczenie uci¹¿liwoci zak³adu,
potwierdzane wymiernymi efektami i kontrolami WIO. Jednak¿e, dla ha³asu i rodowiska wodno - gruntowego przyjêty okres 6 - letni okaza³ siê zbyt krótki dla osi¹gniêcia wszystkich zak³adanych w EPD efektów.
W zwi¹zku z tym zadania w powy¿szych sektorach winny byæ kontynuowane.
Kolejn¹ istotn¹ spraw¹ jest dostosowanie funkcjonuj¹cych w P³ocku stacji paliw do rozporz¹dzenia
Ministra Gospodarki z dnia 20.09.200 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadaæ
bazy i stacje paliw p³ynnych, ruroci¹gi dalekosiê¿ne do transportu ropy naftowej i produktów naftowych i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr 98, poz. 1067 z pón. zm.). Rozporz¹dzenie to jest wynikiem koniecznoci spe³nienia
wymagañ dyrektywy 94/63 WE - kontrola emisji lotnych zwi¹zków organicznych z istniej¹cych instalacji do
magazynowania i transportu paliw. Zgodnie z tymi aktami prawnymi, do 31.12.2005 roku stacje paliw powinny byæ wyposa¿one w urz¹dzenia kontrolno - pomiarowe sygnalizuj¹ce wycieki paliw do gruntu i wód,
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w urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce przed emisj¹ par benzyn do powietrza przy nape³nianiu zbiorników magazynowych i tankowaniu paliwa przez kierowców.
Na terenie P³ocka funkcjonuje oko³o 21 stacji, z czego nie wymagaj¹ modernizacji nastêpuj¹ce obiekty:
 Stacja Statoil Polska Sp. z o.o. przy ul. Bielskiej 61a,
 Stacja PKN Orlen S.A. przy ul. Wyszogrodzkiej 23,
 Stacja PKN Orlen S.A. przy ul. £ukasiewicza 15,
 Stacja PetroCentrum przy ul. Wyszogrodzkiej 150,
 Stacja OrlenTransport przy ul. Chemików 7.
Pozosta³e stacje nie spe³niaj¹ wymagañ i bêd¹ musia³y zostaæ zmodernizowane, b¹d te¿ zamkniête.
Aspekty zwi¹zane z rozwojem proekologicznych form dzia³alnoci gospodarczej przedstawione zosta³y
równie¿ w Planie gospodarki odpadami dla miasta P³ocka.
9.1.2. Transport

Jednym z atutów miasta powinien byæ dobry uk³ad komunikacyjny wraz z rozwiniêtym systemem lokalnego transportu zbiorowego.
W P³ocku zarz¹d drogami na terenie miasta nale¿y do kompetencji Miejskiego Zarz¹du Dróg w P³ocku,
który jest jednostk¹ bud¿etow¹. Odpowiada za remonty dróg, ich oznakowanie i konserwacjê sygnalizacji
wietlnej.
Uk³ad komunikacyjny P³ocka jest niewystarczaj¹cy do obecnych potrzeb - aby je zrównowa¿yæ, nale¿y
wybudowaæ pó³nocn¹ obwodnicê miasta, II przeprawê mostow¹ wraz z drogami dojazdowymi oraz systematycznie utwardzaæ drogi gminne i powiatowe w obrêbie granic miasta. Konieczna jest równie¿ poprawa
nawierzchni dróg istniej¹cych.
Perspektywiczne cele zrównowa¿enia sektora transportu obejmuj¹:
1. Poprawê bezpieczeñstwa ruchu drogowego,
2. Usprawnienie po³¹czeñ komunikacyjnych wewn¹trz miasta,
3. Usprawnienie po³¹czeñ zewnêtrznych miasta,
4. Poprawê warunków podró¿owania w transporcie indywidualnym i zbiorowym,
5. Poszerzenie dróg modernizowanych klasy G (g³ówne drogi powiatowe) do szerokoci minimalnej 5,5 m;
klasy Z (zbiorcze drogi powiatowe) do szerokoci minimalnej 4,5 m; klasy L (lokalne drogi powiatowe)
do szerokoci minimalnej 3,5 m,
6. Budowê zatok w miejscach zatrzymywania siê autobusów,
7. Utwardzenie nawierzchni dróg,
8. Uzyskanie przez wszystkie eksploatowane rodki transportu, a tak¿e paliwa parametrów w zakresie
walorów u¿ytkowych oraz w zakresie oddzia³ywania na rodowisko, jakie bêd¹ w tym czasie obowi¹zywa³y w Unii Europejskiej,
9. Doprowadzenie do ogólnej przepustowoci szlaków i wêz³ów infrastruktury transportowej, a tak¿e jej
rozmieszczeniu przestrzennemu, do stanu w pe³ni odpowiadaj¹cego rzeczywistym potrzebom przewozowym,
10. Wyprowadzenie tranzytowych przewozów samochodowych poza obszar zwartej zabudowy,
11. Spe³nienie wszystkich wymaganych w prawie polskim i miêdzynarodowym warunków bezpieczeñstwa
przy przewozach ³adunków niebezpiecznych,
12. Wdro¿enie p³ynnej regulacji ruchu w obszarach o jego najwiêkszym natê¿eniu,
13. Zmniejszenie technicznych ograniczeñ w zakresie rozwoju transportu rowerowego, poprzez wybudowanie lub wyznaczenie, na wszystkich obszarach zabudowanych, cie¿ek rowerowych oraz odpowiednio
zagospodarowanych miejsc do parkowania rowerów,
14. Poprawa stanu istniej¹cych dróg i ulic w miecie poprzez ich przebudowê, modernizacjê,
15. Uzbrojenie w infrastrukturê, wzmocnienie nawierzchni, budowê ekranów dwiêkoch³onnych,
16. Budowa II przeprawy mostowej wraz z drogami dojazdowymi,
17. Budowa obwodnicy pó³nocnej miasta.
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9.1.3. Gospodarka komunalna i budownictwo

Zamierzenia w zakresie uzyskania docelowych cech zrównowa¿enia gospodarki komunalnej i budownictwa obejmuj¹:
1. Spe³nienie wszystkich wymagañ wynikaj¹cych z przepisów prawa krajowego i regulacji Unii Europejskiej, a tak¿e okrelonych regu³ami racjonalnoci i dobrej praktyki gospodarowania, dotycz¹cych stanu
infrastruktury technicznej gospodarki komunalnej w zakresie: uzdatniania wody do picia, oczyszczania
i odprowadzania cieków, zagospodarowania odpadów, ograniczania emisji ze spalania w lokalnych
kot³owniach, opomiarowanie zu¿ycia wody i ciep³a, zmniejszenie strat przesy³owych wody i ciep³a,
2. Tworzenie b¹d utrzymanie ³adu przestrzennego w miecie, obejmuj¹cego zachowanie w³aciwych relacji
pomiêdzy terenami zabudowanymi i terenami otwartymi, zaplanowany, zharmonizowany z krajobrazem
kszta³t architektoniczno - urbanistyczny pojedynczych budynków i ich zespo³ów, dba³oæ o czystoæ
i porz¹dek,
3. Ca³kowite wyeliminowanie samowoli budowlanej,
4. Szerokie wdra¿anie tzw. dobrych praktyk w zakresie realizacji prac budowlanych (organizacja zaplecza
i placu budowy, stosowane technologie, jakoæ, a zw³aszcza uci¹¿liwoæ dla rodowiska, maszyn i urz¹dzeñ oraz rodków transportu, porz¹dkowanie i rekultywacja zajêtego terenu po zakoñczeniu inwestycji,
itp.), skutecznie wspierane nadzorem inwestorskim i administracyjnym w pe³ni wykorzystuj¹cym zalecenia zawarte w wykonanych ocenach oddzia³ywania projektowanych inwestycji na rodowisko.
9.1.4. Rekreacja i turystyka

P³ock i region p³ocki s¹ urozmaicone pod wzglêdem krajobrazowym i przyrodniczym, co sprzyja wypoczynkowi i turystyce. W samym P³ocku, miecie o ponad 1000 - letniej historii, znajduj¹ siê liczne obiekty
zabytkowe, które przyci¹gaj¹ zwiedzaj¹cych. Atrakcj¹ jest równie¿ Skarpa Wilana i tereny j¹ otaczaj¹ce.
Obecna infrastruktura kulturalna jest doæ stabilna, z tendencj¹ wzrostow¹. Baza hotelowa jest jednak niewystarczaj¹ca na potrzeby turystki. Infrastruktura rekreacyjno - wypoczynkowa sk³ada siê z 3 krytych p³ywalni, 3 stadionów, 2 baz sportowych i 2 kompleksów sportowo - rekreacyjnych. Funkcjonuj¹ liczne kluby
sportowe, zwi¹zane g³ównie z dyscyplinami wodnymi (wiolarstwo, kajakarstwo). Obecnie na terenie miasta
funkcjonuje niewiele obiektów zieleni urz¹dzonych - parków, zieleñców, zieleni osiedlowej, ogródków dzia³kowych, itp.
Prê¿nie natomiast rozwija siê turystyka sobotnio-niedzielna, wspierana przez Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze. D³ugoæ oznakowanych tras turystycznych w okolicach P³ocka wynosi 412 km.
Ruch turystyczny, szczególnie nasilony w sezonie letnim, oddzia³uje tak¿e w sposób negatywny na rodowisko. Nadmierny gwar i ha³as komunikacyjny jest przyczyn¹ zak³ócania spokoju np. ptaków bêd¹cych
w fazie lêgowej, natê¿enie ruchu samochodowego jest przyczyn¹ zanieczyszczenia atmosfery i gleby w pobli¿u dróg dojazdowych do obiektów. Nieprzestrzeganie zasad czystoci i porz¹dku przez turystów powoduje
zamiecanie terenów rekreacyjnych.
Planowane do uzyskania, docelowe cechy zrównowa¿enia sektora rekreacji i turystyki obejmuj¹:
Optymalne wykorzystanie walorów przyrodniczych miasta do celów rekreacji i turystyki
Wzmocnienie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej na terenie miasta
Wspieranie rozbudowy szlaków pieszych, wodnych, konnych i rowerowych
Kontynuacja i wdra¿anie programów wspieraj¹cych rozwój rekreacji i sportu mieszkañców, organizacja
turniejów i zawodów sportowych
5. Wspieranie towarzystw i fundacji zajmuj¹cych siê turystyk¹, rekreacj¹ i sportem
6. Rozszerzanie edukacji ekologicznej o przyrodê miasta
7. Ochrona dziedzictwa kulturowo - historycznego (program ochrony zabytków)
1.
2.
3.
4.

140

9.1.5. Ochrona zdrowia

W tej dziedzinie wyró¿niæ mo¿na dwa aspekty: oddzia³ywania na rodowisko obiektów s³u¿by zdrowia,
takich jak szpitale, przychodnie, laboratoria medyczne oraz szerszego uwzglêdnienia w badaniach medycznych wp³ywu zanieczyszczeñ rodowiska na zdrowie ludzi.
1.
2.
3.

4.
5.

Perspektywiczne cechy zrównowa¿enia ochrony zdrowia obejmuj¹:
Wdro¿enie nowoczesnego systemu gospodarki odpadami medycznymi,
Wyposa¿enie wszystkich obiektów s³u¿by zdrowia (typu szpitale) w niezbêdn¹ nowoczesn¹ infrastrukturê w zakresie oczyszczania cieków oraz korzystania ze szlachetnych róde³ energii (gaz ziemny, energia
elektryczna, energia odnawialna),
Spe³nienie przez wszystkie obiekty s³u¿by zdrowia wykorzystuj¹ce niebezpieczne substancje i urz¹dzenia
(przede wszystkim ró¿nego rodzaju chemikalia, aparaturê analityczn¹, urz¹dzenia terapeutyczne emituj¹ce promieniowanie jonizuj¹ce) wymagañ w zakresie zarz¹dzania ryzykiem rodowiskowym (zapobieganie i przeciwdzia³anie sytuacjom awaryjnym, zabezpieczenie przed dostêpem niepowo³anych osób, rygorystyczne przestrzeganie zalecanych technik i procedur postêpowania oraz stosowanie wymaganych
zabezpieczeñ w ramach zabiegów terapeutycznych i wykonywania analiz),
Rozszerzenie zakresu badañ profilaktycznych chorób wywo³anych czynnikami rodowiskowymi (zanieczyszczenie powietrza, wód, ha³as i stres miejski),
Promowanie zdrowego stylu ¿ycia i aktywnego wypoczynku.

9.1.6. Handel

Znaczenie handlu bêdzie wzrastaæ ze wzglêdu na jego poredni¹ rolê pomiêdzy stref¹ konsumpcji i produkcji, a tym samym mo¿e on mieæ kluczow¹ rolê we wp³ywaniu na rodzaj i jakoæ wyrobów oraz mo¿liwoæ
kszta³towania proekologicznych postaw konsumentów.
Po¿¹dan¹ cech¹ zrównowa¿onego rozwoju handlu bêdzie zapewnienie i udostêpnienie konsumentom
informacji o cechach produktów pod k¹tem ich uci¹¿liwoci dla rodowiska jak te¿ walorów ekologicznych.
Przyk³adem mo¿e byæ informacja o biodegradowalnoci opakowania produktu lub pokazania sposobu
postêpowania z opakowaniem. Kolejne kierunki dzia³añ to:
6. Oznakowanie opakowañ produktów przyjaznych dla rodowiska,
7. Zapewnienie uzyskania informacji o produktach posiadaj¹cych znak ekologiczny,
8. Promowanie produktów w opakowaniach ³atwo poddaj¹cych siê odzyskowi.
9.1.7. Aktywizacja rynku do dzia³añ na rzecz rodowiska

Istotnym wsparciem ochrony rodowiska jest aktywizacja rynku do dzia³añ na rzecz ochrony rodowiska
prowadz¹ca do tworzenia tzw. zielonych miejsc pracy (zw³aszcza w turystyce i ochronie przyrody, odnawialnych ród³ach energii, wykorzystaniu odpadów), rozwoju produkcji urz¹dzeñ s³u¿¹cych ochronie rodowiska b¹d produkcji towarów przyjaznych rodowisku. Opracowany bêdzie tzw. ramowy program wspierania zielonych miejsc pracy jako element walki z bezrobociem. Program ten bêdzie zawiera³ mechanizm finansowego i eksperckiego wspierania w³adz samorz¹dowych i prywatnych przedsiêbiorców w tworzeniu zielonych miejsc pracy.
Cele krótkoterminowe i kierunki dzia³añ:
1. Preferowanie przy zakupach towarów oraz us³ug przez administracjê rz¹dow¹ i samorz¹dow¹ tych produktów, które maj¹ proekologiczny charakter,
2. Uwzglêdnianie w przetargach organizowanym przez administracjê rz¹dow¹ i samorz¹dow¹ wymogów
ekologicznych, o ile jest to ekonomicznie uzasadnione,
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3. Kszta³towanie równoprawnych warunków konkurencji przez pe³ne stosowanie zasady zanieczyszczaj¹cy p³aci, wraz z uwzglêdnieniem kosztów zewnêtrznych,
4. Wspieranie powstawania i zachowania tzw. zielonych miejsc pracy, w szczególnoci w: ochronie przyrody, odnawialnych ród³ach energii, transporcie publicznym, dzia³aniach na rzecz oszczêdzania zasobów
(zw³aszcza energii i wody), odzysku produktów lub ich czêci oraz odzysku opakowañ i wykorzystania
odpadów jako surowców wtórnych,
5. Stymulowanie rozwoju przemys³u urz¹dzeñ ochrony rodowiska, zw³aszcza urz¹dzeñ wykorzystywanych w ochronie wód i powietrza oraz zagospodarowania odpadów.

10. Edukacja ekologiczna
Adresatem koñcowym Programu ochrony rodowiska jest spo³eczeñstwo Miasta P³ocka. Warunkiem
niezbêdnym dla realizacji celów i zadañ zawartych w Programie ochrony rodowiska jest chêæ w³¹czenia siê
mieszkañców do ich realizacji. Z tego wzglêdu jednym z priorytetów Programu jest kontynuacja i dalszy
rozwój prowadzonej od wielu lat na terenie Miasta edukacji ekologicznej. P³ock mo¿e poszczyciæ siê wieloma osi¹gniêciami w tej dziedzinie - edukacja ekologiczna prowadzona jest konsekwentnie na wielu poziomach i w ró¿nych formach, we wspó³pracy z wieloma orodkami (m.in. Regionalnym Centrum Edukacji
Ekologicznej oraz Starostwem Powiatu P³ockiego)
Dzia³ania zaproponowane w Programie przyczyni¹ siê do ukszta³towania wiadomoci ekologicznej, rozumianej jako wiedza, pogl¹dy i wyobra¿enia ludzi o rodowisku przyrodniczym i jego ochronie.
10.1. Edukacja ekologiczna formalna (szkolna)
Ten rodzaj edukacji to zorganizowany system kszta³cenia uczniów na wszystkich szczeblach systemu
owiaty, nastawiony na wykszta³cenie w nich umiejêtnoci obserwowania rodowiska i zmian w nim zachodz¹cych, wra¿liwoci na piêkno przyrody i szacunku dla niej.
W P³ocku edukacja ekologiczna stoi na bardzo wysokim poziomie- jest prowadzona od wielu lat
w sposób szeroki i bardzo urozmaicony. Placówki owiatowe na przestrzeni lat 1996-2001 prowadzi³y
wspó³pracê z instytucjami i rodowiskami proekologicznymi takimi jak: Miejski Ogród Zoologiczny, Liga
Ochrony Przyrody, Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej, Mazowieckie Obserwatorium Geograficzne
w Murzynowie k/P³ocka, Wydzia³em Ochrony rodowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej (obecnie Oddzia³em Ochrony rodowiska) Urzêdu Miasta P³ocka, Starostwem Powiatu P³ockiego.
Na terenie poszczególnych placówek owiatowych funkcjonowa³y i kontynuuj¹ w dalszym ci¹gu dzia³alnoæ ko³a ekologiczne, niektóre szko³y wydaj¹ gazetki, organizuj¹ wyjazdy do tzw. zielonych szkó³, uczestnicz¹ w akcji sprz¹tanie wiata, uczniowie wyje¿d¿aj¹ do gospodarstw ekologicznych i zwiedzaj¹ cie¿ki
dydaktyczne w Brudzeñskim i Gostyniñsko - W³oc³awskim Parku Krajobrazowym. Szko³y indywidualnie
lub we wspó³pracy z LOP i RCEE organizuj¹ dla uczniów ró¿nego rodzaju konkursy: np. plastyczne, fotograficzne, olimpiady wiedzy i rajdy, których celem jest podniesienie wiadomoci ekologicznej uczniów,
a poprzez nich rodziców.
Nauczyciele szkó³ uczestniczyli w warsztatach polsko-amerykañskiego programu edukacji ekologicznej
KR¥G. W celu zapewnienia odpowiedniej bazy dydaktycznej placówki owiatowe wyposa¿ane s¹ w
pomoce naukowe z dziedziny ekologii - literaturê, kasety wideo, akwaria, sprzêt m.in. mikroskopy, zestawy
do badañ rodowiska np. wody oraz ró¿nego rodzaju plansze.
W ramach edukacji formalnej prowadzone s¹ w P³ocku nastêpuj¹ce dzia³ania:
1. Realizacja zajêæ zawieraj¹cych elementy edukacji ekologicznej w przedszkolach.
2. Utrzymywanie klas o profilu kszta³cenia ekologiczno-przyrodniczym w szko³ach podstawowych i ponadpodstawowych.
142

3. Uczestnictwo uczniów w olimpiadach, konkursach i ró¿nych programach ekologicznych o charakterze
regionalnym i krajowym (wraz z podaniem otrzymanych nagród i wyró¿nieñ).
4. Ponadprogramowa edukacja z zakresu ekologii i ochrony rodowiska, prowadzenie odrêbnych zajêæ
dotycz¹cych ochrony rodowiska, organizowanie zajêæ w terenie i wycieczek krajoznawczych, prowadzenie ekologicznych kó³ zainteresowañ, wykonywanie wystaw i ekspozycji, albumów i kronik prezentuj¹cych osi¹gniêcia uczniów w poznawaniu i ochronie rodowiska.
5. Zaanga¿owanie szkó³ i uczniów w akcjach sprz¹tania terenu gminy, sadzenia drzew i pielêgnacji zieleni,
opieki nad zwierzêtami, zbierania surowców wtórnych (wraz z podaniem ich iloci), a tak¿e innych przedsiêwziêciach proekologicznych zas³uguj¹cych na uwagê.
10.2. Edukacja ekologiczna pozaszkolna
W ostatnich latach obserwuje siê rosn¹ce zainteresowanie niektórych grup osób doros³ych zdobywaniem
wiedzy na temat otaczaj¹cego ich rodowiska, a tak¿e mo¿liwoci uczestniczenia w dzia³aniach na rzecz jego
ochrony. Zachowania obserwowane w spo³eczeñstwie wskazuj¹ jednak, ¿e poziom akceptacji dla dzia³añ
z zakresu ochrony rodowiska maleje, a zachowania prokonsumpcyjne dominuj¹ nad proekologicznymi.
Dlatego rola edukacji ekologicznej i wprowadzanie jej nowych form s¹ nadal bardzo istotne.
W P³ocku od wielu lat prowadzona jest aktywna edukacja ekologiczna obejmuj¹ca ogó³ mieszkañców
Miasta. W ramach edukacji spo³eczeñstwa dofinansowuje siê organizacjê obchodów Dnia Ziemi, organizacjê imprez kulturalno - owiatowych, np. plenerów malarskich, seminariów, szkoleñ i konferencji, konkursów tematycznych, itp. Dofinansowano równie¿ wydanie przez Stowarzyszenie Ekologiczno-Kulturalne Kr¹g
Przyjació³ Ziemi pisma biregionalnego G³os Ziemi P³ockiej.
Dzia³ania prowadzone s¹ g³ównie przez Regionalne Centrum Edukacji Ekologicznej w P³ocku, które jest
inicjatorem i koordynatorem dzia³añ z zakresu edukacji ekologicznej. Realizowany jest m.in. polsko-amerykañski program edukacji ekologicznej opartej na spo³ecznoci KR¥G. W latach 1998-2002 przeprowadzono 12 sesji warsztatowych, w których wziê³o udzia³ 360 nauczycieli ró¿nych specjalnoci, aktywne metody i treci nauczania o rodowisku wykorzystano szkol¹c 12 tysiêcy dzieci i m³odzie¿y.
Od 2000 roku do 2001 roku RCEE realizowa³o program polsko - wêgiersko - amerykañski pt. Partnerzy w edukacji dotycz¹cy edukacji dla zrównowa¿onego rozwoju po³¹czony ze szkoleniem polskich nauczycieli ró¿nych specjalnoci. RCEE prowadzi od 2001 roku polsko - amerykañski program skierowany
do organizacji pozarz¹dowych pt. Wzmacnianie instytucjonalne polegaj¹cy na pomocy organizacyjnej
i merytorycznej organizacjom pozarz¹dowym o profilu ekologicznym z terenu miasta.
Wspólnie z innymi organizacjami i jednostkami z terenu miasta powiatu p³ockiego Centrum tworzy Koalicjê M³odzi razem - drog¹ zrównowa¿onego rozwoju, dzia³aj¹c¹ w programie Fabryka inicjatyw Polskiej
Akademii Filantropii, wspieraj¹c¹ finansowo dzia³ania m³odych ludzi na rzecz uaktywniania rodowiska lokalnego w kierunku rozwoju zrównowa¿onego. M³odzie¿ i dzieci utworzy³y 5 nieformalnych grup realizuj¹cych w³asne programy na rzecz uaktywniania lokalnego rodowiska pod k¹tem walki z przemoc¹, promocji
zdrowego stylu ¿ycia, selektywnej zbiórki odpadów, walorów przyrodniczych parków krajobrazowych itp.
Na terenie miasta P³ocka do roku 2002 zrealizowano programy edukacyjne: Odpadowy, Kr¹g, Zrównowa¿ony transport - rower szans¹ dla zdrowia i rodowiska, Sieæ Zielonych szkó³ - bazy terenowe, Aktywna edukacja stacjonarna i terenowa dla dzieci i m³odzie¿y, Wydawniczy Ecosurvival, Biblioteka (udostêpnianie zbiorów i ich poszerzanie).
Organizowane s¹ równie¿ imprezy ekologiczne (m.in. Dzieñ Ziemi, Dni Ochrony rodowiska festyny
przyrodnicze promuj¹ce walory Mazowsza i Ziemi P³ockiej, Akcja Sprz¹tanie wiata), prowadzi terenow¹
edukacjê poprzez plenery artystyczne, zadaniowe warsztaty w Brudzeñskim Parku Krajobrazowym dla nauczycieli i dzieci, system cie¿ek pieszo - rowerowych miejskich i pozamiejskich oraz bazy turystyczne,
Modelowe Wiejskie Centrum Przyjazne rodowisku - Zielona Szko³a w Sendeniu, Ecosurvival.
Centrum w latach 1998-2002 zorganizowa³o równie¿ liczne konferencje, seminaria, szkolenia promuj¹ce
pojêcia zwi¹zane z ekorozwojem. Wydano foldery informacyjno-dydaktyczne dla mieszkañców P³ocka dotycz¹ce segregacji odpadów oraz cie¿ek rowerowych na terenach chronionych.
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Edukacja ekologiczna dla spo³ecznoci P³ocka -prowadzona jest równie¿ przez Zespó³ Parków Krajobrazowych Brudzeñskiego i Gostyniñsko - W³oc³awskiego. Jest ona skierowana do pracowników administracji samorz¹dowej, nauczycieli, dzieci i m³odzie¿y szkó³ podstawowych i ponadpodstawowych oraz dla
spo³ecznoci lokalnej. Pracownicy Zespo³u Parków Krajobrazowych opracowali program Edukacji rodowiskowej, który by³ realizowany poprzez nastêpuj¹ce zadania: przygotowanie i ekspozycja wystaw, przeprowadzenie kilkudziesiêciu wycieczek dla dzieci i m³odzie¿y ze szkó³ z terenu miasta P³ocka, wyg³oszeniu
prelekcji i pogadanek, organizacji konkursów przyrodniczych, konferencji, szkoleñ i warsztatów dydaktycznych.
Realizowany jest program Lato w Parkach - Parki dla ¿ycia 2000. W ramach programu przygotowano
cykl warsztatów terenowych po³¹czonych z konkursami przyrodniczymi: malarskim, technicznym i wiadomociami wiedzy o parku.
Najlepszym i najefektywniejszym sposobem podniesienia wiadomoci ekologicznej doros³ych jest zaanga¿owanie mieszkañców w procesy decyzyjne. Wymaga to szerokiego informowania spo³eczeñstwa
o stanie rodowiska, dzia³aniach na rzecz jego ochrony, a tak¿e o mo¿liwociach prawnych uczestniczenia
mieszkañców w podejmowaniu decyzji maj¹cych wp³yw na stan rodowiska.
Wród wielu tematów edukacji ekologicznej, znacz¹ce miejsce nale¿y przypisaæ edukacji w zakresie
gospodarki odpadami komunalnymi, ochrony powietrza atmosferycznego, oszczêdnoci energii i wody.
Cel d³ugoterminowy do roku 2015:
Zwiêkszenie wiadomoci ekologicznej spo³eczeñstwa P³ocka, kszta³towanie postaw proekologicznych jego mieszkañców oraz poczucia odpowiedzialnoci za jakoæ rodowiska.
Cel ten wpisuje siê w podstawowe cele sformu³owane w Narodowej Strategii Edukacji Ekologicznej.
Cele rednioterminowe do roku 2011:
1. Kontynuacja i rozszerzanie dzia³añ edukacyjnych w szko³ach z zakresu ochrony rodowiska,
2. Podniesienie poziomu wiadomoci ekologicznej doros³ej spo³ecznoci Miasta,
3. Kszta³towanie prawid³owych wzorców zachowañ poszczególnych grup spo³eczeñstwa Miasta w odniesieniu do rodowiska.
Cele krótkoterminowe do roku 2007 i kierunki dzia³añ:
1. Kontynuacja edukacji na temat ochrony rodowiska w przedszkolach, szkolnictwie wszystkich szczebli
oraz dla ogó³u mieszkañców P³ocka,
2. Wspieranie finansowe i merytoryczne dzia³añ z zakresu edukacji ekologicznej,
3. Zapewnienie spo³eczeñstwu niezbêdnych informacji nt. stanu rodowiska i dzia³añ na rzecz jego ochrony,
4. Rozwijanie miêdzyregionalnej wspó³pracy w zakresie edukacji ekologicznej,
5. Rozwijanie ró¿norodnych form edukacji ekologicznej,
6. Opracowanie i sukcesywne wdra¿anie Zintegrowanego Programu Edukacji Ekologicznej.
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Lp.
1

Nazwa zadania

Uwagi

2

3

1

Prowadzenie aktywnych form edukacji ekologicznej m³odzie¿y i dzieci i zwiêkszenie ró¿norodnoci prowadzonych dzia³añ

Urz¹d Miasta, RCEE, organizacje
pozarz¹dowe, szko³y, media

2

Pomoc szko³om i organizacjom pozarz¹dowym w uzyskiwaniu pozabud¿etowych rodków na edukacjê ekologiczn¹

Urz¹d Miasta, RCEE

3

Wspó³dzia³anie w³adz miasta z mediami w zakresie prezentacji stanu rodowiska i pozytywnych przyk³adów dzia³añ podejmowanych na rzecz jego ochrony

Urz¹d Miasta, RCEE

4

Rozszerzenie formu³y Dni Ziemi , Sprz¹tania wiata i innych akcji proekologicznych.

Urz¹d Miasta, RCEE, Starostwo
Powiatowe, szko³y, media

5

Wspó³praca z ociennymi gminami i powiatami w zakresie edukacji ekologicz- Urz¹d Miasta, RCEE
nej i wzrostu wiadomoci ekologicznej mieszkañców, szczególnie z powiatem
ziemskim p³ockim

6

Bie¿¹ce informowanie na stronach internetowych Urzêdu Miasta o stanie rodowiska w P³ocku i dzia³aniach podejmowanych na rzecz jego ochrony

Urz¹d Miasta

7

Kontynuacja organizacji szkoleñ, seminariów i konferencji z zakresu ochrony
rodowiska

Urz¹d Miasta, RCEE, firmy szkoleniowe, Starostwo Powiatowe

8

Opracowanie Zintegrowanego Programu Edukacji Ekologicznej dla Miasta P³ocka

Urz¹d Miasta

9

Prowadzenie dzia³añ w zakresie edukacji ekologicznej spo³ecznoci lokalnej
na terenach cennych przyrodniczo

Urz¹d Miasta, RCEE, organizacje
pozarz¹dowe, szko³y, media

10

Sukcesywne rozszerzanie dzia³alnoci informacyjno-wydawniczej z zakresu
ochrony rodowiska

Urz¹d Miasta, RCEE, sponsorzy

W celu zapewnienia koordynacji i harmonizacji zaplanowanych dzia³añ z zakresu edukacji ekologicznej,
proponuje siê opracowanie i wdro¿enie Zintegrowanego Programu Edukacji Ekologicznej dla Miasta P³ocka.
Program ten obejmie:
1. Dzia³ania w szko³ach wszystkich szczebli polegaj¹ce na ich wsparciu merytorycznym i finansowym, a
w szczególnoci:
 szkolnych programów edukacji ekologicznej,
 wyjazdów dzieci i m³odzie¿y na zielone szko³y,
 rozwój i wspieranie szkolnych kó³ek o tematyce zwi¹zanej z ochron¹ rodowiska,
 organizacji miêdzyszkolnych konkursów, olimpiad, turniejów o tematyce ekologicznej,
 wyposa¿enie szkó³ w akcesoria i przedmioty dydaktyczne zwi¹zane z tematyk¹ ochrony rodowiska,
 organizacja szkolnych akcji, happeningów, przedstawieñ zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska.
2. Promocjê dzia³añ Miasta w zakresie ochrony rodowiska z udzia³em organizacji pozarz¹dowych, rodków masowego przekazu i innych zainteresowanych podmiotów:
 organizacja ogólnomiejskich akcji promuj¹cych zasady zrównowa¿onego rozwoju,
 promocja tzw. zachowañ ekologicznych ogó³u spo³eczeñstwa Miasta (oszczêdzanie wody, energii,
selektywna zbiórka, utrzymywanie ³adu i porz¹dku),
 wspieranie transportu zbiorowego, promocja idei rozwoju cie¿ek rowerowych,
Organizacja szkoleñ, seminariów i konferencji, a tak¿e punktu informacyjnego dla przedsiêbiorców:
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Program operacyjny dla pola: Edukacja ekologiczna na lata 2004-2007
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Lp.

Zadanie

Typ zadania

Termin
realizacji

Realizatorzy

Efekty dzia³añ i uwagi

ród³a finansowania Szacunkowy
koszt z³

1.

Wspieranie aktywnych form edukacji ekologicznej m³odzie¿y i dzieci i zwiêkszenie ró¿norodnoci prowadzonych dzia³añ

koordynowane

2004-2007

Urz¹d Miasta, RCEE, podnoszenie wiadomoci ekologicznej wród
bud¿et miasta,
szko³y
dzieci i m³odzie¿y
fundusze ekologiczne
sponsorzy

2.

Organizacja szkoleñ, warsztatów, seminariów,
konferencji powiêconych ochronie rodowiska

koordynowane

2004-2007

Urz¹d Miasta, RCEE, podnoszenie wiadomoci ekologicznej wród
bud¿et miasta
firmy szkoleniowe, Sta- doros³ej czêci mieszkañców Miasta oraz fundusze ekologiczne
rostwo Powiatowe
przedsiêbiorców
rodki przedsiêbiorców
promowanie idei zrównowa¿onego rozwoju
sponsorzy

3.

Publikacje o stanie rodowiska i programie
ochrony rodowiska

koordynowane

2004-2007

Urz¹d Miasta, RCEE, podnoszenie wiadomoci ekologicznej wród
bud¿et miasta
Starostwo Powiatowe, doros³ej czêci mieszkañców Miasta oraz fundusze ekologiczne
firmy wydawnicze
przedsiêbiorców, informowanie mieszkañców rodki przedsiêbiorców
o stanie Miasta, promowanie idei zrównowasponsorzy
¿onego rozwoju

4.

Organizacja imprez masowych zwi¹zanych z
ochron¹ rodowiska: Dzieñ Ziemi, Dzieñ
Ochrony rodowiska, Sprz¹tanie wiata.

koordynowane

2004-2007

5.

Promocja dzia³añ zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska: wspó³dzia³anie w³adz miasta z mediami,
prezentacja pozytywnych przyk³adów dzia³añ
podejmowanych na rzecz jego ochrony, itp.

koordynowane

2004-2007

bud¿et miasta
Urz¹d Miasta, RCEE, wy¿szy stan wiadomoci ekologicznej spofundusze ekologiczne
szko³y, media, Staro- ³eczeñstwa Miasta
rodki przedsiêbiorców
stwo Powiatowe
sponsorzy
Urz¹d Miasta, RCEE, wy¿szy stan wiadomoci ekologicznej spobud¿et Miasta
media, Starostwo Po- ³eczeñstwa, lepsza dba³oæ o rodowisko, pro- fundusze ekologiczne
wiatowe
mocja Miasta, wzrost konkurencyjnoci, posponsorzy
prawa wizerunku medialnego Miasta

6.

Wspó³praca z ociennymi gminami i powiatami w zakresie edukacji ekologicznej i wzrostu
wiadomoci ekologicznej mieszkañców, szczególnie z powiatem ziemskim p³ockim

koordynowane

2004-2007

Urz¹d Miasta, RCEE

wzrost wiedzy o stanie rodowiska i dzia³abud¿et Miasta
niach na rzecz jego ochrony
fundusze ekologiczne
sponsorzy

50 000

7.

Uruchomienie tematycznej strony internetowej
lub bie¿¹ce informowanie na stronach internetowych Urzêdu Miasta o stanie rodowiska w
P³ocku i dzia³aniach podejmowanych na rzecz
jego ochrony

koordynowane

2004-2007

Urz¹d Miasta

wzrost wiedzy ekologicznej wród mieszkañbud¿et Miasta
ców Miasta, kszta³towanie wiadomoci eko- fundusze ekologiczne
logicznej
sponsorzy

10 000

8.

Promocja lokalnych walorów rodowiska

koordynowane

2004-2007

bud¿et Miasta
Urz¹d Miasta, RCEE, poprawa wizerunku medialnego Miasta, fundusze ekologiczne
wzrost
wiedzy
mieszkañców
o
przyrodzie
remedia
sponsorzy
gionu

9.

Opracowanie i wdro¿enie Zintegrowanego Programu Edukacji Ekologicznej dla Miasta P³ocka

koordynowane

2004-2005

Urz¹d Miasta, RCEE

bud¿et Miasta
koordynacja i harmonizacja dzia³añ zwi¹zanych
fundusze ekologiczne
z edukacj¹ ekologiczn¹

Razem koszty dla pola: Edukacja ekologiczna w latach 2004-2007: 1 870 tys. PLN

300 000

1 000 000

100 000

200 000

100 000

100 000

10 000

11. Aspekty finansowe realizacji programu
Realizacja zamierzeñ z zakresu ochrony rodowiska wymaga zapewnienia róde³ finansowania inwestycji
i eksploatacji systemu.
Najwiêksze nak³ady na ochronê rodowiska, w tym gospodarkê odpadami, pochodz¹ ze rodków w³asnych przedsiêbiorstw oraz inwestorów prywatnych, znacz¹ca czêæ rodków wp³ywa z funduszy i dotacji
ekologicznych oraz kredytów i po¿yczek. rodki bud¿etowe oraz rodki zagraniczne odgrywaj¹ dotychczas
marginaln¹ rolê w finansowaniu przedsiêwziêæ z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki odpadami.
Miasto dysponuje Miejskim i Powiatowym Funduszem Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej.
Przychody i rozchody MFOiGW oraz PFOiGW przedstawia poni¿sza tabela:
Tabele 38. Przychody i rozchody Miejskiego i Powiatowego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w latach
2000-2002 w z³otych.
Wyszczególnienie

Miejski Fundusz Ochrony rodowiska
2000

2001

2002

Stan funduszu na pocz¹tek roku

1 243 961

1 228 541

Przychody

5 128 639

Rozchody

Powiatowy Fundusz Ochrony rodowiska
2000

2001

2002

1 576 805

24 749

88 362

770 405

3 647 715

7 117 481

1 494 867

1 538 742

1 874 209

4 608 945

3 471 221

7 171 972

1 431 253

845 312

1 202 239

Stan funduszu na koniec roku

1 228 541

1 652 647

1 553 116

88 362

781 792

1 442 375

Przychody

5 128 639

3 647 715

7 117 481

149 867

1 538 742

1 874 209

Wp³ywy z Urzêdu
Marsza³kowskiego

3 776 908

3 045 309

3 723 939

1 491 893

1 516 779

1 836 694

Wp³ywy z decyzji Urzêdu Miasta

665 808

404 394

3 318 513







Odsetki bankowe

24 869

130 543



2 974

21 963



Inne wp³ywy

661 054

67 469

75 029





37 515

Rozchody

4 608 945

3 471 221

7 171 972

1 431 253

845 312

1 202 239

Finansowanie inwestycji i rodków
trwa³ych

4 133 068

2 762 521

2 728 500

1 431 000





Edukacja ekologiczna i selektywna
zbiórka odpadów

475 177

126 589

78 852







Op³aty i prowizje bankowe

700

999

65

253

304

65

Zazielenianie terenów miasta



285 483

414 226







Wodoci¹gi i kanalizacja - inwestycje



240 000

3 912 243





47 773

Ekspertyzy, opinie i opracowania



53 515

29 129







Usuniêcie skutków zagro¿eñ
rodowiska



2 114

3 057







ZUOK w Kobiernikach









353 455



Inwestycje ze sk³adowaniem
odpadów









452 022

1 079 121

Doposa¿enie jednostek ganiczych









39 531

75 280

Zmiany w funduszach w ci¹gu roku

Analiza kosztów rozwi¹zañ zaproponowanych w Programie
W rozdzia³ach niniejszego Programu przedstawiono konkretne zadania realizacyjne dla poszczególnych
komponentów rodowiska na lata 20042007. Nie przedstawiano d³ugoterminowych zadañ i szacunków
kosztów, gdy¿ istnieje zbyt du¿e prawdopodobieñstwo obarczenia takich wyliczeñ b³êdem. Przedstawione
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poni¿ej koszty ogólne wdro¿enia Programu ochrony rodowiska dla miasta P³ocka opracowano w oparciu
o analizê:
 nak³adów inwestycyjnych na ochronê rodowiska w latach ubieg³ych,
 przedsiêwziêæ proponowanych do finansowania ze rodków Unii Europejskiej,
 wielkoci nak³adów inwestycyjnych na realizacjê przedsiêwziêæ, ujêtych w projekcie Programu wykonawczego do II PEP na lata 2002-2010),
 kosztów zg³oszonych przez podmioty i jednostki podleg³e Urzêdowi Miasta w P³ocku lub z nim wspó³pracuj¹ce.
Sumaryczne szacunkowe koszty realizacji Programu w latach 2004-2007 przedstawiono w tabeli 40.
Tabela 39. Szacunkowe koszty wdro¿enia Programu w latach 2004-2007
Lp.

Sektor

Koszty w latach 2004-2007
tys. PLN

1

Jakoæ wód i stosunki wodne

2

Powietrze atmosferyczne

3

Ha³as

4

Promieniowanie elektromagnetyczne

5

Powa¿ne awarie i zagro¿enia naturalne

6

Przyroda i krajobraz

7

Gleby

8

Gospodarka odpadami

37 963,43

9

Edukacja ekologiczna

1 870

Razem koszty w latach 2004-2007

115 082
511 606 * w tym II przeprawa mostowa, drogi dojazdowe
i obwodnica pó³nocna 509 121
30 315
5
702
17 930
900

716 373,43 tys. PLN * w tym 509 121 tys. inwestycje drogowe

Warunkiem wdro¿enia zapisów Programu jest pozyskanie rodków finansowych na realizacjê poszczególnych zadañ. Czêæ rodków pochodziæ bêdzie z bud¿etu miasta, g³ównie miejskiego i powiatowego funduszu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej. Jak wykaza³a przeprowadzona w tabeli 41 symulacja,
rodki te mog¹ pokryæ oko³o 15% zaplanowanych wydatków. rodki finansowe na realizacjê programu
bêd¹ pochodzi³y tak¿e z pozosta³ych funduszy ekologicznych i innych funduszy celowych. Niektóre inwestycje bêd¹ pokrywane ze rodków w³asnych ró¿nych podmiotów gospodarczych i inwestorów prywatnych.
Planuje siê, ¿e w najbli¿szych latach spadnie rola funduszy ekologicznych (przede wszystkim Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej) w finansowaniu lokalnych zadañ z zakresu ochrony rodowiska. rodki finansowe kierowane bêd¹ na dofinansowanie inwestycji priorytetowych z punktu widzenia integracji z UE. Jednoczenie nast¹piæ mo¿e spadek przychodów do funduszy
ekologicznych (op³at i kar), w zwi¹zku z popraw¹ stanu rodowiska w Polsce i modernizacja zak³adów
zanieczyszczaj¹cych rodowisko. Po¿¹danym kierunkiem jest zwiêkszenie dofinansowania na dzia³ania zwi¹zane z ochron¹ rodowiska ze róde³ pomocowych i strukturalnych Unii Europejskiej.
Czêæ dzia³añ finansowana bêdzie przez miasto poprzez zaci¹gniêcie kredytów komercyjnych i w miêdzynarodowych instytucjach finansuj¹cych (np. EBOiR). Dobrym rozwi¹zaniem jest te¿ zawi¹zywanie spó³ek partnerskich publiczno - prywatnych z zainteresowanymi inwestorami, co nie pozbawia miasta wp³ywu na
decyzje zwi¹zane z dan¹ inwestycj¹.
W oparciu o analizê róde³ finansowania dzia³añ w zakresie ochrony rodowiska w ostatnich latach
w Polsce i miecie P³ocku oraz prognoz co do perspektywicznych róde³, przewiduje siê, ¿e struktura finansowania wdra¿ania Programu w najbli¿szych czterech latach bêdzie nastêpuj¹ca:
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Tabela 40. Symulacja rozk³adu róde³ finansowania zadañ wytyczonych w Programie
ród³o

%

Tys. PLN

Fundusze ekologiczne (NFOiGW, WFOiGW)
Inne fundusze wojewódzkie

25

179 093,36

Bud¿et miasta, w tym miejski i powiatowy fundusz ekologiczne

15

107 456,01

Podmioty gospodarcze (rodki w³asne i kredyty bankowe)

40

286 549,37

Fundusze z Unii Europejskiej

15

107 456,01

Bud¿et pañstwa

5

35 818,68

RAZEM

100

716 373,43

Ograniczone mo¿liwoci finansowe samorz¹du powiatowego i gminnego uniemo¿liwiaj¹ samodzieln¹ realizacjê dzia³añ i inwestycji z zakresu ochrony rodowiska. Konieczne jest wsparcie instytucji finansowych,
które podejm¹ siê finansowania projektów poprzez m.in. zobowi¹zania kapita³owe (kredyty, po¿yczki, obligacje, leasing), udzia³y kapita³owe (akcje, udzia³y w spó³kach) i dotacje.
Finansowaniem ochrony rodowiska w Polsce interesuje siê coraz wiêcej banków i funduszy inwestycyjnych. Rozwija siê te¿ pomoc zagraniczna, dziêki której funkcjonuje w Polsce wiele fundacji ekologicznych.
Poszukiwane s¹ te¿ nowe instrumenty ekonomiczno - finansowe w ochronie rodowiska, takie jak op³aty
produktowe czy obligacje ekologiczne. Mo¿na za³o¿yæ, ¿e system finansowania przedsiêwziêæ zwi¹zanych
z ochron¹ rodowiska w Polsce bêdzie rozwija³ siê nadal, oferuj¹c coraz szersze formy finansowania i coraz
wiêksze rodki finansowe.
Tylko inwestycje i dzia³ania uwzglêdnione w programach ochrony rodowiska i planach gospodarki odpadami dla powiatu i gminy mog¹ liczyæ na pozyskanie rodków publicznych, w szczególnoci z funduszy
ochrony rodowiska i gospodarki wodnej. Wspierane powinny byæ g³ównie inwestycje o charakterze regionalnym. Zaleca siê, aby ograniczaæ dotacje bud¿etowe na zadania, które s¹ w stanie zapewniæ finansowe
wp³ywy ewentualnym inwestorom. Korzystne jest, je¿eli kapita³ obcy (kredyty, udzia³y w spó³kach, nabywcy
obligacji) anga¿owany bêdzie w finansowanie inwestycji komunalnych w maksymalnym stopniu, w jakim
mo¿liwa jest jego sp³ata wraz z odsetkami.
ród³a finansowania inwestycji ekologicznych zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska w Polsce mo¿na podzieliæ na trzy grupy:
 publiczne - np. pochodz¹ce z bud¿etu pañstwa, powiatu lub gminy,
 pozabud¿etowych instytucji publicznych,
 prywatne - np. z banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw leasingowych,
 prywatno-publiczne - np. ze spó³ek prawa handlowego z udzia³em gminy.
Mog¹ one wystêpowaæ ³¹cznie.








W Polsce wystêpuj¹ najczêciej nastêpuj¹ce formy finansowania inwestycji w zakresie ochrony rodowiska:
fundusze w³asne inwestorów,
po¿yczki, dotacje i dop³aty do oprocentowania preferencyjnych kredytów udzielane przez Narodowy
i Wojewódzkie Fundusze Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej,
kredyty preferencyjne udzielane np. przez Bank Ochrony rodowiska z dop³atami do oprocentowania
lub ze rodków donatorów, kredyty komercyjne, kredyty konsorcjalne,
zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe (np. z ekokonwersji
poprzez EKOFUNDUSZ, konwersji d³ugu wobec Finlandii),
kredyty miêdzynarodowych instytucji finansowych (Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju - EBOiR,
Bank wiatowy),
kredyty i po¿yczki udzielane przez banki komercyjne,
leasing.

Zestawienie poszczególnych róde³ finansowania dzia³añ i inwestycji zwi¹zanych z ochron¹ rodowiska
i gospodark¹ odpadami przedstawia tabela 17.
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Tabela 41. Najwa¿niejsze ród³a finansowania inwestycji w zakresie ochrony rodowiska i gospodarki odpadami
Przedmiot finansowania

Maksymalny
%
dofinansowania

Okres
finansowania

Inne

zadania z zakresu ochrony rodowiska i gospodarki wodnej

do 100%

ci¹g³y

koniecznoæ bud¿etowania
inwestycji

fundusze ochrony dotacja, po¿yczka
rodowiska
po¿yczka
(NFOiGW,
preferencyjna
kredyty komercyjne
WFOiGW,
PFOiGW,
dop³aty
GFOiGW)
do kredytów
komercyjnych

cele z zakresu ochrony rodowiska,
bez ograniczeñ
(m.in. samorz¹dy terytorialne, jednost- zgodne z list¹ priorytetow¹ danego
ki bud¿etowe, organizacje pozarz¹do- funduszu
we, jednostki badawczo - rozwojowe,
uczelnie, osoby prawne, stowarzyszenia, inwestorzy prywatni, podmioty gospodarcze, spó³dzielnie)

do 70%

do 15 lat

istnieje mo¿liwoæ umorzenia

EkoFundusz

inwestorzy (w³adze samorz¹dowe, jed- projekty inwestycyjne i pozainwenostki bud¿etowe, podmioty gospodar- stycyjne zwi¹zane z ochron¹ rodowiska, zgodnie z priorytetami
cze, inne)
g³ówni wykonawcy projektu (organizacje spo³eczne, fundacje)

10, 30, 40, 50,
70, 80%
w zale¿noci
od projektu

wiejskie komitety spo³eczne
urzêdy gmin

rozprowadzanie wody na terenach
wiejskich w obiektach u¿ytecznoci
publicznej,
budowa i modernizacja urz¹dzeñ
grzewczych zasilanych gazem lub
olejem opa³owym

do 30%, do 50
tys. PLN

2 lata



zarz¹dy gmin
osoby prywatne

kanalizacja, oczyszczanie cieków,
przydomowe oczyszczalnie cieków



do 5 lat



starostwa i gminy
zak³ady us³ug komunalnych
przedsiêbiorstwa wodno - kanalizacyjne
instytuty badawczo - rozwojowe

ochrona wód, powietrza, przyrody,
gospodarka odpadami, kontrola zanieczyszczeñ, wzmocnienie instytucjonalne

do 100%



dostawy i prace budowlane
musz¹ odpowiadaæ unijnym
standardom
projekt musi uzyskaæ poparcie lokalnych organów administracji i Ministerstwa
rodowiska

ród³o
finansowania
rodki w³asne
powiatu i gmin

Beneficjenci

Rodzaj
finansowania
bud¿etowy

dotacja, po¿yczka
preferencyjna
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Fundacja na Rzecz
Rozwoju Wsi
Polskiej Polska
Wie 2000

dotacja
kredyty

Fundacja Wspomagania Wsi

kredyty
mikropo¿yczki

Duñski Fundusz
Pomocowy
Ochrony
rodowiska
DANCEE

dotacje
po¿yczki

powiat
gminy

do 2010 roku inwestycje o charakterze:
przyrodniczym, innowacyjny, technicznym. Z dotacji
EkoFunduszu nie mog¹ korzystaæ te przedsiêwziêcia,
które kwalifikuj¹ siê do
otrzymania dofinansowania
w ramach programów pomocowych Unii Europejskiej.

ród³o
finansowania

Rodzaj
finansowania

Beneficjenci

Przedmiot finansowania

Okres
Maksymalny
finansowania
%
dofinansowania

Inne

Komisja
Europejska
Departament XI

dotacje

osoby fizyczne i prawne

innowacyjne i demonstracyjne programy dzia³ania w przemyle, wspomaganie technicznych dzia³añ lokalnych instytucji

od 30 do 100%

1 rok

Europejski
Fundusz Rozwoju
Wsi Polskiej

dotacje
kredyty

gminy bêd¹ce inwestorami obiektów
ochrony rodowiska

budowa i wyposa¿enie sk³adowisk

do 70%

do 5 lat

inwestycje infrastrukturalne proekologiczne, wodnokanalizacyjne, energetyczne, termoizolacyjne, budownictwa komunalnego, transportu miejskiego, gospodarki odpadami



do 10 lat



szeroko ujêta problematyka ochrony rodowiska

do 75%

bd



Finesco SA
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fundusze UE
(ERDF)

kredyty
sektor publiczny
Leasing
spó³dzielnie mieszkaniowe
udzia³y kapita³owe,
TPF
dotacja

jednostki samorz¹du terytorialnego
organizacje pozarz¹dowe
inne podmioty publiczne
podmioty gospodarcze
osoby indywidualne

przeznaczony g³ównie do
ma³ych projektów kwota
pomocy od 20 do 60 tys.
Euro
maksymalna kwota
dotacji - 100 tys. z³
kredytu - 200 tys.

Pozosta³e ród³a finansowania:
Fundacje:
 Environmental Know-How Fund w Warszawie, Ambasada Brytyjska al. Ró¿ 1, 00-556 Warszawa,
 Agencja Rozwoju Komunalnego w Warszawie; al. Ujazdowskie 19, 00-557 Warszawa,
 Fundacja Wspó³pracy Polsko-Niemieckiej; ul. Zielna 37, 00-108 Warszawa,
 Polska Agencja Rozwoju Regionalnego; ul. ¯urawia 4a, 00-503 Warszawa,
 Program Ma³ych Dotacji GEF, al. Niepodleg³oci 186, 00-608 Warszawa,
 Projekt Umbrella.
Banki aktywnie wspomagaj¹ce finansowanie ochrony rodowisk:
 Bank Ochrony rodowiska,
 Bank Rozwoju Eksportu S.A.,
 Polski Bank Rozwoju S.A.,
 Bank wiatowy,
 Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju.
Fundusze inwestycyjne
Fundusze inwestycyjne stanowi¹ nowy segment rynku finansowego ochrony rodowiska. Wejcie ekologicznych funduszy inwestycyjnych na rynek finansowy ochrony rodowiska mo¿e okazaæ siê kluczowe dla
usprawnienia podejmowania decyzji inwestycyjnych oraz integracji ochrony rodowiska z przedsiêwziêciami
o charakterze gospodarczym.
Instytucje leasingowe finansuj¹ce zadania z zakresu ochrony rodowiska:
 Towarzystwo Inwestycyjno-Leasingowe EKOLEASING S.A.,
 BEL Leasing Sp. z o.o.,
 BISE Leasing S.A.,
 Centralne Towarzystwo Leasingowe S.A.,
 Europejski Fundusz Leasingowy Sp. z o.o.
Ocena dostêpnoci róde³ finansowania dla zadañ wymienionych w Programie
Zadania wyznaczone w Programie maj¹ swoje odzwierciedlenie w priorytetach funduszy ekologicznych.
Istnieje wiêc realna szansa uzyskania wsparcia z tych róde³. Z najwa¿niejszych nale¿y wymieniæ zadania
z zakresu gospodarki wodno - ciekowej, likwidacjê niskiej emisji, ochronê wód, ochronê powietrza i przed
ha³asem, ochronê przyrody i krajobrazu.
Pomoc z tych róde³ obejmuje przede wszystkim te dziedziny, w których standardy jakoci rodowiska
uzgodnione podczas negocjacji z Uni¹ Europejsk¹ nie s¹ dotrzymane. Dotyczy to przede wszystkim gospodarki wodno - ciekowej.
W zakresie uzyskania kredytów bankowych du¿e szanse maj¹ inwestycje z zakresu ochrony atmosfery,
a tak¿e wspieraj¹ce rozwój odnawialnych róde³ energii (np. ma³ych elektrowni wodnych, kot³ownie na
biopaliwo, itp.).
Istnieje równie¿ mo¿liwoæ uzyskania dofinansowania z funduszy europejskich, szczególnie z Funduszy
Strukturalnych. Szczególne wsparcie mo¿na uzyskaæ na budowê sieci wodno - kanalizacyjnych, modernizacji i rozbudowy systemów ciep³owniczych, budowy infrastruktury do produkcji i przesy³u energii odnawialnej, oraz innej technicznej (szczególnie dróg i mostów).
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12. Zarz¹dzanie ochron¹ rodowiska w miecie
W niniejszym rozdziale przedstawiono zasady i instrumenty zarz¹dzania rodowiskiem wynikaj¹ce z uprawnieñ na szczeblu gminnym i powiatowym . Jako szczególny element wyró¿niono Program ochrony rodowiska dla miasta P³ocka, który bêdzie instrumentem koordynuj¹cym poszczególne dzia³ania w zakresie ochrony rodowiska na terenie miasta.
12.1. Instrumenty zarz¹dzania rodowiskiem
Instrumenty s³u¿¹ce do zarz¹dzania rodowiskiem wynikaj¹ z nastêpuj¹cych aktów prawnych: ustawy
Prawo ochrony rodowiska, Ustawa o odpadach, Prawo o zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawa
o ochronie przyrody, Ustawa o Inspekcji Ochrony rodowiska, Prawo geologiczne i górnicze, Prawo budowlane.
Do instrumentów zarz¹dzania rodowiskiem nale¿¹:
 instrumenty prawne,
 instrumenty finansowe,
 instrumenty spo³eczne,
 instrumenty strukturalne.
Instrumenty prawne
Program ochrony rodowiska realizowany bêdzie w oparciu o znowelizowane polskie prawo, zgodne
z przepisami obowi¹zuj¹cymi w Unii Europejskiej. Realizacja Programu odbywaæ siê bêdzie zgodnie z zasad¹ zrównowa¿onego rozwoju, w oparciu o kompetencje organów zarz¹dzaj¹cych rodowiskiem. Sk³adaj¹ siê na nie w szczególnoci:
 decyzje reglamentacyjne - pozwolenia: zintegrowane, na wprowadzanie gazów lub py³ów do powietrza,
emitowanie ha³asu do rodowiska, emitowanie pól elektromagnetycznych, wytwarzanie odpadów, wprowadzanie cieków do wód lub do ziemi,
 zezwolenia na gospodarowanie odpadami,
 pozwolenia wodno-prawne na szczególne korzystanie z wód, wykonywanie urz¹dzeñ wodnych, wykonywanie innych czynnoci i robót, budowli, które maj¹ znaczenie w gospodarowaniu wodami lub
w korzystaniu z wód,
 zezwolenia - koncesje wydane na podstawie Prawa geologicznego i górniczego,
 uzgadnianie w zakresie przestrzegania standardów ekologicznych decyzji o warunkach zabudowy oraz
o pozwoleniu na budowê, rozbiórkê obiektu budowlanego, decyzji o pozwoleniu na zmianê sposobu
u¿ytkowania obiektu budowlanego lub jego czêci przedsiêwziêæ mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ
na rodowisko,
 cofniêcie lub ograniczenie zezwolenia lub pozwolenia na korzystanie ze rodowiska,
 decyzje naprawcze dotycz¹ce zakresu i sposobu usuniêcia przez podmiot korzystaj¹cy ze rodowiska
przyczyn negatywnego oddzia³ywania na rodowisko i przywrócenia rodowiska do stanu w³aciwego
oraz zobowi¹zuj¹ce do usuniêcia uchybieñ,
 op³aty za korzystanie ze rodowiska,
 administracyjne kary pieniê¿ne,
 decyzje zezwalaj¹ce na usuwanie drzew i krzewów,
 programy dostosowawcze dotycz¹ce przywracania standardów jakoci rodowiska do stanu w³aciwego,
 decyzje wstrzymuj¹ce oddanie do u¿ytku instalacji lub obiektu, a tak¿e wstrzymuj¹ce u¿ytkowanie instalacji lub obiektu,
 decyzje o zakazie produkcji, importu, wprowadzania do obrotu,
 kontrole przestrzegania prawa ochrony rodowiska i zobowi¹zañ wynikaj¹cych z decyzji,
 oceny oddzia³ywania na rodowisko.
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Wymienione instrumenty prawne bêd¹ stosowane przez Wojewodê Mazowieckiego, Marsza³ka Województwa Mazowieckiego, Prezydenta Miasta P³ocka, Wojewódzkiego Inspektora Ochrony rodowiska,
Dyrektora Regionalnego Zarz¹du Gospodarki Wodnej w Warszawie, zgodnie z kompetencjami wymienionych organów.
Organy przedstawicielskie mog¹ ustanawiaæ inne sk³adniki prawa miejscowego, w szczególnoci dotycz¹cego gospodarowania rodowiskiem i zrównowa¿onego rozwoju. Bardzo istotne dla wdra¿ania za³o¿eñ
Programu s¹ przepisy prawa miejscowego ustalone przez:
 Wojewodê Mazowieckiego dotycz¹ce ochrony cennych obiektów przyrodniczych,
 Radê Miasta P³ocka dotycz¹ce miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, zasad utrzymania czystoci i porz¹dku w gminach, zasad zbiorowego zaopatrzenia w wodê i zbiorowego odprowadzania cieków, ochronê niektórych obiektów cennych przyrodniczo.
Wymienione instrumenty prawne pomog¹ w terminowej realizacji Programu ochrony rodowiska pod
warunkiem, i¿ wszystkie w/w organy ochrony rodowiska i podmioty korzystaj¹ce ze rodowiska bêd¹
wywi¹zywaæ siê ze swoich zadañ.
Instrumenty finansowe
Do instrumentów finansowych nale¿¹:
 op³aty za gospodarcze korzystanie ze rodowiska - za emisje zanieczyszczeñ do powietrza, za sk³adowanie odpadów, za odprowadzanie cieków do wód lub do ziemi, za pobór wody powierzchniowej lub
podziemnej itp.
 op³aty eksploatacyjne za pozyskiwanie kopalin
 administracyjne kary pieniê¿ne w zakresie przekroczeñ okrelonych limitów w pozwoleniach, naruszenie
decyzji zatwierdzaj¹cych eksploatacjê sk³adowiska odpadów lub decyzji okrelaj¹cych miejsce i sposób
magazynowania odpadów
 odpowiedzialnoæ cywilna w zakresie szkód spowodowanych oddzia³ywaniem na rodowisko
 kredyty i dotacje z funduszy ochrony rodowiska i gospodarki wodnej oraz innych funduszy, w tym
fundusze przedakcesyjne oraz fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójnoci
 pomoc publiczna w postaci preferencyjnych po¿yczek, kredytów, dotacji, odroczeñ roz³o¿enia na raty itp.
 op³aty produktowe i depozytowe,
 bud¿ety samorz¹dów i Pañstwa,
 rodki w³asne przedsiêbiorców i mieszkañców
Instrumenty spo³eczne
Instrumenty spo³eczne okrelone zosta³y najdok³adniej w Konwencji o dostêpie do informacji, udziale
spo³eczeñstwa w podejmowaniu decyzji oraz o dostêpie do sprawiedliwoci w sprawach dotycz¹cych rodowiska, podpisanej w 1999r. w Aarhus (konwencja zosta³a ratyfikowana przez Polskê, a jej tekst zosta³
og³oszony w Dz.U. Nr 78 z 2003r).
Art. 7 Konwencji nakazuje zagwarantowanie udzia³u spo³eczeñstwa w przygotowaniu planów i programów maj¹cych znaczenie dla rodowiska, a wiêc tak¿e powiatowego programu ochrony rodowiska. Okrela te¿ podstawowe obowi¹zki organów w zakresie zapewnienia udzia³u spo³ecznego:
 ustalenia zakresu podmiotowego konsultacji,
 ustalenia rozs¹dnych norm czasowych na poszczególne etapy konsultacji,
 przeprowadzenie konsultacji odpowiednio wczenie w toku procedury decyzyjnej, gdy wszystkie warianty s¹ jeszcze mo¿liwe, a udzia³ spo³eczeñstwa mo¿e byæ skuteczny,
 nale¿yte uwzglêdnienie konsultacji spo³ecznych przy wydawaniu decyzji.
Organy maj¹ swobodê okrelania szczegó³owych sposobów powiadamiania spo³eczeñstwa, metod zbierania uwag i wniosków, czasu trwania konsultacji.
154

Do instrumentów spo³ecznych nale¿¹ równie¿:
 edukacja ekologiczna, omówiona w osobnym rozdziale,
 wspó³praca i budowanie partnerstwa (w³¹czenie do realizacji programu jak najszerszej liczby osób, system szkoleñ i dokszta³cañ, wspó³praca zadaniowa z poszczególnymi sektorami gospodarki, wspó³praca
z instytucjami finansowymi).
Instrumenty strukturalne
Instrumenty strukturalne to g³ównie opracowania o charakterze strategicznym i planistycznym, omówione
szczegó³owo w rozdziale 4. Dokumenty te okrelaj¹ g³ówne cele i kierunki dzia³añ w ramach rozwoju gospodarczego, spo³ecznego i ochrony rodowiska. Program ochrony rodowiska jest zgodny z zapisami powy¿szych dokumentów.
12.2. Zarz¹dzanie programem ochrony rodowiska
Zarz¹dzanie programem ochrony rodowiska wynika przede wszystkim z uprawnieñ samorz¹du w zakresie ochrony rodowiska, które dotycz¹ m.in.:
 opracowanie miejskiego (powiatowego i gminnego) programu ochrony rodowiska i planu gospodarki
odpadami;
 zachowania i zwiêkszania zasiêgu przestrzennego kompleksów lenych, w tym:
- wdra¿ania programu zalesieñ,
- realizacji wielofunkcyjnego, zrównowa¿onego modelu gospodarki lenej (wg planów urz¹dzania lasów);
 ochrony wód powierzchniowych i podziemnych (pozwolenia wodno-prawne) poprzez:
- wprowadzanie stref ochronnych porednich od ujêæ wód i okrelanie zasad gospodarowania w strefach,
- ograniczanie i eliminacja zanieczyszczeñ wód,
- zapobieganie niekorzystnym zmianom naturalnych przep³ywów wody albo naturalnych poziomów zwierciad³a wody;
 promowania ekologicznych kierunków i form zagospodarowania na obszarach o du¿ych wartociach
rodowiska przyrodniczego (parki krajobrazowe, obszary chronionego krajobrazu);
 organizowania stanowisk ratownictwa przeciwpowodziowego;








Zadania samorz¹dów gminnych obejmuj¹ m.in.:
uwzglêdnianie uwarunkowañ przyrodniczych w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego
(opracowania ekofizjograficzne, prognozy oddzia³ywania na rodowisko);
wspieranie zalesieñ i zadrzewieñ na gruntach marginalnych i ma³o przydatnych dla rolnictwa (wprowadzanie zalesieñ do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego);
uporz¹dkowanie gospodarki ciekowej;
realizacjê programu gospodarki odpadami;
ochronê obszarów cennych przyrodniczo - ustanawianie form ochrony przyrody takich jak: obszary chronionego krajobrazu, u¿ytki ekologiczne, zespo³y przyrodniczo-krajobrazowe, stanowiska dokumentacyjne i pomniki przyrody;
tworzenie pasów zieleni wysokiej wokó³ miast oraz obiektów uci¹¿liwych;
uwzglêdnianie obszarów nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi (obszary bezporedniego zagro¿enia i obszary potencjalnego zagro¿enia powodzi¹) w opracowaniach planistycznych m.in. miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego i decyzjach o warunkach zabudowy i zagospodarowania przestrzennego.

Zadania samorz¹du obejmuj¹ równie¿ sprawy z zakresu bezporednich kontaktów z u¿ytkownikami
rodowiska (wydawanie decyzji zezwalaj¹cych na korzystanie ze rodowiska i okrelaj¹cych warunki tego
korzystania np. decyzja o dopuszczalnej emisji, pozwolenia wodno-prawne, koncesje na wydobywanie kopalin,
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uzgadnianie sposobu zagospodarowania odpadów) oraz pozyskiwania danych o rodzaju i skali korzystania z
zasobów rodowiska.
Rada Miasta posiada uprawnienia w zakresie ustalania dodatkowych wymagañ s³u¿¹cych ochronie rodowiska na okrelonych obszarach (np. tworzenie obszarów ograniczonego u¿ytkowania) oraz przeciwdzia³ania zagro¿eniom rodowiska w sytuacjach nadzwyczajnych (ochrona przeciwpowodziowa, plany operacyjno-ratownicze na wypadek awarii przemys³owych).
W zakresie ochrony rodowiska zadania wykonuj¹ ponadto organy administracji niezespolonej m.in.
regionalne zarz¹dy gospodarki wodnej, nadlenictwa. Du¿¹ rolê w realizacji zadañ na rzecz ochrony rodowiska pe³ni¹ instytucje niepañstwowe: jednostki badawczo-rozwojowe, agencje, fundacje, organizacje gospodarcze i spo³eczne organizacje ekologiczne. Aktywnoæ organizacji zwiêksza niezbêdne zaanga¿owanie
szerokich krêgów spo³eczeñstwa w sprawy ochrony rodowiska oraz podnosi wiadomoæ ekologiczn¹.
Dzia³ania tych organizacji s¹ szczególnie widoczne w obronie przed wzrostem lokalnych uci¹¿liwoci rodowiskowych oraz w organizowaniu masowych imprez (np. Dzieñ Ziemi, Sprz¹tanie wiata).
Zarz¹dzanie rodowiskiem przez podmioty gospodarcze korzystaj¹ce ze rodowiska odbywa siê m.in.
poprzez:
 dotrzymywanie wymagañ wynikaj¹cych z przepisów prawa,
 modernizacje technologii w celu ograniczenia lub wyeliminowania uci¹¿liwoci dla rodowiska,
 instalowanie urz¹dzeñ s³u¿¹cych ochronie rodowiska,
 sta³¹ kontrolê emisji zanieczyszczeñ (monitoring).
Struktura zarz¹dzania rodowiskiem
Za realizacjê programu ochrony rodowiska odpowiedzialne s¹ w³adze miasta, które powinny wyznaczyæ koordynatora (kierownika) wdra¿ania programu. Tak¹ rolê, w imieniu Prezydenta Miasta P³ocka, powinien pe³niæ Wydzia³ Gospodarki Komunalnej i Ochrony rodowiska (np. Dyrektor Wydzia³u). Koordynator bêdzie wspó³pracowa³ cile z Rad¹ Miasta, przedstawiaj¹c okresowe sprawozdania z realizacji programu. Ponadto, proponuje siê powo³aæ zespó³ konsultacyjny, którego zadaniem bêdzie wdro¿enie oraz
nadzór nad realizacj¹ Programu, a tak¿e opracowywanie sprawozdañ z postêpu realizacji i zgodnoci dzia³añ
zapisanych w Programie.
Zadania z zakresu ochrony rodowiska realizowane bêd¹ równie¿ przez poszczególne wydzia³y Urzêdu
Miasta i jednostki bud¿etowe mu podleg³ych, zgodnie z przyjêtym schematem organizacyjnym. Czêæ zadañ
bêdzie wykonywana przez spó³ki komunalne lub podmioty prywatne wy³onione w drodze publicznych przetargów. Miasto bêdzie pe³ni³o rolê koordynatora takich dzia³añ. Od wykonawców odbierane bêd¹ sprawozdania z wykonania zadania, przekazywane do kierowników poszczególnych wydzia³ów. W okresach rocznych sporz¹dzane bêd¹ nastêpnie raporty przedstawiaj¹ce postêp we wdra¿aniu zadañ i celów zawartych
w Programie.
Bezporednim realizatorem programu bêd¹ tak¿e podmioty gospodarcze planuj¹ce i realizuj¹ce inwestycje zgodnie z kierunkami nakrelonymi przez program i samorz¹d miasta P³ock. Bezporednim odbiorc¹
programu bêdzie spo³eczeñstwo miasta.
Do najwa¿niejszych zadañ w ramach zarz¹dzania programem i rodowiskiem s¹:
1. Wdra¿anie programu ochrony rodowiska dla miasta P³ock:
- koordynacja wdra¿ania programu
- ocena realizacji celów krótkoterminowych
- raporty o stopniu wykonania programu
- weryfikacja celów krótkoterminowych i g³ównych dzia³añ
2. Edukacja ekologiczna, komunikacja ze spo³eczeñstwem, system informacji o rodowisku:
- rozwój ró¿norodnych form edukacji,
- dostêp do informacji o rodowisku i jego ochronie,
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- wykorzystanie mediów w celach informowania spo³eczeñstwa o podejmowanych i planowanych dzia³aniach z zakresu ochrony rodowiska,
- wydawanie broszur i ulotek informacyjnych,
- szersze w³¹czanie siê organizacji pozarz¹dowych w proces edukacji ekologicznej.
3. Wspieranie zak³adów/instytucji wdra¿aj¹cych system zarz¹dzania rodowiskiem

13. Sposób kontroli oraz dokumentowania realizacji programu
Kontrola realizacji Programu ochrony rodowiska wymaga oceny stopnia realizacji przyjêtych w nim
celów i dzia³añ, przewidzianych do wykonania w okrelonym terminie. Nale¿y systematycznie oceniaæ te¿
stopieñ rozbie¿noci miêdzy za³o¿eniami a realizacj¹ programu oraz analizowaæ przyczyny tych niespójnoci.
Zgodnie z Ustaw¹ o ochronie rodowiska, Rada Miasta co 2 lata sporz¹dza raport z wykonania programu
ochrony rodowiska. W przypadku Programu ochrony rodowiska dla miasta P³ocka, pierwszy raport powinien obejmowaæ okres 2004-2005, a drugi okres 2006-2007 - oba znajduj¹ce siê w zasiêgu celów krótkoterminowych.
Po wykonaniu pierwszego raportu istnieje mo¿liwoæ wprowadzenia aktualizacji programu na najbli¿sze
dwa lata. Ca³y program bêdzie aktualizowany co cztery lata. Nale¿y tu zaznaczyæ, ¿e ze wzglêdu na brak
wielu aktów wykonawczych do Prawa ochrony rodowiska i do ustaw komplementarnych, w miarê ich
wchodzenia w ¿ycie Program powinien byæ korygowany.
Podstawowe dzia³ania maj¹ce na celu kontrolê wdra¿ania programu to:
 sporz¹dzenie raportu co dwa lata, oceniaj¹cego postêp wdra¿ania programu ochrony rodowiska,
 aktualizacja celów krótkoterminowych na nastêpne dwa lata,
 aktualizacja polityki d³ugoterminowej co cztery lata.
W celu w³aciwej oceny stopnia wdra¿ania Programu ochrony rodowiska konieczne jest ustalenie zasad
przedstawiania postêpów w realizacji programu. Dobrymi miernikami wyznaczaj¹cymi stan rodowiska
i presji na rodowisko s¹ wskaniki, których podstawowym zadaniem jest zobiektywizowanie oceny realizacji celów. Wed³ug Polityki Ekologicznej Pañstwa do g³ównych mierników nale¿y zaliczyæ:
 stopieñ zmniejszenia ró¿nicy (w %) miêdzy faktycznym zanieczyszczeniem rodowiska (np. depozycj¹
lub koncentracj¹ poszczególnych zanieczyszczeñ w powietrzu, wodzie, glebie), a zanieczyszczeniem dopuszczalnym (lub ³adunkiem krytycznym);
 iloæ u¿ywanej energii, materia³ów, wody oraz iloæ wytwarzanych odpadów i emitowanych zanieczyszczeñ w przeliczeniu na jednostkê dochodu narodowego lub wielkoæ produkcji (wyra¿on¹ w jednostkach fizycznych lub wartoci¹ sprzedan¹);
 stosunek uzyskiwanych efektów ekologicznych do ponoszonych nak³adów (dla oceny programów i projektów inwestycyjnych w ochronie rodowiska);
 techniczno-ekologiczne charakterystyki materia³ów, urz¹dzeñ, produktów (np. zawartoæ o³owiu w benzynie, zawartoæ rtêci w bateriach, jednostkowa emisja wêglowodorów przy eksploatacji samochodu,
poziom ha³asu w czasie pracy samochodu itp.); zgodnie z zasad¹ dostêpu do informacji dane te powinny
byæ ujawniane na etykietach lub w dokumentach technicznych produktów.
Dodatkowo przy ocenie skutecznoci realizacji wg polityki ekologicznej pañstwa dla programu ochrony
rodowiska bêd¹ stosowane wskaniki spo³eczno-ekonomiczne:
 poprawa stanu zdrowia obywateli, mierzona przy pomocy takich mierników jak d³ugoæ ¿ycia, spadek
umieralnoci niemowl¹t, spadek zachorowalnoci na obszarach, w których szkodliwe oddzia³ywanie na
rodowisko i zdrowie wystêpuj¹ w szczególnie du¿ym natê¿eniu (obszary najsilniej zurbanizowane i uprzemys³owione);
 zmniejszenie zu¿ycia energii, surowców i materia³ów na jednostkê produkcji oraz zmniejszenie ca³kowitych przep³ywów materia³owych w gospodarce;
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 zmniejszenie tempa przyrostu obszarów wy³¹czanych z rolniczego i lenego u¿ytkowania dla potrzeb
innych sektorów produkcji i us³ug materialnych;
 coroczny przyrost netto miejsc pracy w wyniku realizacji przedsiêwziêæ ochrony rodowiska.
Poza wskanikami spo³eczno-ekonomicznymi stosuje siê wskaniki stanu rodowiska i presji na rodowisko:
 zmniejszenie ³adunku zanieczyszczeñ odprowadzanych do wód ródl¹dowych, poprawê jakoci wód
p³yn¹cych, stoj¹cych i wód podziemnych, a szczególnie g³ównych zbiorników wód podziemnych, poprawê jakoci wody do picia oraz spe³nienie przez wszystkie te rodzaje wód wymagañ jakociowych
obowi¹zuj¹cych w Unii Europejskiej;
 poprawê jakoci powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeñ powietrza (zw³aszcza zanieczyszczeñ szczególnie szkodliwych dla zdrowia i zanieczyszczeñ wywieraj¹cych najbardziej niekorzystny wp³yw
na ekosystemy, a wiêc przede wszystkim metali ciê¿kich, trwa³ych zanieczyszczeñ organicznych, substancji zakwaszaj¹cych, py³ów i lotnych zwi¹zków organicznych);
 zmniejszenie uci¹¿liwoci ha³asu, przede wszystkim poziomu ha³asu na granicy w³asnoci wokó³ obiektów przemys³owych, ha³asu ulicznego w miastach oraz ha³asu wzd³u¿ tras komunikacyjnych;
 zmniejszenie iloci wytwarzanych i sk³adowanych odpadów, rozszerzenie zakresu ich gospodarczego
wykorzystania oraz ograniczenie zagro¿eñ dla rodowiska ze strony odpadów niebezpiecznych;
 ograniczenie degradacji gleb, zmniejszenie powierzchni obszarów zdegradowanych na terenach poprzemys³owych, w tym likwidacja starych sk³adowisk odpadów, zwiêkszenie skali przywracania obszarów
bezporednio lub porednio zdegradowanych przez dzia³alnoæ gospodarcz¹ do stanu równowagi ekologicznej, ograniczenie pogarszania siê jakoci rodowiska w jednostkach osadniczych i powstrzymanie
procesów degradacji zabytków kultury;
 wzrost lesistoci, rozszerzenie renaturalizacji obszarów lenych oraz wzrost zapasu i przyrost masy drzewnej,
a tak¿e wzrost poziomu ró¿norodnoci biologicznej ekosystemów lenych i poprawa stanu zdrowotnoci
lasów bêd¹cych pod wp³ywem zanieczyszczeñ powietrza , wody lub gleby;
 zahamowanie zaniku gatunków rolin i zwierz¹t oraz zaniku ich naturalnych siedlisk;
 zmniejszenie negatywnej ingerencji w krajobrazie oraz kszta³towanie estetycznego krajobrazu zharmonizowanego z otaczaj¹c¹ przyrod¹.
W celu oceny realizacji dzia³añ okrelonych w Programie na rzecz ochrony rodowiska wykorzystywany
bêdzie system pañstwowego monitoringu prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska, Wojewódzk¹ i Powiatow¹ Stacjê Sanitarno-Epidemiologiczn¹, a tak¿e instytucje i placówki badawcze
zajmuj¹ce siê zagadnieniami z zakresu ochrony rodowiska. W wyniku przeprowadzonych pomiarów i ocen
stanu rodowiska dostarczone bêd¹ informacje w zakresie: czystoci wód powierzchniowych i podziemnych,
stanu powietrza atmosferycznego, ha³asu i promieniowania niejonizuj¹cego, gospodarki odpadami, powsta³ych awarii oraz przyrody o¿ywionej.
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Tabela 39. Wskaniki efektywnoci programu
Lp.

Wskanik

Wartoæ wyjciowa (rok 2002)

Emisja zanieczyszczeñ py³owych
1

ogó³em ton

73,00

2

ogó³em kg/os/rok

5,73

3

ogó³em ton/km2

8,40

4

redukcja zanieczyszczeñ py³owych w %

88,5%
Emisja zanieczyszczeñ gazowych

5

ogó³em ton

5290210

6

ogó³em kg/os/rok

41262,70

7

ogó³em ton/km2

60075,1

8

redukcja zanieczyszczeñ gazowych w % (bez CO)

9

Nak³ady inwestycyjne na ochronê powietrza (tys. PLN)

9,5

10 Iloæ cieków przemys³owych i komunalnych wymagaj¹cych oczyszczenia (hm3)
11 cieki odprowadzane z zak³adów oczyszczone/nieoczyszczone

10 222,4
12,6
7246/0 dam3

12 Zu¿ycie wody w m3/dobê

15 463

13 Zu¿ycie wody w m3/osobê/rok

44,14

14 Gêstoæ sieci wodoci¹gowej (km/km2)

4,03

15 Gêstoæ sieci kanalizacyjnej (km/km2)

2,27

16 Proporcja sieæ kanalizacyjna/sieæ wodoci¹gowa

0,56

17 Skanalizowanie (km/1000 osób)

4,33

18 Ludnoæ obs³ugiwana przez oczyszczalnie cieków

93,6%

19 Gêstoæ sieci gazowej (km/km2)

1,40

20 Sieæ gazowa (km/1000 osób)

0,96

21 Gêstoæ sieci cieplnej (km/km2)

1,16

22 Sieæ cieplna (km/1000 osób)

0,79

Porównanie informacji okrelonych na podstawie pomiarów i ocen do stanu bazowego bêdzie efektem
realizacji za³o¿onych celów i dzia³añ o programie. Istotne znaczenie maja te¿ mierniki wiadomoci spo³ecznej
(m.in. edukacja ekologiczna w zakresie ochrony rodowiska na terenie miasta).
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Wskaniki ochrony rodowiska w perspektywie lat 1992-2002 przedstawia poni¿sza tabela:
Tabela 40. Wskaniki rodowiskowe dla miasta P³ocka
Wielkoæ
Lp.

Wskanik

Dynamika zmian

Rok
1992

1997

Wzrost (+)/Spadek (-)
2002

1997/1992 (5)
Wart.

%

2002/1997 (5)
Wart.

%

2002/1992 (10)
Wart.

%

Zagro¿enie powietrza
Emisja zaniecz. py³owych
1

ogó³em ton

1000

800

735

-200

20,00

-65

8,13

-265

26,50

2

ogó³em ton/km

15,06

9,08

8,40

-5,98

39,68

-0,68

7,54

-6,66

44,22

3

ogó³em kg/os./rok

8,00

6,13

5,73

-1,87

23,42

-0,39

6,41

-2,27

28,34

4

ze spalania paliw ton

brak dan.

brak dan.

510

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

5

2

ze spal. paliw ton/km

brak dan.

brak dan.

5,8

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

spal. paliw. kg/os./rok

brak dan.

brak dan.

4,00

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

69500*

4042400

5290210

-----

-----

1247810

30,87

-----

-----

6

2
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Emisja zaniecz. gazow.
7

ogó³em (ton)

8

ogó³em ton/km

1046,7*

45905,1

60075,1

-----

-----

14170

30,87

-----

-----

9

ogó³em kg/os./rok

556,00*

30953,47

41262,70

-----

-----

10309,2

33,31

-----

-----

48400

38600

21147

-9800

20,25

-17453

45,22

-27253

56,31

2

* - dane bez dwutlenku wêgla
10

SO2 (ton)

11

SO2 ton/km

728,92

438,34

240,10

-290,58

39,86

-198,24

45,22

-488,82

67,06

12

SO2 kg/os./rok

387,18

295,57

164,94

-91,62

23,66

-130,63

44,19

-222,24

57,40

13

NO2 (ton)

brak dan.

brak dan.

7067

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

14

NO2 ton/km

brak dan.

brak dan.

80,3

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

15

NO2 kg/os./rok

brak dan.

brak dan.

0,0551

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

16

CO2 (ton)

brak dan.

brak dan.

5257983

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

17

CO2 ton/km

brak dan.

brak dan.

59709,1

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

18

CO2 kg/os./rok

brak dan.

brak dan.

41011,3

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

19

% redukcji zaniecz.
py³owych

93,5

94,7

88,5

1,2

1,28

-6,2

6,55

-5,0

5,35

gazowych

0,4

7,6

9,5

7,2

1800,00

1,9

25,00

9,1

2275,00

2

2

2

Wielkoæ
Lp.

Wskanik

Dynamika zmian

Rok
1992

1997

Wzrost (+)/Spadek (-)
2002

1997/1992 (5)
Wart.

%

2002/1997 (5)
Wart.

%

2002/1992 (10)
Wart.

%

r. roczne stê¿enie (mg/m3)
20

21

22

py³u zawieszonego min

brak dan.

brak dan.

12,8

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

max

brak dan.

15,7

16,2

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

r

brak dan.

14,0

14,7

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

jedn. max

brak dan.

brak dan.

102

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

min

brak dan.

brak dan.

4,8

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

max

brak dan.

18,5

7,8

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

r

brak dan.

7,7

6,2

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

SO2

NO2

161

jedn. max

brak dan.

brak dan.

62

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

min

brak dan.

brak dan.

26,4

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan

brak dan.

max

brak dan.

51,3

31,3

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

r

brak dan.

24,3

29,2

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

jedn. max

brak dan.

brak dan.
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brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

23

Poziom pH opad. atm.

24

Nak³. inwest. na ochr.
powietrza (tys. PLN)

10222,4

Zagro¿enia wód
25

Pobór wód powierzchniowych

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

26

Pobór wód podziemnych

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

27

Iloæ cieków przem.
i kom. wym. oczyszczenia (hm3)

31,9

22,0

12,6

-9,90

31,03

-9,40

42,73

-19,30

60,50

28

cieki ogó³em/km (hm )

0,48

0,25

0,14

-0,23

47,92

-0,11

42,77

-0,34

70,19

29

cieki oczyszczone (hm )

31,1

21,9

brak dan.

-9,18

29,52

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

30

cieki nieoczyszczone (hm3)

0,8

0,08

brak dan.

-0,72

90,00

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.

31

Powszech. oczysz. cie.(%)

97,53

99,64

brak dan.

2,11

2,16

brak dan.

brak dan.

brak dan.

brak dan.
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Iloæ oczysz. cieków

1

2

3

1,00

100,00

1,00

50,00

2,00

200,00

2

3

3

Wielkoæ
Lp.

Wskanik

Dynamika zmian

Rok
1992

1997

Wzrost (+)/Spadek (-)
2002

1997/1992 (5)
Wart.

%

2002/1997 (5)
Wart.

%

2002/1992 (10)
Wart.

%
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Zu¿ycie wody w m3/dobê

29848

17900

15463

-11948,00

40,03

-2437,00

13,61

-14385,00

48,19

34

Zu¿ycie wody w m /os./rok

87,39

50,17

44,14

-37,23

42,60

-6,02

12,01

-43,25

49,49

35

Zu¿. wody z wodoci¹gów
w gosp. dom. na 1 os. w m3

71,6

38,8

35,5

-32,80

45,81

-3,30

8,51

-36,10

50,42

36

D³. sieci wodoci¹gowej (km)

232,3

312,3

355,0

80,00

34,44

42,70

13,67

122,70

52,82

37

D³. sieci kanalizacyjnej (km)

3

198,3

230,8

200,0

32,50

16,39

-30,80

13,34

1,70

0,86

38

2

Gêst. sieci wod. (km/km )

3,50

3,55

4,03

0,05

1,37

0,48

13,67

0,53

15,23

39

Gêst. sieci kan. (km/km2)

2,99

2,62

2,27

-0,37

12,24

-0,35

13,34

-0,72

23,95

40

Prop. siec. kan/wod (km/km)

0,85

0,74

0,56

-0,11

13,43

-0,18

23,77

-0,29

34,00

41

Skanalizowanie (km/1000 os.)

3,44

4,16

4,33

0,71

20,73

0,17

4,09

0,88

25,67

162

Infrastruktura miasta
42

Iloæ punktów wietlnych (szt.)

6598

8086

8639

1488

22,55

553

6,84

2041

30,93

43

Moc owietlenia ogó³em (KW)

1996,0

1686,3

1631,5

-309,7

15,52

-54,8

3,25

-364,5

18,26

44

Sieæ gazowa (km)

78,3

114,6

123,0

36,3

46,36

8,4

7,33

44,7

57,09

45

Gêst.sieci gazowej (km/km )

1,18

1,30

1,40

0,12

10,36

0,10

7,33

0,22

18,45

46

Sieæ gazowa (km)/1000 os.

0,63

0,88

0,96

0,3

40,09

0,1

9,33

0,3

53,16

2

47

Sieæ cieplna (km)

98

100,1

101,9

2,1

2,14

1,8

1,80

3,9

3,98

48

Gêst. Sieci cieplnej (km/km2)

1,48

1,14

1,16

-0,34

22,98

0,02

1,80

-0,32

21,60

49

Sieæ cieplna (km)/1000 os.

0,78

0,77

0,79

-0,017

2,23

0,028

3,69

0,011

1,38

14. Analiza mo¿liwych do zastosowania rozwi¹zañ w oparciu o ocenê infrastruktury miasta, organizacj¹ wewnêtrzn¹ i zarz¹dzanie ochron¹ rodowiska
w miecie oraz sytuacjê finansow¹.
W wyniku analizy stanu aktualnego rodowiska na terenie miasta P³ocka okrelono cele d³ugo i krótkoterminowe oraz wytyczono kierunki dzia³añ zmierzaj¹ce do poprawy stanu poszczególnych jego komponentów, a tak¿e okrelono priorytetowe przedsiêwziêcia ekologiczne.
Analizuj¹c mo¿liwoæ zastosowania przedstawionych rozwi¹zañ w oparciu o uwarunkowania dotycz¹ce
istniej¹cej infrastruktury, organizacji i zarz¹dzania ochron¹ rodowiska oraz sytuacjê finansow¹ w miecie,
stwierdzono, ¿e wszystkie zaproponowane przedsiêwziêcia s¹ mo¿liwe do zrealizowania uwzglêdniaj¹c nastêpuj¹ce warunki:
 etapowoæ wdra¿ania przewidzianych do realizacji zadañ,
 powo³anie zespo³u konsultacyjnego, którego zadaniem by³by nadzór w zakresie wdra¿ania, realizacji
oraz monitoringu funkcjonowania programu,
 pozyskanie dodatkowych rodków finansowych na realizacjê przewidzianych w planie zadañ inwestycyjnych i pozainwestycyjnych.






Jako zagro¿enia dla realizacji Programu uznano:
zmianê uwarunkowañ prawnych, maj¹cych wp³yw na zmianê zakresu obowi¹zków dla w³adz miasta oraz
maj¹cych wp³yw na sytuacjê finansow¹ miasta,
niew³aciwe zarz¹dzanie wdra¿aniem Programu, monitorowanie efektów, brak korekt i uprzedzania ewentualnych zagro¿eñ,
nieumiejêtnoæ pozyskania funduszy na realizacjê zamierzonych dzia³añ,
brak koordynacji pomiêdzy gminami, a tak¿e brak wspó³pracy ponadregionalnej w zakresie niektórych
dzia³añ,
wyst¹pienie nag³ych, nieprzewidzianych awarii lub klêsk, które spowoduj¹ koniecznoæ innego rozdysponowania rodków finansowych.

15. Lista podmiotów, do których kierowane s¹ obowi¹zki ustalone w programie
Opracowane w Programie ochrony rodowiska dla miasta P³ocka cele i wytyczone dzia³ania w zakresie
ochrony rodowiska wymagaj¹ okrelenia podmiotów, do których adresowane s¹ obowi¹zki wynikaj¹ce
z realizacji tych celów i dzia³añ. S¹ to grupy podmiotów, których zadaniem jest:
 organizacja i zarz¹dzanie programem,
 realizacja celów i zadañ okrelonych w programie,
 nadzór i monitoring realizacji programu.
Ponadto, okrelono równie¿ obowi¹zki dla podmiotów korzystaj¹cych ze rodowiska w celu ograniczenia ich negatywnego oddzia³ywania na poszczególne elementy rodowiska. Bardzo istotn¹ rolê w realizacji
programu odgrywaj¹ mieszkañcy miasta. W zwi¹zku z tym równie¿ do tej grupy spo³eczeñstwa kierowane s¹
zadania.
Zadania w zakresie organizacji i zarz¹dzania programem realizowane powinny byæ przez nastêpuj¹ce
podmioty:
Prezydenta Miasta P³ocka
Radê Miasta
Urz¹d Miasta P³ocka
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Podmioty, które bêd¹ realizowaæ zadania przedstawione w programie:
Prezydent Miasta P³ocka
Urz¹d Miasta P³ocka
Lasy Pañstwowe
SITA - P³ocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o.
P³ocka Energetyka Cieplna Sp. z o.o.
Wodoci¹gi P³ockie Sp. z o.o.
Komunikacja Miejska P³ock Sp. z o.o.
Zak³ad Utylizacji Odpadów Komunalnych w Kobiernikach
Zak³ad Us³ug Miejskich Muniserwis
Miejski Ogród Zoologiczny
Miejski Zarz¹d Dróg
Miejski Zespó³ Obiektów Sportowych
Komenda Miejska Pañstwowej Stra¿y Po¿arnej
Komenda Miejska Policji
biura projektowe
stowarzyszenia
fundacje
inwestorzy zewnêtrzni
pracownie architektoniczne
przedsiêbiorstwa budowlane
przedsiêbiorstwa transportowe
przedsiêbiorstwa z sektora gospodarczego
Podmioty nadzoruj¹ce i kontroluj¹ce przebieg realizacji i efekty programu:
Wojewódzki Inspektorat Ochrony rodowiska
Wojewódzka i Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna
Urz¹d Miasta P³ocka
Podmioty korzystaj¹ce gospodarczo ze rodowiska (podmioty z sektora przemys³owego, us³ug, rolnictwa)
Ogó³ spo³eczeñstwa miasta P³ocka - adresaci programu

164

