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2. WYKAZ SKRÓTÓW 

Nazwa skrótu Wyjaśnienie 

Analiza SWOT 

Analiza SWOT jest jedną z najczęściej stosowanych metod analizy 
strategicznej. Polega na analizie silnych i słabych stron organizacji oraz 
szans i zagrożeń które się przed nią pojawiają. SWOT, to skrót od: 
strengths (mocne strony),  weaknesses (słabe strony), opportunities 
(szanse), threats (zagrożenia). 

GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

GIOŚ Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

JCWP Jednolite Części Wód Powierzchniowych 

JCWPd Jednolite Części Wód Podziemnych 

JST Jednostka Samorządu Terytorialnego 

KPGO Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 

KPOŚK Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

WPGO Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami 

KZGW Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 

NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

OZE Odnawialne Źródła Energii 

PEM Pola elektromagnetyczne 

PM2,5 Pył zawieszony o granulacji do 2,5 μm 

PM10 Pył zawieszony o granulacji do 10 μm 

PMŚ Państwowy Monitoring Środowiska 

POKzA Program Oczyszczania Kraju z Azbestu 

POP Program Ochrony Powietrza 

POŚ Program Ochrony Środowiska 

PROW Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 

RDLP Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych 

RDOŚ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 

RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

SOOŚ Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 

UE Unia Europejska 

WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

ZDR Zakłady Dużego Ryzyka 

ODR Ośrodek Doradztwa Rolniczego 

ZZ Zarząd Zlewni 

ZZR Zakłady Zwiększonego Ryzyka 
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3. STRESZCZENIE 

 W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów  na lata 2021 – 2030 przedstawiono 

podstawowe informacje dotyczące stanu i jakości środowiska przyrodniczego na obszarze określonym 

w dokumencie.  

 Opracowanie powstało zgodnie z Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych 

i gminnych programów ochrony środowiska sporządzonych przez Ministerstwo Środowiska. 

Przygotowany dokument jest zgodny z celami operacyjnymi wyznaczonych w europejskich, krajowych, 

wojewódzkich i powiatowych dokumentach strategicznych.  

 Celem głównym dokumentu jest realizowanie zadań związanych z ochroną środowiska przez 

Gminę Brwinów. POŚ powinien stanowić podstawę funkcjonowania systemu zarządzania 

środowiskiem w Gminie. Wyznaczone działania maja być zgodne z ideą zrównoważonego rozwoju. 

Cele szczegółowe pomagają zrealizować wyznaczony cel główny.  

  Gmina Brwinów położona jest w zachodniej części województwa mazowieckiego, w powiecie 

pruszkowskim. Teren Gminy obejmuje miejscowość Brwinów, która stanowi siedzibę władz 

samorządowych oraz 15 sołectw. Gmina zajmuje powierzchnię 69,16 km² (28,08% powierzchni 

powiatu pruszkowskiego) i graniczy z takimi gminami jak: Błonie, Ożarów Mazowiecki, Michałowice, 

Nadarzyn i Grodzisk Mazowiecki oraz miastami: Pruszków, Podkowa Leśna i Milanówek.  

Głównym problemem w zakresie ochrony klimatu oraz powietrza jest emisja zanieczyszczeń, 

pochodzących z indywidualnych systemów grzewczych oraz transportu drogowego. Zadania 

przedstawione w niniejszym dokumencie skupiają się przede wszystkim na ograniczeniu ilości 

zanieczyszczeń i poprawie jakości powietrza atmosferycznego, poprzez zaoferowanie mieszkańcom 

pomocy w wymianie pieców węglowych na inne alternatywne źródła spalania.  

Jednym z głównych emitorów hałasu jest ruch drogowy. Przez gminę przebiegają drogi: 

autostrada A2, drogi wojewódzkie nr 701, 719 i 720 oraz drogi powiatowe, które stanowią główne 

źródło hałasu. Na terenie gminy nie prowadzi się pomiarów hałasu. W celu nie przekraczania 

dopuszczalnych poziomów akustycznych gmina realizować będzie zadania z zakresu modernizacji 

powierzchni jezdni. Wpłynie to na usprawnienie ruchu pojazdów oraz poprawę jakości powietrza.  

Na terenie gminy znajduje się 5 emitorów promieniowania elektromagnetycznego (stacje 

telefonii komórkowej). Obecność emitorów nie powoduje jednak przekroczenia dopuszczalnego 

poziomu natężenia pól elektromagnetycznych. W tym celu nie planuje się kolejnych zadań.  

Gmina Brwinów położona jest na Nizinie Mazowieckiej – Równinie Łowicko-Błońskiej, w 

centrum historycznego Mazowsza. Obejmuje teren płaski, rozcięty płytkimi dolinami rzek. Sieć wód 

powierzchniowych w obrębie Gminy jest rzadka i nierównomierna. Przez jej teren płyną rzeki: Zimna 

Woda, Rokitnica Nowa i Utrata. 

Północno-zachodnia część Gminy ma charakter rolniczy, w południowej występują obszary 

leśne powiązane z Lasem Młochowskim.  

Część Gminy Brwinów obejmuje Obszar Chronionego Krajobrazu tj. układ powiązanych ze 

sobą terenów w województwie mazowieckim, wyróżniających się krajobrazowo o zróżnicowanych 

cennych ekosystemach. Pełni on rolę systemu korytarzy ekologicznych, pozwalających na swobodne 

rozprzestrzenianie się gatunków. W Gminie Brwinów na tym obszarze mieści się dolina Utraty, 
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Rokitnicy i Zimnej Wody, południowo-wschodnia część Gminy (Rejon Kań i Otrębus) oraz zachodnia i 

północna część Żółwina. 

Z północnego wschodu na południowy zachód przebiega też ciąg ekologiczny łączący 

Kampinoski Park Narodowy z Chojnowskim Parkiem Krajobrazowym, mający duże znaczenie 

ekologiczne dla całego obszaru.  

Na obszarze objętym programem 75,1% mieszkańców podłączonych jest do sieci 

wodociągowej, a 60,0% do sieci kanalizacyjnej. Gmina realizuje zadania dotyczące podłączenia 

i modernizacji sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, ponieważ część ścieków, pochodząca 

z prywatnych gospodarstw domowych oraz zakładów, może przedostawać się do gruntu bądź wód 

powierzchniowych, szczególnie w przypadku nieszczelnych zbiorników bądź awarii sieci. Zadania te 

pozwolą na uporządkowanie gospodarki ściekowej, poprawią jakość życia mieszkańców poprzez 

polepszenie warunków sanitarnych.  

Gmina osiągnęła wymagane poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia 

odpadów, posiada ona jednak problem z zaśmiecaniem obszarów cennych przyrodniczo zarówno 

przez mieszkańców, jak i przyjezdnych, co powoduje potrzebę ciągłego oczyszczania tych terenów. 

W ramach poprawy sytuacji należy prowadzić odpowiednią edukację ekologiczną w zakresie 

gospodarki odpadami, zarówno wśród osób odwiedzających, jak i lokalnej społeczności. 

Gmina należy do obszarów o niskim stopniu zalesienia. Lesistość gminy Brwinów wynosi 

zaledwie 8,4%. Liczba pomników rosnących na terenie gminy wynosi 53 – są to drzewa i aleje drzew. 

Teren gminy w dużej części  znajduje się w  Warszawskim Obszarze Chronionego Krajobrazu.  

Dla wyznaczonych zadań opracowano harmonogram ich realizacji. 
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4. WSTĘP 

 4.1  Cel i zakres opracowania 

Przedmiotem opracowania jest ,,Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na lata  

2021 - 2030” .  

Obowiązek sporządzenia programu ochrony środowiska wynika z ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219 ze zm., zwana dalej POŚ). Zgodnie z 

art. 17 wyżej wymienionej ustawy organ gminy sporządza program ochrony środowiska.  

Głównym celem sporządzenia, uchwalenia i wdrażania programu ochrony środowiska jest 

realizacja przez jednostki samorządu terytorialnego polityki ochrony środowiska. Program ochrony 

środowiska powinien stanowić podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem łączącą 

wszystkie działania oraz dokumenty dotyczące ochrony środowiska oraz przyrody. 

Program ochrony środowiska winien spełniać wymagania określone w art. 14, art. 17 i art. 18 

ustawy POŚ. Zasady i tryb udziału społeczeństwa w postępowaniu, którego przedmiotem jest 

sporządzenie programu ochrony środowiska określa ustawa z dnia 3 października 2008 r. o 

udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 

oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. 2020 poz. 283, ze zm.). 

Program ochrony środowiska zgodnie z art. 13 i art. 14 ustawy POŚ ma określać przede 

wszystkim zespół działań mających na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony 

środowiska, zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju. W związku z tym, że polityka ochrony 

środowiska jest prowadzona na podstawie strategii rozwoju, programów i dokumentów programowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 

2019 poz. 1295 ze zm.), program ochrony środowiska powinien być spójny z strategiami i programami 

strategicznymi obowiązującymi na terenie analizowanego obszaru.   

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na lata 2021 – 2030”, jest kontynuacją 

zadań określonych w poprzednim „Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na lata 2013 – 

2016 z perspektywą do 2020 roku”. 

Program spełnia wymagania zawarte w opracowanym przez Ministerstwo Środowiska 

dokumencie „Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych programów ochrony 

środowiska”. Oznacza to, że w przygotowanym programie: 

 została przeprowadzona ocena stanu środowiska z uwzględnieniem obszarów przyszłej 

interwencji; 
 w ramach opisu stanu środowiska uwzględnione zostały zagadnienia horyzontalne: adaptacja 

do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, działania edukacyjne oraz monitoring 

środowiska, 
 uwzględnione zostały cele, kierunki interwencji i zadania wynikające z oceny stanu 

środowiska; określone zostały zadania własne Gminy Brwinów oraz monitorowane, 

realizowane na terenie gminy Brwinów; 
 Ponadto, podczas tworzenia programu uwzględniono założenia zawarte w wojewódzkim 

programie ochrony środowiska oraz programach sektorowych, strategiach i istniejących 



 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na lata 2021-2030”  
opracowany przez EKOLOG sp. z o.o., ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań 

 
10 

planach rozwoju. 

 4.2  Struktura programu i metodyka prac 

 Niniejszy dokument składa się z 8 rozdziałów, w których zawarto przede wszystkim: 

zagadnienia wstępne, ocenę stanu środowiska wraz z analizą SWOT, cele i kierunki, zadania, sposób 

finansowania oraz realizację poprzedniego programu ochrony środowiska.  
 Wykonanie dokumentu składa się z kilku etapów. Pierwszym z nich jest przeprowadzanie prac 

kameralnych, które polegały na zebraniu danych dotyczących aktualnego stanu środowiska 

przyrodniczego na terenie gminy Brwinów. Następnie opracowano charakterystykę oraz diagnozę 

stanu komponentów środowiska przyrodniczego zgodnie z wytycznymi, uwzględniając 10 obszarów 

interwencji: ochronę klimatu i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, 

gospodarowanie wodami, gospodarkę wodno – ściekową, zasoby geologiczne, gleby, gospodarkę 

odpadami, zasoby przyrodnicze oraz zagrożenia poważnymi awariami.  
 Ważnym elementem opracowania jest uwzględnienie adaptacji do zmian klimatu 

oraz nadzwyczajnych zagrożeń środowiska, działań  edukacyjnych i monitoringu środowiska. 

Ponadto, opisano efekty realizacji dotychczas obowiązującego programu ochrony środowiska, 

dokonano analizy SWOT, na podstawie której określono najpoważniejsze zagrożenia dla gminy z 

zakresu analizowanych obszarów interwencji. 
 Dane do wykonania dokumentu pozyskano z Urzędu Gminy Brwinów, Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie, Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska w Warszawie, Nadleśnictwa Chojnów, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, 

Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej 

w Pruszkowie, Głównego Urzędu Statystycznego, Krajowego Zarządu Gospodarki Wodnej. Dane 

o stanie środowiska naturalnego opisywano na podstawie aktualnych informacji.  
 W dokonanej ocenie i analizie stanu środowiska przyrodniczego określono cele, kierunki 

i zadania, a następnie opracowano zadania własne Gminy Brwinów. 

 4.3  Podstawa prawna 

Niniejszy dokument sporządzono zgodnie z wymogami obowiązujących przepisów prawnych, 

dotyczących zagadnień ochrony środowiska. Podstawę prawną Programu stanowią wymienione niżej 

ustawy oraz akty wykonawcze do tych ustaw: 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219 ze zm.), 
 Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 

(Dz. U. 2020 poz. 283 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55 ze zm.), 

 Ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (Dz. U. 2020 poz. 1463), 
 Ustawa z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. 2020 poz. 310 ze zm.), 
 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w  wodę i zbiorowym  

odprowadzaniu ścieków (Dz. U. 2019 poz. 1437 ze zm.), 
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 Ustawa z dnia 13 kwietnia 2007 roku o zapobieganiu szkodom w środowisku i ich naprawie  

(Dz. U. 2019 poz. 1862 ze zm.) 
 Ustawa z dnia 17 lipca 2009 roku o systemie zarządzania emisjami gazów cieplarnianych  

i  innych substancji (Dz. U. 2020 poz. 1077), 
 Ustawa z dnia 22 lipca 2020 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 

poz. 1439), 
 Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. 2020 poz. 1064 ze zm.), 
 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2020 poz. 797 ze zm.), 
 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i  leśnych  (Dz. U. 2017 poz.1161 

ze zm.), 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333), 
 Ustawa z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (Dz. U. 2020 poz. 796 ze zm.), 
 Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2020 

poz. 293 ze zm.), 
 Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. 2020 poz. 638), 
 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 roku w sprawie  

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (dz. U. 2014 poz.112). 

 4.4  Spójność z dokumentami nadrzędnymi 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na lata 2021 – 2030”  uwzględnia 

założenia zawarte w dokumentach nadrzędnych wyższego szczebla, m.in.: 

 nadrzędne dokumenty strategiczne: 

 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności, 

 Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”, 

 Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), 

 Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, 

 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, 

 dokumenty sektorowe: 

 Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 (z perspektywą do 2030), 

 Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych, 

 Krajowy plan gospodarki odpadami 2022, 

 Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów, 

 Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 

roku 2020 z perspektywa do roku 2030, 

 Program wodno – środowiskowy kraju, 

 Plan Gospodarowania Wodami na obszarze dorzecza Wisły, 

 Plan zarządzania ryzykiem powodziowym, 

 dokumenty o charakterze programowym/wdrożeniowym: 

 Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku, 



 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na lata 2021-2030”  
opracowany przez EKOLOG sp. z o.o., ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań 

 
12 

 Plan Zagospodarowania Przestrzennego województwa mazowieckiego, 

 Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024, 

 Program Ochrony Środowiska dla Województwa Mazowieckiego do roku 2022 wraz z 

prognozą oddziaływania na środowisko tego dokumentu, 

 dokumenty szczebla lokalnego: 

 Program Ochrony Środowiska dla powiatu pruszkowskiego na lata 2017-2020 z 

perspektywą na lata 2021-2024, 

 Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brwinów, 

 Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gmina Brwinów, 

 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt 

na terenie Gminy Brwinów w roku 2020, 

 Program Ograniczenia Niskiej Emisji dla Gminy Brwinów na lata 2018-2023. 
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5. Charakterystyka Gminy Brwinów 

Gmina Brwinów jest gminą miejsko-wiejską. Obszar położony jest w zachodniej części 

województwa mazowieckiego, w powiecie pruszkowskim. Gmina zajmuje powierzchnię 69,16 km² i 

stanowi 28,08% powierzchni powiatu pruszkowskiego.  

 

Rycina 1. Położenie Gminy Brwinów 

Źródło: Opracowanie własne 
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Teren gminy obejmuje miasto Brwinów, które stanowi siedzibę władz samorządowych oraz 15 

sołectw: Biskupice, Czubin, Domaniew, Falęcin, Kanie, Koszajec, Kotowice, Krosna, Milęcin, Moszna, 

Otrębusy, Owczarnia, Parzniew, Terenia, Żółwin. 

 

Rycina 2. Sołectwa w Gminie Brwinów 

Źródło: https://bip.brwinow.pl/mapa-solectw 
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 5.1  Położenie i uwarunkowania przyrodnicze 

Gmina Brwinów jest gminą miejsko-wiejską z siedzibą władz samorządowych w miejscowości 

Brwinów, graniczy: 

- od północy: z gminą Błonie i Ożarów Mazowiecki; 

- od wschodu: z Pruszkowem i gminą Michałowice; 

- od południa: z gminą Nadarzyn i Grodzisk Mazowiecki, Milanówkiem i  Podkową Leśną .  

Zgodnie z podziałem Jerzego Kondrackiego (2009) na regiony fizyczno-geograficzne, Gmina 

Brwinów leży na obszarze prowincji Niż Środkowoeuropejski, podprowincji Nizina Środkowopolska, 

makroregionu Nizina Środkowomazowiecka, mezoregionu Równina Łowicko-Błońska. Obecna rzeźba 

terenu ukształtowała się w okresie zlodowacenia środkowopolskiego. Równina Łowicko-Błońska to 

niewysoka, morenowa równina denudacyjna, rozcięta przez liczne dopływy rzeki Bzury, których doliny 

mają przebieg południkowy. Równina ta położona jest na wysokości 85-100 m n.p.m..  

Według podziału Polski na jednostki geologiczno-tektoniczne Gmina Brwinów leży w obrębie 

platformy wschodnioeuropejskiej. Tworzy ją tarcza krystaliczna i paleozoiczno-mezozoiczno-

kenozoiczna pokrywa osadowa. Tarczę stanowią skały metamorficzne i magmowe, z kolei pokrywę 

osadową budują piaskowce, iłowce i wapienie. Znaczną część gminy pokrywają utwory polodowcowe 

takie, jak piaski i gminy moreny dennej, na których zalega płaszcz utworów pyłowych i pylastych 

w części północnej i południowej. W części północnej i zachodniej Gminy Brwinów występują iły 

zastoiskowe, niegdyś eksploatowane jako surowiec do wyrobu cegieł. Południowy pas gminy 

pokrywają piaski. W dolinach rzecznych zalegają grunty organiczne, m.in. mady, deluwia i torf.  

 

 5.2  Uwarunkowania społeczno – gospodarcze 

5.2.1 Demografia 

Stan ludności na dzień 31 grudnia 2019 roku wg danych z Urzędu Gminy wynosił 

25 059 osób, z czego liczba mężczyzn to 11 965, a kobiet  13 094.  W porównaniu z danymi z roku 

2018 obserwuje się niewielki wzrost liczby ludności w gminie. Liczba mieszkańców wzrosła tu o 267 

osób.  

Czynniki określające sytuację demograficzną w gminie to przede wszystkim: współczynnik 

przyrostu naturalnego, saldo migracji, gęstość zaludnienia, współczynnik feminizacji, migracje. Dane 

statystyczne w zakresie podstawowych czynników kształtujących lokalną sytuację demograficzną 

przedstawiono w poniższych zestawieniach. 

Tabela 1. Podstawowe dane demograficzne Gminy Brwinów 

Wyszczególnienie: Jednostka 2018 2019 

liczba ludności Osoba 24 792 25 059 

gęstość zaludnienia osoba/km2 381 386 

liczba urodzeń Osoba 249 254 

liczba zgonów Osoba 266 295 
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Tabela 1. Podstawowe dane demograficzne Gminy Brwinów 

Wyszczególnienie: Jednostka 2018 2019 

przyrost naturalny na 1000 

ludności 
- -0,23 -1,62 

zameldowania Osoba 25 434 25 701 

liczba kobiet Osoba 12 959 13 094 

liczba mężczyzn Osoba 11 833 11 965 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych z Urzędu Gminy Brwinów i GUS  

 

Na podstawie danych demograficznych przedstawionych powyżej wnioskuje się, że liczba 

ludności na przestrzeni ostatnich lat wzrasta. Gęstość zaludnienia w gminie Brwinów wynosi 

386 osób/ km2. Liczba urodzeń w ostatnich latach wzrosła, lecz przyrost naturalny kształtuje się 

na ujemnym poziomie z uwagi na większą liczbę zgonów, która również uległa wzrostowi 

na przestrzeni ostatnich dwóch lat.  

Liczba kobiet przeważa nad liczbą mężczyzn. Współczynnik feminizacji utrzymuje się 

na podobnym poziomie -  na 100 mężczyzn w gminie przypada 108 kobiet.  

Struktura wieku ekonomicznego ludności uwzględnia wiek przedprodukcyjny, produkcyjny 

i poprodukcyjny a także stopę bezrobocia, którą określa się, jako stosunek liczby osób 

nieposiadających pracy do liczby osób aktywnych zawodowo. W poniższej tabeli przedstawiono 

strukturę wieku ekonomicznego oraz stopę bezrobocia rejestrowanego na podstawie danych GUS 

w latach 2018 – 2019. 

Tabela 2. Grupy wieku ekonomicznego i strukturalnego bezrobocia w latach 2018-2019 

Rok 
Do 25. roku życia Do 30. roku życia 

Powyżej 50. roku 

życia 

Udział 

bezrobotnych 

rejestrowanych 

[osoby] [%] [osoby] [%] [osoby] [%] [osoby] [%] 

2018 23 5,2 76 17,2 153 34,7 441 2,8 

2019 25 6,9 60 16,5 115 31,6 364 2,3 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Udział bezrobotnych rejestrowanych w Gminie Brwinów aktualnie wynosi 2,3% i zmniejszył się 

on w porównaniu z poprzednim rokiem o 0,5%. W grupie osób bezrobotnych do 25. roku życia 

nastąpił nieznaczny wzrost liczby bezrobotnych, natomiast w pozostałych grupach poddanych analizie 

można zauważyć wyraźny spadek liczby i procentowego udziału osób bezrobotnych w danej grupie 

wiekowej. Udział bezrobotnych w gminie jest mniejszy w porównaniu z udziałem osób bezrobotnych 

w Polsce (3,8%) i w województwie mazowieckim (3,9%). 
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5.2.2 Gospodarka i energetyka 

Największymi podmiotami gospodarczymi na terenie gminy Brwinów są: 

 Kosmepol Sp. z o.o. (L’oreal Warsaw Plant) 

 ULMA Construccion Polska S.A., 

 MLP II Pruszków Sp. z o.o., 

 Formika Sp. z o.o., 

 ODMET S.A., 

 Zakład Produkcji Zbrojeń Budowlanych, 

 Glaspol Sp. z o.o.. 

  Dane dotyczące podmiotów gospodarczych w gminie Brwinów pozyskane z Głównego 

Urzędu Statystycznego zestawiono w tabeli  

Tabela 3. Podmioty gospodarki narodowej wg działów PKD w latach 2016-2019 

Wyszczególnienie 
Podmioty gospodarcze  

2016 2017 2018 2019 

Ogółem 3 259 3 314 3 464 3 653 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, rybactwo 29 28 28 28 

Przemysł i budownictwo 667 674 689 724 

 Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS; m – zmiany metodologiczne 

 

Na terenie gminy działają 24 jednostki należące do sektora publicznego. W sektorze 

prywatnym występuje 4 480 podmiotów gospodarczych, w tym 3 653 to osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą. Na terenie gminy 17 podmiotów należy do fundacji, 70 do stowarzyszeń 

i organizacji społecznych. Istnieje tu 381 spółek handlowych, 36 spółek z udziałem handlu 

zagranicznego oraz dwie spółdzielnie. 

Tabela 4. Podmioty gospodarcze wg sektorów własnościowych 

Podmioty wg sektorów własnościowych 
Liczba 

podmiotów 

Sektor publiczny 

Sektor publiczny - ogółem 24 

państwowe i samorządowe jednostki prawa 

budżetowego 
6 

Sektor prywatny 

Sektor prywatny - ogółem 4 480 

osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 3 653 

spółki handlowe 381 

spółki handlowe z udziałem kapitału zagranicznego 36 

spółdzielnie 2 

fundacje 17 
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Tabela 4. Podmioty gospodarcze wg sektorów własnościowych 

Podmioty wg sektorów własnościowych 
Liczba 

podmiotów 

stowarzyszenia i organizacje społeczne 70 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

 

Dystrybutorem energii elektrycznej na terenie Gminy Brwinów jest PGE Dystrybucja S.A.. Z 

danych pozyskanych od dystrybutora energii wynika, że na terenie Gminy znajduje się sześć stacji 

transformatorowych 110/15 kV. Dane dotyczące długości linii i zużycia energii elektrycznej w Gminie 

Brwinów przedstawiono poniżej. 

Tabela 5. Długość poszczególnych rodzajów linii elektroenergetycznych w Gminie Brwinów w 
2019 roku 

Linie wys. napięcia [km] Linie średn. napięcia [km] Linie niskiego napięcia [km] 

napowietrzne kablowe napowietrzne kablowe napowietrzne kablowe 

6,64 1,38 90 73 204 36 

Źródło: PGE Dystrybucja S.A. 

Tabela 6. Ilość odbiorców i sumaryczne zużycie energii elektrycznej w Gminie Brwinów w 2019 
roku 

Odbiorcy zasilani z sieci 110 

kV  
Odbiorcy zasileni z sieci 15 kV  Odbiorcy zasileni z sieci 15 kV  

ilość 

odbiorców 

zużycie 

energii [MWh] 

ilość 

odbiorców 

zużycie 

energii [MWh] 

ilość 

odbiorców 

zużycie 

energii [MWh] 

 - -  26 59 633 13 278 49 487 

Źródło: PGE Dystrybucja S.A. 

 

Sieć elektroenergetyczną Gminy Brwinów stanowią głównie linie napowietrzne. Liczba 

odbiorców niskiego napięcia jest największa, przy czym większe zużycie energii elektrycznej 

zaobserwowano u odbiorców średniego napięcia. W Gminie brak jest odbiorców energii z linii 

wysokiego napięcia. 
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6 OCENA STANU ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO 

6.2  Ochrona klimatu i jakości powietrza 

6.2.1 Stan wyjściowy 

Klimat 

Polska leży w zasięgu klimatu przejściowego, pomiędzy ciepłym, morskim klimatem Europy 

Zachodniej, a klimatem kontynentalnym Europy Wschodniej. Gmina Brwinów znajduje się w zasięgu 

klimatu umiarkowanego, który charakteryzują łagodne zimy i ciepłe lata.  

Najniższe temperatury dobowe obserwuje się w styczniu i lutym (-3°C), natomiast najwyższe 

temperatury dobowe obserwuje się w lipcu i sierpniu (+25°C). Liczba dni pogodnych w roku wynosi 58, 

a pochmurnych 164. Szata śnieżna obserwowana jest średnio przez około 40 dni. Region 

charakteryzuje się niskimi opadami -   średnia suma roczna wynosi zaledwie  550 mm. Największe 

opady występują w okresie letnim – około 65 mm w sierpniu.  

Cyrkulacje powietrza w gminie określa rozkład wiatrów i topografia obszaru. Podobnie jak 

w Polsce w Gminie Brwinów wiatry wieją z kierunku zachodniego i południowo – zachodniego. 

Zdarzają się również wiatry z kierunku wschodniego. Najrzadziej występują natomiast wiatry północne 

oraz północno-wschodnie.  

 
 

Rycina 3. Róża wiatrów dla Brwinowa 

https://www.meteoblue.com/pl/ 
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Rycina 4. Rozkład średniej rocznej temperatury na terenie kraju (dane z wielolecia) 

Źródło: www.imgw.pl 

 

Rycina 5. Rozkład średniej temperatury w miesiącu styczniu na terenie kraju (dane z wielolecia) 

Źródło: www.imgw.pl 
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Rycina 6. Rozkład średniej temperatury w miesiącu lipcu na terenie kraju (dane z wielolecia) 

Źródło: www.imgw.pl 

 

Rycina 7. Rozkład średniej rocznej sumy opadów na terenie kraju (dane z wielolecia) 

Źródło: www.imgw.pl 
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Jakość powietrza 

 O jakości powietrza decyduje głównie przestrzenny rozkład oraz wielkość emisji ze wszystkich 

źródeł, z uwzględnieniem przepływów transgranicznych i przemian fizykochemicznych zachodzących  

w atmosferze.  

 Województwo mazowieckie zostało objęte trzema strefami:  

1) Strefa mazowiecka, 

2) Aglomeracja warszawska, 

3) Miasto Płock, 

4) Miasto Radom. 

Podstawę klasyfikacji stref w rocznej ocenie jakości powietrza stanowią następujące wartości 

poziomów: 

 dopuszczalnego- określa poziom substancji w powietrzu, który został wyznaczony 

na podstawie wiedzy naukowej. Omawiany poziom, utworzono w celu zapobiegania, unikania 

bądź ograniczania szkodliwego oddziaływania na środowisko przyrodnicze oraz zdrowie ludzi. 

Poziom ten powinien być osiągnięty w ustalonym terminie, po upływie którego nie może  

zostać przekroczony, 

 docelowego- określa poziom substancji w powietrzu, który został wyznaczony w celu  

zapobiegania, unikania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na środowisko i zdrowie 

ludzi. Omawiany poziom powinien być osiągnięty tam, gdzie to możliwe w danym czasie, 

 celu długoterminowego- określa poziom substancji w powietrzu. Poziom ten należy osiągnąć 

w dłuższej perspektywie w celu zapewnienia skutecznej ochrony środowiska przyrodniczego 

oraz zdrowia ludzi, z wyłączeniem przypadków, gdy nie jest to możliwe. 

Wynikiem oceny jest zaliczenie każdej strefy do jednej z poniższych klas: 

 A (D1)- stężenia zanieczyszczeń w danej strefie nie przekraczają poziomów dopuszczalnych, 

docelowych i celów długoterminowych (D1); 

 C (D2)- jeśli stężenia zanieczyszczeń w danej strefie przekraczają poziomy dopuszczalne,  

docelowe i celów długoterminowych (D2). 

 Przyporządkowanie strefy do danej klasy zależy od stężeń zanieczyszczeń występujących 

na jej terenie i wiąże się ze spełnieniem określonych wymagań na rzecz poprawy jakości powietrza 

lub utrzymania jej na stałym poziomie. Zakres działań wynikających z przekraczania bądź dotrzymania 

obowiązujących poziomów stężeń zanieczyszczeń i klas jakości powietrza przedstawiono w tabeli. 
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Tabela 7. Stosowane symbole klas stref w zależności od dotrzymania obowiązujących 
poziomów stężeń zanieczyszczeń oraz oczekiwane działania 

Poziom 

Klasa strefy, gdy poziom 
Oczekiwane działania w zależności od klasy strefy 

i rodzaju obowiązującego poziomu 
nie 

przekroczony 
przekroczony 

dopuszczalny A C 

A - utrzymanie stężeń zanieczyszczenia poniżej 

poziomu dopuszczalnego oraz dążenie do utrzymania 

najlepszej jakości powietrza zgodnie ze 

zrównoważonym rozwojem; 

C - określenie obszarów przekroczonych poziomów 

dopuszczalnych; 

- opracowanie lub aktualizacja programu ochrony 

powietrza w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów 

dopuszczalnych substancji w powietrzu; 

- kontrolowanie stężeń zanieczyszczenia na obszarach 

przekroczeń i prowadzenie działań mających na celu 

obniżenie stężeń przynajmniej do poziomów 

dopuszczalnych. 

docelowy A C 

A- brak; 

C- dążenie do osiągnięcia poziomu docelowego 

substancji w określonym czasie za pomocą 

ekonomicznie uzasadnionych działań technicznych i 

technologicznych, 

- opracowanie lub aktualizacja programu ochrony 

powietrza w celu osiągnięcia odpowiednich poziomów 

docelowych substancji w powietrzu. 

cel 

długoterminowy 
D1 D2 

D1- brak; 

D2- dążenie do osiągnięcia poziomu celu 

długoterminowego do roku 2020. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentu Ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim – 
raport za rok 2019 

 

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie na podstawie wyników pomiarów 

monitoringu powietrza atmosferycznego sporządza ocenę jakości powietrza dla danych stref. Ocenę 

tą wykonuje się corocznie i jest ona wynikiem obowiązku jaki nakłada na WIOŚ  art. 89 i 90 ustawy 

POŚ. Ponadto, ocenę jakości powietrza przeprowadza się w oparciu o obowiązujący podział stref na 

dwie grupy kryteriów: 

 ustanowione w celu ochrony zdrowia ludzi, 

 ustanowione w celu ochrony roślin. 
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 Celem rocznych ocen jakości powietrza jest uzyskanie informacji o stężeniach zanieczyszczeń 

na obszarze stref. Wyniki te pozwolą na wykonanie klasyfikacji stref, wg określonych kryteriów, 

uzyskanie informacji o przestrzennych rozkładach stężeń zanieczyszczeń na obszarze strefy, 

w zakresie umożliwiającym wskazanie obszarów przekroczeń dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń  

oraz określenie poziomów stężeń występujących na tych obszarach, ponadto pomogą wskazać 

prawdopodobne przyczyny występowania ponadnormatywnych stężeń zanieczyszczeń w określonych 

rejonach (w zakresie możliwym do uzyskania na podstawie posiadanych informacji).   

Metody klasyfikacji kryteriów ustanowionych dla ochrony ludzi 

Na podstawie przeprowadzonych analiz wyników pomiarów, uzyskanych w województwie 

mazowieckim pod kątem ochrony zdrowia ludzi, w  2017 roku wyciągnięto następujące wnioski:  

 nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnego poziomu dwutlenku siarki zarówno dotyczącego 

wartości 1-godzinnych, jak i 24-godzinnych. Wszystkie strefy otrzymały klasę A; 

 stężenia dwutlenku azotu nie przekroczyły dopuszczalnego poziomu substancji w trzech 

strefach województwa: miasto Płock, miasto Radom i strefa mazowiecka. Przekroczenie miało 

miejsce w aglomeracji warszawskiej, w związku z czym otrzymała ona klasę C;   

 w przypadku pyłu zawieszonego PM10 klasyfikacja dotyczy dwóch wartości: stężenie 24-

godzinne oraz roczne. Norma dobowa została przekroczona we wszystkich strefach. 

Przekroczenie stężenia średniorocznego stwierdzono na stacji zlokalizowanej w aglomeracji 

warszawskiej. Wszystkie strefy zostały zakwalifikowane do klasy C; 

 dla pyłu PM2,5 fazy II (20 µg/m3) stwierdzono przekroczenia poziomu dopuszczalnego dla 

aglomeracji warszawskiej, strefy mazowieckiej i miasta Płock. Strefy te zakwalifikowano 

do klasy C. Dla miasta Radom nie stwierdzono przekroczeń stężenia pyłu tej frakcji, 

w związku z czym strefie tej nadano klasę A;   

 pomiar poziomów stężeń średniorocznych metali ciężkich w pyle PM10 (ołów, arsen, kadm, 

nikiel) nie wykazał przekroczeń, w związku z tym wszystkie strefy zakwalifikowano do klasy A; 

 poziomy stężeń benzo(a)pirenu w pyle PM10 były wysokie we wszystkich strefach, 

szczególnie w sezonie grzewczym. Wszystkie strefy otrzymały klasę C; 

 ocena powietrza dla ozonu odnosi się do poziomu docelowego oraz poziomu 

długoterminowego. Dla poziomu docelowego wszystkie strefy otrzymały klasę A ze względu 

na brak przekroczeń. W przypadku celu długoterminowego stwierdzono przekroczenie 

wartości normatywnej 120 µg/m3 dla co najmniej jednego dnia we wszystkich strefach, w 

związku z czym nadano im klasę D2. 

Tabela 8.  Wyniki klasyfikacji stref pod kątem ochrony zdrowia w 2019 roku 

Nazwa 

strefy 
NO2 SO2 CO C6H6 

Pył 

PM2,5 

Pył 

PM10 
B(a)P As Cd Ni Pb O3 

Strefa 

mazowiecka 
A A A A C C C A A A A D2 
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Tabela 8. Wyniki klasyfikacji stref pod kątem ochrony zdrowia w 2019 roku 

Nazwa 

strefy 
NO2 SO2 CO C6H6 

Pył 

PM2,5 

Pył 

PM10 
B(a)P As Cd Ni Pb O3 

Aglomeracja 

warszawska 
C A A A C C C A A A A D2 

Miasto 

Płock 
A A A A C C C A A A A D2 

Miasto 

Radom 
A A A A A C C A A A A D2 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim – raport wojewódzki za rok 2019 

 

Wyniki analizy, które zostały przedstawione w tabeli powyżej pokazują, że przekroczenia stężeń 

dopuszczalnych zaobserwowano w przypadku 5 substancji: dwutlenku azotu, pyłu 2,5, pyłu PM10, 

benzo(a)pirenu oraz ozonu. Pozostałe substancje zakwalifikowano do  klasy A z uwagi na 

nieprzekraczanie poziomu dopuszczalnego i docelowego. 

Metody klasyfikacji kryteriów ustanowionych dla ochrony roślin  

Ocenę poziomów substancji w powietrzu pod kątem ochrony roślin prowadzono wyłącznie dla 

strefy mazowieckiej. Obszary, na których dokonywano oceny, znajdowały się w odległości co najmniej 

20 km od Warszawy i ponad 5 km od innych obszarów zabudowanych, głównych dróg i instalacji 

przemysłowych. 

Tabela 9.Wyniki klasyfikacji stref pod kątem ochrony roślin w 2019 roku 

Nazwa strefy   
Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń w obszarze strefy 

NOx SO2 O3 

strefa mazowiecka A A D2 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim – raport wojewódzki za rok 2019  

 

Podsumowując wyniki oceny rocznej i klasyfikacji stref dla kryterium ochrony roślin, strefę 

mazowiecką pod względem dotrzymania wartości dopuszczalnych dla NOx i SO2 zakwalifikowano 

do klasy A. Dla ozonu norma poziomu docelowego została dotrzymana, natomiast stwierdzono 

przekroczenia poziomu celu długoterminowego dla tego kryterium, w związku z czym strefie 

mazowieckiej nadano klasę D2. 

 Aby nastąpiła poprawa stanu jakości powietrza, powinny zostać podjęte odpowiednie działania 

ograniczające emisję substancji do atmosfery (m.in. realizacja Krajowego Programu Działań 

Niskoemisyjnych, Programu Ochrony Powietrza dla Kraju, programów ochrony powietrza dla stref, 

w których nastąpiły przekroczenia i Programu Gospodarki Niskoemisyjnej).  

Ważnym dokumentem regulującym politykę przestrzenną, a tym samym mający pośredni wpływ 

na jakość powietrza w gminach są plany zagospodarowania przestrzennego. Dokument ten zawiera 
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szereg zasad i działań niezbędnych do poprawy jakości powietrza. Należą do nich zadania z zakresu 

zwiększania powierzchni zieleni, projektowanie zabudowy zapewniającej „przewietrzanie”, 

uwzględnienie wymogów dotyczących zaopatrywania budynków w ciepło z nośników 

niepowodujących nadmiernej emisji zanieczyszczeń z indywidualnych systemów grzewczych rozwój 

energooszczędnego transportu zbiorowego. 

Na terenie Gminy Brwinów zlokalizowane są zakłady posiadające pozwolenie na wprowadzanie 

gazów i pyłów do powietrza. Należą do nich: 

- AUTO-NAPRAWA Zdzisław Kwiatkowski, ul. 3 Maja 8, Brwinów; 

- FORMIKA Sp. z o.o., ul. Św. Jerzego 9, Parzniew; 

- GASTROPAL Marek i Grażyna Pempel s.c., ul. Kępińska 8, Brwinów; 

- KOSMEPOL Sp. z o.o., Kanie, ul. Warszawska 21, Brwinów; 

- MONKIEWICZ I SPÓŁKA Sp. Jawna, ul. SOPR 1, Parzniew; 

- ULMA Construcion Polska S.A., Koszajec 50, Brwinów; 

- Zakład Produkcyjno-handlowy EDEL Edward Panek, Domaniew 18, Brwinów. 

Odnawialne źródła energii 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie 

promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych nakłada na Polskę obowiązek uzyskania 15% 

udziału energii z OZE w bilansie zużycia energii finalnej w 2020 r. Rozwój wytwarzania energii 

elektrycznej w odnawialnych źródłach wynika z potrzeby ochrony środowiska oraz wzmocnienia 

bezpieczeństwa energetycznego. Celem działań w tym zakresie jest zwiększenie wytwarzania energii 

ze źródeł odnawialnych, wspieranie rozwoju technologicznego i innowacji, tworzenie możliwości 

rozwoju regionalnego oraz większe bezpieczeństwo dostaw energii zwłaszcza w skali lokalnej.  

W Gminie Brwinów istnieje jedna instalacja będąca odnawialnym źródłem energii. Jest 

to gruntowa pompa ciepła. 

6.2.2 Efekty realizacji  Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na 

lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku  

W poprzednim programie ochrony środowiska głównym celem z zakresu ochrony powietrza 

atmosferycznego była ochrona klimatu i poprawa jakości powietrza, w tym dążenie do osiągnięcia 

poziomu dopuszczalnego dla pyłu zawiedzonego PM10 do końca 2016 roku i poziomu docelowego 

dla benzo(a)pirenu do końca 2020 roku. 

W tabeli poniżej przedstawiono zadania realizowane na omawianym terenie w latach 

2013 - 2016  oraz efekty ich realizacji. 

 

 

 



 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na lata 2021-2030”  
opracowany przez EKOLOG sp. z o.o., ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań 

 
27 

Tabela 10. Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na lata 2013-
2016 z perspektywą do 2020 roku w obszarze interwencji - ochrona powietrza atmosferycznego 

Lp. Cel Opis podjętych działań 

 

1. 

Promowanie 

budownictwa z 

materiałów 

energooszczędnych 

Zrealizowano - wybudowanie hali sportowej w technologii 

pasywnej 

2. 

Uwzględnianie w 

dokumentach 

planistycznych sposobów 

zabudowy i 

zagospodarowania 

terenów umożliwiających 

ograniczenie emisji 

substancji do powietrza 

Zrealizowano – uchwalono siedem planów zakładających 

zaopatrzenie w infrastrukturę techniczną z zakresu 

zaopatrzenia w gaz i ciepło 

3. 

Modernizacja dróg 

gminnych, powiatowych, 

wojewódzkich 

Zrealizowano – wykonano 29 przedsięwzięć budowy lub 

modernizacji dróg 

4. 
Budowa ścieżek 

rowerowych 

Zrealizowano 11 przedsięwzięć polegających na budowie lub 

przebudowie ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych. 

W trakcie realizacji są kolejne cztery budowy ścieżek 

rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych 

5. 

Termomodernizacja 

budynków użyteczności 

publicznej 

W 2018 roku dokonano termomodernizacji budynku 

Ochotniczej Straży Pożarnej w Brwinowie 

Źródło: informacje z Urzędu Gminy Brwinów 

6.2.3 Ocena stanu – analiza SWOT 

 Na podstawie oceny stanu powietrza przeprowadzono analizę SWOT, która przedstawiona 

została w poniższej tabeli. Analiza ta pozwoli na zidentyfikowanie problemów oraz wyznaczenie  

działań mających na celu poprawę stanu ochrony środowiska na obszarze gminy.  

Tabela 11. Analiza SWOT- obszar interwencji ochrona klimatu i jakość powietrza 

Mocne strony Słabe strony 
 Uwzględnianie w dokumentach 

planistycznych zaopatrzenie budynków 

w gaz i ciepło; 

 Wykorzystanie odnawialnego źródła 

energii; 

 Opracowany Plan Gospodarki 

Niskoemisyjnej dla Gminy Brwinów; 

 Przekroczenie dopuszczalnego poziomu 

zanieczyszczenia benzo(a)pirenem i 

pyłami PM10, PM2,5 w strefie 

mazowieckiej; 

 Brak punktów pomiarowych jakości 

powietrza GIOŚ w Gminie; 
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Tabela 11. Analiza SWOT- obszar interwencji ochrona klimatu i jakość powietrza 

Mocne strony Słabe strony 
 Przeprowadzanie prac 

termomodernizacyjnych budynków; 

 Wzrastający udział zmodernizowanych 

dróg; 

 Powstawanie nowych ścieżek 

rowerowych. 

 

 Wzrost zanieczyszczenia pyłami w 

okresie zimowym, spowodowany 

sezonem grzewczym; 

 Mała ilość odnawialnych źródeł energii. 

 
 
 

Szanse Zagrożenia 

 Budowanie świadomości ekologicznej 

wśród społeczeństwa; 

 Wymiana ogrzewania węglowego na 

inne źródła paliw w gospodarstwach 

domowych; 

 Promowanie transportu niskoemisyjnego 

oraz budowa ścieżek rowerowych; 

 Promowanie wśród mieszkańców 

alternatywnych źródeł energii w ramach 

funduszy UE; 

 Budowa kolejnych odnawialnych źródeł 

energii. 

 
 
 
 

 Indywidualne systemy grzewcze 

wykorzystujące paliwo stałe, w tym 

głównie węgiel; 

 Spalanie odpadów w przydomowych 

kotłowniach; 

 Wzmożony ruch komunikacyjny 

szczególnie na autostradzie i drogach 

wojewódzkich; 

 Utrzymanie się przekroczeń 

dopuszczalnych stężeń zanieczyszczeń 

powietrza; 

 Brak precyzyjnych danych dot. 

zagrożenia zanieczyszczeniami 

powietrza wynikający z braku punktów 

pomiarowych GIOŚ w Gminie. 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 Mocną stroną Gminy Brwinów jest opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy 

Brwinów, prowadzenie termomodernizacji budynków, uwzględnianie w dokumentach planistycznych 

zaopatrywanie budynków w gaz i ciepło, a także modernizacja dróg i budowa ścieżek rowerowych. 

W zakresie ochrony powietrza głównym problemem Gminy jest zanieczyszczenie strefy mazowieckiej 

pyłami zawieszonymi, zwłaszcza w okresie zimowym, a także mała ilość odnawialnych źródeł energii. 

Gmina stoi przed szansą na poprawę sytuacji poprzez edukację, wymianę ogrzewania węglowego 

na paliwa przyjazne dla środowiska, budowę ścieżek rowerowych będących alternatywą dla 

samochodów emitujących spaliny oraz budowę kolejnych instalacji do produkcji odnawialnych źródeł 

energii. Głównym problemem Gminy jest duży udział indywidualnych systemów grzewczych opartych 

głównie na węglu, co przyczynia się do emisji pyłu i innych zanieczyszczeń. Stanowi to poważne 

zagrożenie dla mieszkańców tym bardziej, że brak jest w Gminie Brwinów punktów pomiarowych 

zanieczyszczeń powietrza nadzorowanych przez WIOŚ, przez co realna skala problemu nie jest 
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znana. Kolejnym zagrożeniem jest wzmożony ruch komunikacyjny na drogach przebiegających 

przez teren Gminy, który również emituje spaliny.  

 

6.3 Zagrożenia hałasem 

6.3.1 Stan wyjściowy 

Prawo ochrony środowiska definiuje hałas jako dźwięk o częstotliwości od 16 Hz 

do 16 000 Hz, zwykle o nadmiernym natężeniu (odczuwalne jako zbyt głośne) w danym miejscu 

i czasie.  Z fizycznego punktu widzenia hałas, czyli odbierane jako dokuczliwe, przykre i szkodliwe 

dźwięki, to drgania mechaniczne ośrodka sprężystego, najczęściej powietrza. Zmiana ciśnienia gazu 

w stosunku do ciśnienia atmosferycznego wywołana tymi drganiami, przenosi się w postaci 

następujących po sobie lokalnych rozrzedzeń i zagęszczeń cząstek ośrodka w przestrzeni otaczającej 

źródło drgań, tworząc falę akustyczną. Różnica między wartością chwilową ciśnienia w ośrodku 

przy przejściu fali akustycznej a wartością ciśnienia atmosferycznego zwana jest ciśnieniem 

akustycznym. Ciśnienie akustyczne opisuje natężenie dźwięku i wyrażane jest w paskalach. Ponieważ 

słuch ludzki reaguje na bodźce w sposób logarytmiczny, ciśnienie akustyczne wyraża się często 

w skali logarytmicznej – w decybelach (dB). 

 Hałas może powodować uszczerbki na zdrowiu. Obniżenie poziomu hałasu oraz utrzymanie 

go na najniższym poziomie prowadzi do najlepszej ochrony akustycznej. Dopuszczalne normy hałasu 

w środowisku określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2012 poz. 1109). 

 Na podstawie raportu ,,Raport o stanie środowiska w województwie mazowieckim w 2017 

roku” sporządzonym przez WIOŚ w Warszawie stwierdza się, że największym zagrożeniem klimatu 

akustycznego stanowią źródła komunikacyjne, przemysłowe i źródła punktowe związane 

z działalnością usługową.  

Drogi stanowiące największe zagrożenie hałasem na terenie gminy: 

 Autostrada A2 relacji Warszawa – Poznań – granica Państwa, przebiegająca z zachodu 

na wschód (km 441+143 do km 449+190); 

 Droga wojewódzka nr 720 relacji Błonie – Nadarzyn, przebiegająca z  północy na południe, 

w zachodniej części Gminy, na odcinku 4+180 – 12+965; 

 Droga wojewódzka nr 719 relacji Grodzisk Mazowiecki – Warszawa, przebiegająca 

ze wschodu na zachód, w południowej części gminy, na odcinku 23+447 – 28+865; 

 Droga wojewódzka nr 701 relacji Józefów – Ożarów Mazowiecki, przebiegająca w północno-

wschodniej części gminy, na odcinku 3+484 – 5+663; 

 Sieć dróg powiatowych; 

 Sieć dróg gminnych. 
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Tabela 12. Wykaz dróg powiatowych na terenie Gminy Brwinów 

Lp. Numer drogi Przebieg trasy 

1. 3111W Brwinów, ul. Powstańców Warszawy 

2. 3126W Brwinów, ul. Woodrowa Wilsona 

3. 3127W Brwinów, ul. Sportowa 

4. 3128W Brwinów, ul. Grodziska 

5. 4108W Brwinów, ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 

6. 1502W Książenice – Żółwin – Podkowa Leśna 

7. 1509W Chrzanów – Żuków - Czubin 

8. 1511W Milanówek – Falęcin – Kotowice 

9. 3107W Nadarzyn – Granica – Komorów - Pruszków  

10. 3108W Urszulin – Owczarnia 

11. 3109W Żółwin - Milanówek 

12. 3110W Biskupice – Koszajec 

13.  3111W Brwinów – Domaniew 

14. 3112W Moszna – Pruszków 

15. 3124W Parzniew – Pruszków 

16. 4108W Błonie-Milęcin-Brwinów 

Źródło: ZDP Pruszków 

 

Odcinek autostrady A2 przebiegający przez Gminę Brwinów wynosi 8,047 km. Stan 

techniczny nawierzchni ocenia się jako dobry.  

Sieć dróg powiatowych ma 42 km długości. Łączna długość odcinków dróg wojewódzkich 

w granicach gminy wynosi 20 km.  

Sieć dróg gminnych ma łączną długość 222,38 km, w tym 125,4 km to drogi gminne, a 96,91 

km to drogi wewnętrzne. Są to drogi głównie o nawierzchni asfaltowej. Stan techniczny tych dróg 

ocenia się jako dobry. Są one poddawane pracom utrzymaniowo-konserwacyjnym. 

W celu zapewnienia bezpiecznych przejazdów część z dróg wymaga wymiany nawierzchni, 

przebudowy skrzyżowań  oraz uzupełnienia infrastruktury o ścieżki wyznaczone dla pieszych wraz 

z elementami towarzyszącymi ( przejścia dla pieszych). Aktualne zabiegi prowadzone przez gminę 

związane są z uzupełnianiem ubytków powstałych podczas codziennej eksploatacji, wymianie 

nawierzchni asfaltowej, tym samym dostosowując sieć dróg do wymaganych norm i standardów, a tym 

samym ograniczając hałas związany ze wzrastającą liczbą pojazdów poruszających się po gminie.  

Z danych GUS wynika, że liczba pojazdów ogółem wzrasta. W roku 2015 w województwie 

mazowieckim zarejestrowanych było 3 170 356 samochodów osobowych, a w 2018 liczba ta 

powiększyła się do 3 663 452 pojazdów – liczba zarejestrowanych samochodów osobowych 

w województwie wzrosła o 493 096.  W powiecie pruszkowskim w roku 2015 ilość samochodów 

osobowych zarejestrowanych była równa 93 463, a w 2018 roku wyniosła 107 424, co oznacza, 
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że w tym okresie przybyło 13 961 zarejestrowanych samochodów osobowych. Zmiana ta będzie 

powodować zwiększony poziom natężenia hałasu szczególnie na drodze krajowej i powiatowych.  

 Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie prowadzi stały monitoring hałasu 

komunikacyjnego na terenie województwa. Na obszarze gminy Brwinów w ostatnich latach nie były 

prowadzone badania.  

 Jakość jezdni pozwala na zmniejszenie poziomu hałasu. W celu jego ograniczenia należy 

stosować tzw. ,,ciche nawierzchnie”, które ograniczą natężenie dźwięku. Ponadto zaleca się stały 

monitoring i kontrole dróg o wysokim natężeniu ruchu. W najbliższych latach planuje się poprawę 

nawierzchni dróg co pozwoli na sprawniejszy przejazd pojazdów. Zachęca się również do  promocji 

ekologicznych środków transportu takich jak rower oraz stosowanie ekranów akustycznych 

w miejscach najbardziej zagrażającemu zdrowiu ludzi. Na odcinku autostrady A2 przebiegającym 

przez Gminę Brwinów usytuowane są ekrany akustyczne. Wykaz odcinków autostrady wyposażonych 

w ekrany akustyczne zestawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 13. Wykaz ekranów akustycznych na autostradzie A2 na terenie Gminy Brwinów 

Strona drogi Od km Do km 
Długość 

odcinka [m] 
Wysokość 
ekranu [m] 

Rodzaj ekranu 

prawa 441,144 441,850 710 6 zielona ściana 

prawa 441,850 442,812 966 8 zielona ściana 

prawa 442,812 442,842 30 6 zielona ściana 

prawa 442,842 442,970 128 8 zielona ściana 

prawa 442,970 443,165 210 6 zielona ściana 

prawa 443,142 443,532 390 4,5 zielona ściana 

prawa 444,100 444,675 589 7,5 zielona ściana 

lewa 440,335 441,144 809 4,5 zielona ściana 

lewa 441,144 441,800 670 5,6 zielona ściana 
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Tabela 13. Wykaz ekranów akustycznych na autostradzie A2 na terenie Gminy Brwinów 

Strona drogi Od km Do km 
Długość 

odcinka [m] 
Wysokość 
ekranu [m] 

Rodzaj ekranu 

lewa 441,800 443,162 1394 6 zielona ściana 

lewa 443,144 443,766 622 7 zielona ściana 

lewa 444,156 444,675 519 5 zielona ściana 

prawa 444,675 444,816 141 7,5 zielona ściana 

prawa 444,816 444,850 34 6 zielona ściana 

prawa 444,850 445,547 710 7,5 zielona ściana 

prawa 444,176 447,286 110 8 zielona ściana 

lewa 444,675 444,933 258 5 zielona ściana 

lewa 446,820 447,200 388 5 zielona ściana 

lewa 447,200 447,286 86 7 zielona ściana 

prawa 447,286 448,300 1017 8 zielona ściana 

Źródło: GDDKiA Odział w Warszawie 

 

W granicach gminy długość dróg dla rowerów (łącznie ciągi pieszo-rowerowe i ścieżki 

rowerowe) wynosi 28 769,03 m. W celu rozszerzenia infrastruktury rowerowej, a tym samym 

zachęcenia mieszkańców do zmiany środka transportu, gmina podejmuje działania w zakresie 

rozbudowy ścieżek. Pozwoli to jednocześnie na poprawę bezpieczeństwa rowerzystów poruszających 

się w wzdłuż ruchliwych ciągów komunikacyjnych.  

Ponadto na terenie gminy funkcjonuje zbiorcza komunikacja autobusowa. Przewozem osób 

zajmuje się Przedsiębiorstwo Komunikacji Samochodowej w Grodzisku Mazowieckim Sp. z o.o. 

Na terenie Gminy Brwinów przedsiębiorstwo obsługuje dziesięć linii komunikacyjnych. Dobrze 



 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na lata 2021-2030”  
opracowany przez EKOLOG sp. z o.o., ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań 

 
33 

rozwinięta komunikacja pozwala na zmniejszenie udziału samochodów osobowych w ruchu 

komunikacyjnym, a tym samym wpływa korzystnie na ograniczenie emisji spalin i ograniczenie hałasu 

komunikacyjnego.   

Przez obszar Gminy Brwinów przebiegają dwie linie kolejowe: linia nr 1 relacji Warszawa – 

Katowice oraz linia nr 447 relacji Warszawa – Grodzisk Mazowiecki. Linie te przebiegają 

przez centralną część gminy, ze wschodu na zachód. Na terenie Gminy Brwinów zlokalizowane są 

dwie stacje kolejowe: w Mieście Brwinów i w miejscowości Parzniew. Ponadto przez teren gminy 

przebiega linia kolejowa obsługiwana przez Warszawską Kolej Dojazdową. Szlak kolejowy znajduje 

się w południowej części Gminy Brwinów, a stacje zlokalizowane są w miejscowościach Kanie 

i Otrębusy.  

Linia kolejowa numer 1 formalnie zakwalifikowana jest jako linia pasażersko-towarowa to 

w większości, z Warszawy w kierunku południowym, ruch międzywojewódzkich i międzynarodowych 

pociągów pasażerskich stanowiąc przy tym odcinek dojazdowy do odgałęziającej się w Grodzisku 

Mazowieckim jedynej w Polsce linii wielkich prędkości, Centralnej Magistrali Kolejowej do Zawiercia.  

Linia kolejowa numer 447 jako jedna z nielicznych linii zaklasyfikowana jest jako wyłącznie 

pasażerska. Jest zasadniczą osią komunikacyjną Gminy Brwinów, a jej punktem handlowym jest 

umieszczony w centrum Brwinowa przystanek autobusowy.  

Kolej Dojazdowa Warszawa Śródmieście-Grodzisk Mazowiecki oznaczona jest numerem 47. 

W obrębie przedmiotowej gminy odcinek linii WKD jest częściowo dwutorowy, a częściowo 

jednotorowy. Na terenie Gminy znajdują się trzy przystanki. Przystanek Kanie Helenowskie oraz 

w Otrębusach znajdują się na dwutorowym odcinku linii nr 47, pomiędzy Warszawą i Podkową Leśną. 

Natomiast na jednotorowym odcinku znajduje się przystanek Kazimierówka, który zlokalizowany jest 

w miejscowości Owczarnia.  

Hałas przemysłowy powodowany jest eksploatacją instalacji lub urządzeń związanych 

z prowadzoną działalnością przemysłową. Emisja hałasu regulowana jest poprzez zezwolenia 

wydawane dla podmiotów gospodarczych, które regulują poziomy jego emisji odrębnie dla pory 

dziennej i nocnej. Uciążliwość hałasu przemysłowego zależy od ilości zakładów, czasu pracy 

urządzeń i odległości od terenów chronionych akustycznie.  

Hałas lotniczy jest hałasem na który narażeni są mieszkańcy dużych miast oraz gmin 

wchodzących w skład aglomeracji. Poziom hałasu lotniczego w środowisku określany jest oddzielnie 

dla pory dnia i pory nocy. Uwzględniany jest poziom średni (tzw. równoważny) obliczany dla 16 godzin 

pory dnia (6-22) i 8 godzin nocnych (22-6). Poziom hałasu zależy od położenia badanego punktu 

względem takich korytarzy i lotniska, a także intensywności ruchu lotniczego oraz typów samolotów. 

Może się zmieniać w zależności od warunków meteorologicznych, głównie siły i kierunku wiatru – 

wymuszających przekierowanie lotów na inne trasy. 

Teren Gminy Brwinów leży w bliskiej odległości od Portu Lotniczego im. Fryderyka Chopina 

w Warszawie.  

Bliska odległość od Portu Lotniczego może powodować, że mieszkańcy gminy mogą być 

narażeni na występowanie hałasu pochodzącego od startujących oraz lądujących samolotów.  
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6.3.2 Efekty realizacji  Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na 

lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku w zakresie zagrożenia hałasem 

W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na lata 2013 – 2016 z perspektywą do 

2020 roku w zakresie w zakresie zagrożenia hałasem głównym celem było zmniejszenie uciążliwości 

hałasu komunikacyjnego dla mieszkańców Gminy Brwinów. Zadania zostały przedstawione w tabeli 

poniżej. 

Tabela 14. Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na lata 2013-
2016 z perspektywą do 2020 roku w obszarze interwencji - oddziaływanie hałasu oraz pól 

elektromagnetycznych 

Lp. Cel Opis podjętych działań 

1. 

Wprowadzanie do mpzp zapisów 

sprzyjających ograniczeniu zagrożenia 

hałasem (obszary strefy głośnej i obszary 

strefy cichej) 

Zrealizowano – uchwalono cztery plany 

ustalające rodzaje terenów podlegających 

ochronie akustycznej uwzględniające 

dopuszczalne poziomy hałasu z przepisów 

odrębnych 

2. 
Modernizacja dróg gminnych, powiatowych, 

wojewódzkich 

Zrealizowano – wykonano 29 przedsięwzięć 

budowy lub modernizacji dróg 

3. Budowa ścieżek rowerowych 

Zrealizowano 11 przedsięwzięć polegających na 

budowie lub przebudowie ścieżek rowerowych i 

ciągów pieszo-rowerowych. 

W trakcie realizacji są kolejne cztery budowy 

ścieżek rowerowych i ciągów pieszo-rowerowych 

Źródło: informacje od Urzędu Gminy Brwinów 

 

6.3.3 Ocena stanu – analiza SWOT 

Poniżej przedstawiono analizę SWOT która ma przedstawić jakie działania należy uwzględnić 

w najbliższym czasie w zakresie zagrożenia hałasem. Analiza określa także niebezpieczeństwa, które 

stanowią wyzwanie samorządowców oraz szansę umożliwiające rozwój, poprawę stanu zdrowia 

mieszkańców.  

Tabela 15. Analiza SWOT - obszar interwencji zagrożenie hałasem 

Mocne strony Słabe strony 
 Wprowadzenie do MPZP planów 

ustalających tereny chronione 

akustycznie; 

 Zrealizowane zadania związane  

z modernizacją dróg; 

 

 Duże natężenie ruchu samochodowego 

emitującego hałas komunikacyjny; 

 Brak aktualnych punktów pomiarów 

hałasu WIOŚ na terenie gminy;  

 Zwiększająca się liczba samochodów  

rejestrowanych; 
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Tabela 15. Analiza SWOT - obszar interwencji zagrożenie hałasem 

Mocne strony Słabe strony 
 Kontrole podmiotów gospodarczych w 

zakresie przestrzegania dopuszczalnych 

poziomów hałasu; 

 Budowa ścieżek rowerowych jako 

alternatywa dla ruchu samochodowego 

emitującego hałas; 

 Funkcjonowanie komunikacji 

autobusowej; 

 Ekrany akustyczne przy drogach 

emitujących największy hałas. 

 

 

 Konieczność ciągłych modernizacji dróg. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szanse Zagrożenia 
 Wprowadzanie „cichych” nawierzchni; 

 Promocja korzystania z transportu 

publicznego oraz ścieżek rowerowych; 

 Zapewnienie dostępu do transportu 

publicznego i zwiększenie długości 

ścieżek rowerowych. 

 Wysokie koszty realizacji inwestycji 

drogowych; 

 Negatywne oddziaływanie akustyczne 

na mieszkańców mieszkających wzdłuż 

dróg o dużym natężeniu ruchu. 

 

Źródło : Opracowanie własne 

 

 Analiza SWOT wykazała, że mocnymi stronami Gminy jest systematyczne realizowanie 

modernizacji dróg, stosowanie ekranów akustycznych na odcinkach autostrad, ustalenie w mpzp 

terenów chronionych akustycznie oraz budowa dróg rowerowych, które wraz z funkcjonującą 

komunikacją miejską pozwolą na ograniczenie ruchu pojazdów indywidualnych emitujących hałas 

komunikacyjny. Słabymi stronami są tu takie problemy, jak utrzymujący się duży ruch samochodowy, 

konieczność dalszych prac modernizacyjnych dróg i brak punktów WIOŚ pomiaru hałasu na terenie 

Gminy Brwinów. 

 Gmina stoi przed szansą na poprawę dostępności transportu publicznego i ścieżek 

rowerowych oraz posiadania tzw. cichych nawierzchni ograniczających emisję hałasu. Zagrożenie 

stanowią tu wysokie koszty remontów dróg i dalsze oddziaływanie hałasu na mieszkańców. 

 

6.4 Pola elektromagnetyczne 

6.4.1 Stan wyjściowy 

 Ustawa POŚ definiuje pola elektromagnetyczne jako pola elektryczne, magnetyczne 

oraz elektromagnetyczne o częstotliwościach z zakresu od 0 Hz do 300 GHz,  które tworzą zakres 
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promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi 

opiera się na zagwarantowaniu jak najlepszego stanu środowiska przyrodniczego, poprzez utrzymanie 

poziomów pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych bądź na poziomach stałych, a także 

na skutek zmniejszania poziomów pól elektromagnetycznych do wartości dopuszczalnych, w sytuacji 

gdy ustalone normy nie są dotrzymane. 

Zgodnie z art. 122a ust.1 ustawy POŚ, prowadzący instalację oraz użytkownik urządzenia 

emitującego pola elektromagnetyczne, które są stacjami elektroenergetycznymi lub napowietrznymi 

liniami elektroenergetycznymi o napięciu znamionowym wynoszącym nie mniej niż 110 kV, lub 

instalacjami radiokomunikacyjnymi, radionawigacyjnymi oraz radiolokacyjnymi, z wyłączeniem 

radiolinii, emitujące pola elektromagnetyczne o częstotliwościach od 0,03 MHz do 300 000 MHz, 

których równoważna moc promieniowania izotopowego, określona dla jednej anteny, wynosi nie mniej 

niż 15 W, są zobowiązani do wykonania pomiarów poziomów pól elektromagnetycznych 

w środowisku: 

1) bezpośrednio po rozpoczęciu użytkowania instalacji lub urządzenia, 

2) każdorazowo w przypadku zmiany warunków pracy instalacji lub urządzenia, w tym zmiany 

spowodowanej zmianami w wyposażeniu instalacji lub urządzenia, o ile zmiany te mogą mieć 

wpływ na zmianę poziomów pól elektromagnetycznych, których źródłem jest instalacja 

lub urządzenie. 

Wyniki pomiarów użytkownik urządzenia przekazuje Wojewódzkiemu Inspektorowi Ochrony  

Środowiska i Państwowemu Wojewódzkiemu Inspektorowi Sanitarnemu. 

Podstawowe sztuczne źródła emisji pól elektromagnetycznych do środowiska to: 

 linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia; 

 stacje radiowe i telewizyjne; 

 stacje bazowe telefonii komórkowej; 

 stacje radiolokacyjne i radionawigacyjne; 

 stacje transformatorowe; 

 sprzęt gospodarstwa domowego; 

 instalacje elektryczne; 

 urządzenia emitujące pole elektromagnetyczne. 

Poniżej przedstawione w tabeli oraz na rycinie lokalizację stacji bazowych telefonii 

komórkowych na terenie gminy. 

Tabela 16.  Wykaz i lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowych na terenie Gminy 
Brwinów 

Nazwa operatora Nr decyzji Lokalizacja 

Polkomtel S.A. BT 16613 Brwinów, ul. Kościuszki 1 G 

PTC Sp. z o.o. 21179 Brwinów, ul. Grodziska 40 

Sferia S.A. WAW 10054 Brwinów, ul. Biskupicka 2A 

P4 Sp. z o.o. PRU 3399_A Moszna Wieś 49 A 
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Tabela 16. Wykaz i lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowych na terenie Gminy 
Brwinów 

Nazwa operatora Nr decyzji Lokalizacja 

P4 Sp. z o.o. WAR 3120_D Brwinów, ul. Grodziska 12 

PTC Sp. z o.o. 21 115 Brwinów, ul. Kościuszki 16 

PTK Centertel Sp. z o.o. 21 133 Żółwin, ul. Nadarzyńska 

PTK Centertel Sp. z o.o. 113/146 Brwinów, ul. Grodziska 12/13 

PTK Centertel Sp. z o.o. 3608/329 Otrębusy, ul. Wiejska 2 

NETIA S.A. BRWIM 00001 Moszna 43 

EXATEL S.A. 
EXATEL 

PRUSZKÓW_EC2 
Moszna Wieś 

Nokia, Simens Networks 

Morizont Plaza 
BT 11028 Brwinów, ul. Grodziska 

Polkomtel S.A. BT 11028_Brwinów Brwinów, ul. Grodziska 

GTS Poland Sp. z o.o. 
WAW-113 EC 

PRUSZKÓW 
Moszna Parcela 43 

EmiTel Sp. z o.o. OM PRUSZKÓW Moszna Parcela 49A 

EXATEL S.A. 
EC PRUSZKÓW 

MOSZNA 
Moszna Wieś 

BRWINÓW PSZCZELIN BT 10506 Otrębusy, ul. Kępińska 65 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Pruszkowie 

 

Od roku 2008 monitoring pól elektromagnetycznych (PEM) realizowany jest w oparciu 

o rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007 roku w sprawie zakresu i sposobu 

prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku przyrodniczym 

(Dz. U. Nr 221, poz.1645). Zgodnie z powyższym rozporządzeniem, monitoring pól 

elektromagnetycznych obliguje dany obszar do przeprowadzenia pomiarów w 15 wyznaczonych 

punktach. Pomiary, wykonywane są w cyklu trzyletnim, dzięki czemu istnieje możliwość uzyskania 

danych porównawczych, pomocnych w określeniu zmian oraz ich przewidywanych kierunków 

na przestrzeni lat. 

Na terenie gminy Brwinów monitoring pól elektromagnetycznych nie jest realizowany. Najbliższy 

punkt znajduje się w miejscowości Milanówek. W punkcie pomiarowym w Milanówku (E: 20,666; N: 

52,124) w ostatnich latach poziom pól elektromagnetycznych nie przekraczał dopuszczalnych norm, 

wynosząc poniżej 0,2 V/m.  

 

6.4.2 Efekty realizacji  Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na 

lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku w zakresie pól 

elektromagnetycznych 

W Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na lata 2013 – 2016 z perspektywą 
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do 2020 roku wyznaczone zostały zadania z zakresu monitoringu pól elektromagnetycznych. Ich 

realizacja odbywa się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska.   

Tabela 17. Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na lata 2013-
2016 z perspektywą do 2020 roku w obszarze interwencji - oddziaływanie hałasu oraz pól 

elektromagnetycznych 

Lp. Cel Opis podjętych działań 

1. 
Wprowadzenie do mpzp zapisów dotyczących 

pól elektromagnetycznych 
 

Zrealizowano – uchwalono dwa plany 
zakładające ograniczenie niekorzystnego 

wpływu pól elektromagnetycznych 

2. 
Prowadzenie przez organy ochrony środowiska 

ewidencji źródeł wytwarzających pola 
elektromagnetyczne (zgłoszenia instalacji) 

Brak zgłoszeń 

Źródło: informacje od Urzędu Gminy Brwinów 

 

6.4.3 Ocena stanu – analiza SWOT 

Na podstawie aktualnego stanu inwentaryzacji pola elektromagnetycznego przeprowadzono 

analizę SWOT, którą przedstawiono poniżej w tabeli.  

Tabela 18. Analiza SWOT - obszar interwencji pola elektromagnetyczne 

Mocne strony Słabe strony 
 Poziom natężenia pól 

elektromagnetycznych  w najbliższych 

punktach pomiarowych poniżej poziomu 

dopuszczalnego;  

 Uchwalenie planów ograniczających 

niekorzystny wpływ pól 

elektromagnetycznych. 

 

 

 Występowanie stacji bazowych telefonii 

komórkowej; 

 Przesyłowe linie wysokiego napięcia 

blisko domów; 

 Brak punktu pomiarowego 

promieniowania elektromagnetycznego; 

 Brak ewidencji źródeł pól 

elektromagnetycznych w Gminie. 

 

Szanse Zagrożenia 
 Możliwość kontrolowania potencjalnych 

źródeł promieniowania 

elektromagnetycznego; 

 Modernizacja sieci elektroenergetycznej. 

 

 

 

 

 Możliwość powstania nowych źródeł  

promieniowania elektromagnetycznego; 

 Możliwość wystąpienia poważnej awarii; 

Brak świadomości zagrożenia 

spowodowany brakiem punktów 

pomiarowych i ewidencji źródeł pól 

elektromagnetycznych. 

 

Źródło: Opracowanie własne 
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Analiza SWOT wykazała, że najmocniejszą stroną jest niskie natężenie pól 

elektromagnetycznych w najbliższym punkcie pomiarowym. Przekroczenie w tym miejscu nie 

wystąpiło w ostatnich latach badawczych. Należy prowadzić monitoring natężenia pól 

elektromagnetycznych oraz kontrolować obecne i potencjalne źródła energii promieniowania 

elektromagnetycznego.  

Stacje bazowe telefonii komórkowej mogą powodować natężenie pola elektromagnetycznego. 

Największym zagrożeniem związanym z polami elektromagnetycznymi jest powstanie nowych źródeł 

promieniowania oraz brak świadomości realnego niebezpieczeństwa wynikający z braku punktów 

pomiarowych i ewidencji źródeł promieniowania elektromagnetycznego. 

6.5 Gospodarowanie wodami 

6.5.1  Stan wyjściowy 

Wody podziemne 

Wody podziemne w obrębie Gminy Brwinów związane są z czwartorzędowymi 

i trzeciorzędowymi warstwami utworów piaszczystych. Zasilanie zbiorników wód podziemnych odbywa 

się w znacznym stopniu na zasadzie infiltracji opadów atmosferycznych. Dodatkowym źródłem 

zasilania jest napływ wód podziemnych z obszarów Wysoczyzny Rawskiej, który odbywa się 

poprzez tzw. Rynnę Brwinowską, ciągnie się ona wzdłuż doliny rzeki Zimna Woda. Występowanie 

pierwszego poziomu wód, czyli poziomu wód gruntowych, uzależnione jest od budowy geologicznej 

przypowierzchniowych utworów, ukształtowania powierzchni oraz zbiorników wód powierzchniowych. 

Głównym czynnikiem wpływającym na poziom wód gruntowych są licznie występujące 

nieprzepuszczalne utwory pylaste i pyły. Zwierciadło wód gruntowych występuje współkształtnie 

do powierzchni terenu. Miąższość warstwy wodonośnej zmienia się w bardzo dużych granicach – 

od kilku do kilkudziesięciu metrów. Pod osadami piaszczystymi pochodzenia wodnolodowcowego 

zalega glina zwałowa, co warunkuje dobre warunki gruntowo-wodne.   

Pod względem hydrogeologicznym Gmina Brwinów położona jest w prowincji nizinnej, 

w paśmie równinnym zbiorników czwartorzędowych, rozciągającym się ze wschodu na zachód 

na całej szerokości Polski w jej centralnym rejonie. Gmina leży na obszarze występowania Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych Nr 215 Subniecka Warszawska, a dokładnie w wydzielonej jego części, 

jaką jest GZWP Nr 215 A, który ma powierzchnię 17,5 tys. km2. Zbiornik ten objęty jest reżimem 

wysokiej (OWO) oraz najwyższej ochrony zbiornika (ONO).    

Gmina położona jest na obszarze jednolitej części wód podziemnych JCWPd PLGW600065. 

Charakteryzuje się ona czwartorzędowym piętrem wodonośnym oraz paleogeńsko-neogeńskim. 

W przypadku czwartorzędowego piętra, przy poziomie gruntowym występuje swobodne zwierciadło 

wody, lokalnie napięte, gdzie osadami są piaski. W przypadku poziomu wgłębnego występuję napięte 

zwierciadło wody, lokalnie swobodne w których litologia składa się z piasków z domieszką żwirów. 

Piętro paleogeńsko-neogeńskie charakteryzuję się poziomem plioceńskim, poziomem mioceńskim 

oraz oligoceńskim. Zwierciadło wody w każdym z tych poziomów jest napięte, a osadami są piaski. 

Wymiana wody pomiędzy piętrem wodonośnym paleogeńsko-neogeńskim i czwartorzędowym odbywa 
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się głównie jako wymiana pionowa o charakterze pionowego przesączania wód piętra czwartorzędu 

w obszarach wysoczyzn oraz w obszarach rynien erozyjnych, okien hydrogeologicznych, jak 

i w warunkach przeciętnego wykształcenia słabo lub bardzo słabo przepuszczalnego kompleksu 

utworów pliocenu.  Jednolita część wód podziemnych JCWPd PLGW200065 nadzorowana jest przez 

Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. W ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska prowadzone są badania stanu ilościowego i chemicznego wód JCWPd, a także oceniane 

jest ryzyko niespełnienia celów środowiskowych. Wody tej JCWPd odznaczają się dobrym stanem 

ilościowym i chemicznym, nie są też zagrożone niespełnieniem celów środowiskowych.  

Na podstawie próbnych pompowań studni w pobliskim Brwinowie (około 10 km od Pruszkowa) 

można stwierdzić, że wydajność oligoceńskich studni wynosi Q=76 m3/h, co przydepresji 26 m daje 

wydajność jednostkową Q=2,9 m3/h/m/s. Na podstawie próbnego pompowania obliczono 

współczynnik filtracji, który wynosi k=0,00002 m/s. 

Wody powierzchniowe 

Gmina Brwinów leży w dorzeczu Wisły, regionie wodnym Środkowej Wisły. Sieć wód 

powierzchniowych w gminie jest rzadka i nierównomierna. Obszar gminy położony jest w zlewni rzeki 

Utraty, która stanowi zlewnię wyższego rzędu. Ponadto teren Gminy Brwinów znajduje się w obrębie 

zlewni niższego rzędu odwadnianych przez mniejsze rzeki. Rzeka Utrata stanowi prawostronny 

dopływ Bzury, a jej całkowita długość wynosi 76,5 km. Główne dopływy rzeki Utraty to: Raszynka, 

Kanał Konotopa, Rokitnica, Kanał Ożarowski, Stara Rokitnica. Przez teren Gminy Brwinów płyną 

rzeki: Zimna Woda, Rokitnica Stara, Rokitnica Nowa i Utrata.   

W gminie brak jest większych zbiorników wodnych. Powierzchnia gminy poprzecinana jest 

gęstą siecią rowów melioracyjnych i mniejszych cieków.    

Gmina położona jest w zasięgu występowania pięciu rzecznych jednolitych części wód 

powierzchniowych, które przedstawiono w tabeli poniżej. 

Tabela 19. Wykaz rzecznych JCWP na terenie Gminy Brwinów 

Jednolite Części Wód Powierzchniowych Stan / potencjał 

ekologiczny 

Stan 

chemiczny 

Stan 

ogólny Krajowy kod JCWP Nazwa JCWP 

PLRW200017272834 

Utrata od źródeł do 

Żbikówki ze 

Żbikówką 

zły dobry zły 

PLRW200017272836 Dopływ z Kol. Krosna umiarkowany dobry zły 

PLRW2000172728689 

Rokitnica od źródeł do 

Zimnej Wody, z Zimną 

Wodą 

słaby dobry  zły 

PLRW200019272859 
Utrata od Żbikówki do 

Rokitnicy bez Rokitnicy 

zły zły zły 

PLRW2000192728699 
Rokitnica od Zimnej Wody 

do ujścia 

zły zły zły 

Źródło: GIOŚ 
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Na terenie gminy znajdują się budowle hydrotechniczne, wodnomelioracyjne i komunikacyjne 

w postaci mostów, kładek i przepustów. Większość z nich zlokalizowana jest na przebiegu rowów 

melioracji szczegółowej.  

 Stan utrzymania rowów melioracyjnych na terenie Gminy Brwinów jest bardzo zróżnicowany. 

Część rowów jest corocznie konserwowana, jednocześnie istnieje problem zaniedbania części rowów, 

przez co cały system nie funkcjonuje prawidłowo. Skutkiem są cykliczne podtopienia i intensyfikacja 

zjawiska suszy, zwłaszcza po nawalnych opadach.  

Na terenie Gminy Brwinów, w miejscowości Czubin, znajduje się wał przeciwpowodziowy 

na rzece Rokitnica Stara w km 1+080, jest to wał pozaklasowy w stanie dobrym. Wykaz urządzeń 

i budowli hydrotechnicznych na terenie Gminy Brwinów zestawiono w poniższej tabeli.  

Tabela 20. Wykaz urządzeń i budowli hydrotechnicznych na terenie Gminy Brwinów 

Nazwa obiektu Rodzaj budowli 
Właściciel/ 

Zarządca 
Klasa budowli 

Ocena stanu 

technicznego 

Ocena stanu 

bezpieczeństwa 

Czubin, gm. 

Brwinów, śluza 

wałowa, h = 1,4 

śluza wałowa 

Skarb Państwa / 

PGW Wody 

Polskie 

IV dobry 

nie zagraża 

bezpieczeństwu 

Czubin, gm. 

Brwinów, wał 

rzeki Rokitnica 

Stara w km 

1+080, brzeg 

prawy 

obiekt 

hydrotechniczny 

okresowo 

piętrzący 

Skarb Państwa / 

PGW Wody 

Polskie 

pozaklasowy dobry 
nie zagraża 

bezpieczeństwu 

Źródło: PGW Wody Polskie, RZGW w Warszawie 

 

Zagrożenie powodziowe 

Powódź to jedno z najbardziej niebezpiecznych naturalnych zjawisk występujących  na 

obszarze kraju. Ryzyko powodziowe jest wypadkową potencjalnego zagrożenia, stopnia ekspozycji na 

powódź oraz wrażliwości zagrożonych społeczności. Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej, zgodnie 

z zapisami Dyrektywy Powodziowej oraz ustawy Prawo wodne, prowadzi prace związane 

z opracowaniem planów zarządzania ryzykiem powodziowym (PZRP) dla obszarów dorzeczy 

i regionów wodnych. Prace nad planami zostały poprzedzone przygotowaniem wstępnej oceny ryzyka 

powodziowego (WORP). 

WORP jest pierwszym z czterech dokumentów planistycznych wymaganych Dyrektywą 

2007/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2007 r. w sprawie oceny ryzyka 

powodziowego  i zarządzania nim (Dyrektywa Powodziowa).   

Celem wstępnej oceny ryzyka powodziowego jest wyznaczenie obszarów narażonych na 

niebezpieczeństwo powodzi, czyli obszarów, na których istnieje znaczące ryzyko powodziowe lub na 

których wystąpienie dużego ryzyka jest prawdopodobne. 

Zagrożenie powodziowe na obszarze dorzecza Wisły wynika głównie z uwarunkowań 

geomorfologicznych, meteorologicznych, hydrologicznych, klimatycznych oraz antropogenicznych 
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(głównie z zagospodarowania przestrzennego poszczególnych zlewni oraz wykonanych w minionych 

wiekach prac regulacyjnych). Do zwiększenia ryzyka wystąpienia powodzi przyczynia się niewłaściwy 

stan systemu ochrony przeciwpowodziowej, w tym: wałów przeciwpowodziowych, zbiorników 

retencyjnych, urządzeń regulujących i hydrotechnicznych (np. śluz, zastawek, jazów). Znacząca część 

infrastruktury jest w złym stanie technicznym i wymaga stałej kontroli jej stanu oraz podejmowania 

działań naprawczych i modernizacyjnych. 

Rzeka Zimna Woda aktualnie nie stanowi dużego zagrożenia powodziowego, większość 

mostów oraz przepustów spełnia wymagania bezpieczeństwa konstrukcji. Przyczynami powodzi mogą 

być: zbyt mała przepustowość koryta co może być konsekwencją zbyt małego koryta oraz 

występowaniem zbyt wysokiej roślinności. Dodatkowo zlewnia rzeki znajduję się na terenie 

zurbanizowanym co zmniejsza retencję. Prognozowany stopień zagrożenia powodziowego dla tej 

rzeki znacząco wzrasta. 

Rzeka Rokietnica nie stanowi dużego zagrożenia powodziowego. Zagrożenie powodziowe 

może ulec zwiększeniu w przyszłości na skutek podpiętrzenia zwierciadła wody na przepustach oraz 

mostach.  

Rokietnica jest lewym dopływem rzeki Utraty, która jest jedną z największych rzek systemu 

fluwialnego Bzury. Jest rzeką kapryśną, dynamiczną oraz zmienną. Warunki przyrodnicze zlewni 

Utraty podlegają silnej urbanizacji. Obszary zurbanizowane zajmują około 20 % powierzchni dorzecza, 

a główne pasmo zabudowy mieszakaniowej i terenów przemysłowych ciągnie się wzdłuż linii 

biegnącej z Warszawy przez Pruszków od Grodziska Mazowieckiego. Ciągła zmiana hydrologiczna 

Utraty i jej głównych dopływów następuje także wskutek budowy sieci kanalizacji deszczowej, która 

przechwytuje wody opadowe i roztopowe, odprowadzając je szybko do koryta cieków. Zwiększenie 

ilości ścieków deszczowych, spowodowane rozszerzającą się zabudową dorzecza, powoduje 

zwiększenie przepływu w Utracie i jej dopływach. Zwiększenie dopływu ścieków sanitarnych zmniejsza 

rezerwę retencji korytowej i przepustowość rzek. Oba te procesy prowadzą do zwiększenia 

intensywności formowania się fal wezbraniowych, ich objętości i przepływów kulminacyjnych, co 

zwiększa zagrożenie powodziowe w dolinach tych rzek. 

Lokalne podtopienia mogą wystąpić na skutek nagłych obfitych opadów deszczu 

występujących szczególnie w porze wiosenno-letniej. Brak właściwej konserwacji urządzeń 

melioracyjnych oraz uszkodzenia istniejącego już systemu melioracyjnego na polach, a także 

zasypanie rowów przydrożnych przez właścicieli także może doprowadzić do lokalnych podtopień. 

 

6.5.2 Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na 

lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2021 roku w zakresie gospodarowania wodami 

Celem w zakresie gospodarowania wodami była poprawa jakości wód powierzchniowych 

i utrzymanie dobrego stanu ekologicznego oraz dobrej jakości wód podziemnych. W gminie 

realizowane było jedno zadanie z zakresu gospodarowania wodami w ramach ochrony 

zasobów wodnych. 
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Tabela 21. Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na lata 2013-
2016 z perspektywą do 2020 roku w obszarze interwencji - ochrona zasobów wodnych 

Lp. Cel Opis podjętych działań 

1. 
Właściwe utrzymanie urządzeń 

melioracji wodnych 
Zadanie spółki wodnej, właścicieli działek i Gminy Brwinów 

Źródło: informacje z Urzędu Gminy Brwinów 

 

6.5.3 Ocena stanu – analiza SWOT 

Na podstawie oceny gospodarowania wodami gminy Brwinów, przeprowadzono analizę 

SWOT tego obszaru, która przedstawiona została w  poniższej tabeli. 

Tabela 22. Analiza SWOT - obszar interwencji gospodarowania wodami 

Mocne strony Słabe strony 

 Duża zasobność w wody podziemne; 

 Prowadzenie monitoringu jakości wód 

podziemnych i powierzchniowych; 

 Obecność wału przeciwpowodziowego; 

 Dobry stan urządzeń i budowli 

hydrotechnicznych; 

 Dobrze działająca Brwinowska Spółka 

Wodna. 

 
 
 
 

 Zły stan wód rzecznych; 

 Zły stan części rowów melioracyjnych; 

 Zagrożenie suszą, podtopieniami oraz 

powodzią 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Szanse Zagrożenia 

 Poprawa jakości wód powierzchniowych; 

 Poprawa potencjału ekologicznego; 

 Wzrost świadomości ekologicznej. 

 

 Utrzymywanie się złego stanu wód 

powierzchniowych; 

 Możliwość wystąpienia lokalnych podtopień, 

suszy, powodzi. 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Wody powierzchniowe i podziemne Gminy Brwinów zostały poddane badaniom. Mocną stroną 

jest tu dobry stan wód podziemnych, usytuowanie wału przeciwpowodziowego na odcinku 

zagrożonym powodzią oraz dobry stan urządzeń i budowli hydrotechnicznych. Gmina boryka się 

jednak z problemem złego stanu wód powierzchniowych i złego stanu części rowów melioracyjnych.  

Gmina stoi przed szansą na poprawę jakości wód powierzchniowych i poprawę potencjału 

ekologicznego, przy jednoczesnym zagrożeniu utrzymania się złego stanu tych wód. Na terenie 
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Gminy Brwinów mogą również występować lokalne podtopienia z uwagi na zły stan części rowów 

melioracyjnych. 

Na terenie 15-tu sołectw oraz na terenie miasta Brwinów  działa Spółka Wodna Brwinów. 

Główna działalność to konserwacja istniejących rowów melioracyjnych ( ok.105 km) oraz renowacja 

systemów drenarskich (ok. 800 ha ). Najczęstsze prace to: koszenie, odkrzaczanie i odmulanie 

rowów, czyszczenie studzienek melioracyjnych i przepustów, a nawet renowacja zniszczonych 

odcinków sączków i rurociągów zbierających. Ostatnio spółka skupia się także na takich działaniach 

jak renowacja stopni wodnych i zastawek w celu opóźnienia spływu wód szczególnie w okresie suszy. 

Dzięki zbieranym opłatom melioracyjnym oraz dotacjom z Mazowieckiego Urzędu 

Wojewódzkiego oraz Starostwa Powiatowego w Pruszkowie spółka przeznacza na w/w prace rocznie 

ok. 120 – 130 tys. zł. Dodatkowo równolegle Urząd Gminy Brwinów przeznacza na ochronę wód i 

gleby ok.200 – 250 tys. zł rocznie. Właściciele działek z terenu naszej gminy występujący o 

pozwolenie na budowę są obowiązani uzgodnić plan zagospodarowania działki pod kątem 

ewentualnej kolizji z urządzeniami melioracyjnymi. 

Spółka wydaje w tej sprawie specjalne zaświadczenia honorowane przez Starostwo 

Powiatowe. 

6.6 Gospodarka wodno - ściekowa 

6.6.1 Stan wyjściowy 

Gospodarka ściekowa 

 Gospodarkę ściekową reguluje Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu 

w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2019 roku poz. 1437 z późn. zm.), która 

ściekiem bytowym określa ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego 

oraz użyteczności publicznej, powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania 

gospodarstw domowych oraz ścieki o zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków.  Ściekami 

komunalnymi nazywa się ścieki bytowe lub mieszaninę ścieków bytowych ze ściekami przemysłowymi 

albo wodami opadowymi lub roztopowymi, odprowadzane urządzeniami służącymi do realizacji zadań 

własnych gminy w zakresie kanalizacji i oczyszczania ścieków komunalnych, a ścieki przemysłowe –  

to ścieki, niebędące ściekami bytowymi albo wodami opadowymi lub roztopowymi, powstałe 

w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, przemysłową, składową, transportową 

lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego podmiotu, odprowadzane 

urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu.  

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej w gminie Brwinów obecnie wynosi 136 235,72 m.  

Łącznie siecią kanalizacyjną odprowadzanych jest 847 104,1m3 ścieków bytowych.  

 Dane ilościowe dotyczące sieci kanalizacyjnej zamieszczono w tabeli poniżej.  

Tabela 23. Dane dotyczące sieci kanalizacyjnej w Gminie Brwinów 

Wyszczególnienie: Jednostka 2016 2017 2018 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej  km 186,3 187,3 198,2 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  
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Tabela 23. Dane dotyczące sieci kanalizacyjnej w Gminie Brwinów 

Wyszczególnienie: Jednostka 2016 2017 2018 

Stosunek sieci kanalizacyjnej do sieci 
wodociągowej 

% 94,23 92,95 97,01 

Ludność korzystająca z sieci 
kanalizacyjnej  

% 58,4 59,6 60,0 

Ludność korzystająca 
 z sieci kanalizacyjnej 

osoba 15 043 15 596 15 829 

Przyłącza prowadzące  
do budynków mieszkalnych  
i zbiorowego zamieszkania 

szt. 3 733 3 966 4 068 

Budynki mieszkalne podłączone do 
kanalizacji 

% 54,8 56,0 57,4 

Ścieki bytowe odprowadzane siecią 
kanalizacyjną 

dm3 1 004,8 1 018,2 1 006,4 

 

 

Ścieki z terenu gminy trafiają do oczyszczalni ścieków w Grodzisku Mazowieckim 

i Pruszkowie. W Parzniewie zlokalizowana jest oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna 

o maksymalnej przepustowości 66m3/d. Ilość ścieków odebranych wynosi tu 15 dam/3 na rok co 

stanowi 41 m3/d.   

W miejscowościach, do których system kanalizacji sanitarnej nie jest doprowadzony, 

mieszkańcy prowadzą indywidualną gospodarkę ściekową w postaci zbiorników bezodpływowych, 

bądź przydomowych oczyszczalni ścieków. Liczba gospodarstw domowych odprowadzających ścieki 

do zbiorników bezodpływowych zmniejsza się. 

Tabela 24. Przydomowe oczyszczalnie oraz zbiorniki bezodpływowe w Gminie Brwinów 

Rok 
Przydomowe 

oczyszczalnie 

Zbiorniki 

bezodpływowe 

2018 64 3 153 

2019 64 2 991 

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Brwinów 

 
Gospodarka wodna 

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego zużycie wody w gospodarstwach 

domowych na jednego mieszkańca w 2018 roku w gminie Brwinów wyniosło 34,8 m3. Długość czynnej 

sieci rozdzielczej  w tym samym roku wynosiła 204,3 km, a ilość prowadzonych przyłączy 

do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania wyniosła 5 329  sztuk. Z danych GUS wynika, 

że w 2018 r. z sieci wodociągowej korzystało 19 821 mieszkańców, czyli 75,1% mieszkańców gminy. 

Łącznie dostarczono mieszkańcom gminy 915,5 dam3 wody. W ostatnim roku odnotowano aż 26 

awarii sieci wodociągowej. 
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Tabela 25. Dane dotyczące sieci wodociągowej w Gminie Brwinów 

Wyszczególnienie: Jednostka 2016 2017 2018 2019 

Zużycie wody na 1 mieszkańca m3 33,5 35,6 34,8 38,9 

Długość czynnej sieci 
rozdzielczej  

km 197,7 201,5 204,3 205,3 

Przyłącza prowadzące do 
budynków mieszkalnych  

i zbiorowego zamieszkania 
szt. 4 993 5 195 5 329 5 503 

Woda dostarczona 
gospodarstwom domowym 

dm3 856,6 923,6 915,5 1032,7 

Ludność korzystająca  
z sieci wodociągowej  

osoba 18 999 19 539 19 821 20 228 

Zużycie wody z wodociągów  
w gospodarstwach domowych  

m3 45,1 47,3 46,2 51,1 

Ludność korzystająca z instalacji 
w % ogółu ludności 

% 73,8 74,7 75,1 75,7 

Awarie sieci wodociągowej szt. 27 23 26 20 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie danych GUS  

 

Na terenie gminy zlokalizowane są trzy ujęcia wód podziemnych, w skład których wchodzi 

w sumie siedem studni. Ujęcie „Sochaczewska” w Brwinowie posiada trzy studnie o wydajności: 

100 m3/h, 100 m3/h i 97 m3/h. Ujęcie „Parzniew” w Parzniewie posiada dwie studnie o wydajności 

każdej z nich na poziomie 40 m3/h. Ujęcie „Oligocen” w Brwinowie wyposażone jest w dwie studnie, 

których wydajność wynosi 40 m3/h dla każdej studni. 

6.6.2 Efekty realizacji  Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na 

lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku w zakresie gospodarki wodno-

ściekowej 

W ramach celu średniookresowego, jakim była poprawa jakości wód powierzchniowych 

i utrzymanie dobrego stanu ekologicznego oraz dobrej jakości wód podziemnych, w zakresie 

gospodarki wodno-ściekowej, wyznaczono siedem zadań. 

Tabela 26. Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na lata 2013-
2016 z perspektywą do 2020 roku w obszarze interwencji - ochrona zasobów wodnych 

Lp. Cel Opis podjętych działań 

1. 
Bieżąca kontrola eksploatacji 

indywidualnych zbiorników 
bezodpływowych 

Zadanie bieżące – corocznie przeprowadzana jest kontrola 
umów i potwierdzeń odbioru nieczystości ciekłych 

2. 
Bieżąca inwentaryzacja 

mieszkańców podłączonych do 
sieci kanalizacyjnej 

Zadanie bieżące – Brwinowskie Przedsiębiorstwo 
Wodociągów i Kanalizacji przyjmuje zawiadomienia o 

zamiarze wykonania przyłączy 

3. 
Bieżąca kontrola i budowa 

przydomowych oczyszczalni 
ścieków 

Zadanie bieżące – osoby posiadające przydomowe 
oczyszczalnie ścieków są kontrolowane pod kątem 
posiadania umów i częstotliwości odbioru osadów 
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Tabela 26. Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na lata 2013-
2016 z perspektywą do 2020 roku w obszarze interwencji - ochrona zasobów wodnych 

Lp. Cel Opis podjętych działań 

4. 
Budowa sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej 

Zadanie w trakcie realizacji – budowa sieci odbywa się 
sukcesywnie, w zależności od zarezerwowanych środków w 

budżecie gminy 

5. 
Budowa kanalizacji sanitarnej w 
trzech sołectwach: Domaniewa, 

Domaniewka i Moszny 

Zadanie w trakcie realizacji – główna sieć kanalizacji 
sanitarnej na terenie tych sołectw została wybudowana; w 

trakcie realizacji są pozostałe brakujące odcinki  

6. 
Właściwe stosowanie i 

przechowywanie nawozów 
naturalnych  

Brak danych co do ilości wyposażonych gospodarstw rolnych 
w zbiorniki na gnojowicę i płyty obornikowe. W 

gospodarstwach prowadzących chów i hodowlę drobiu pomiot 
kurzy sprzątany jest bezpośrednio na samochody wywożące 

te odpady.   

7. 
Podłączenie budynków do 

istniejących sieci 
kanalizacyjnych 

Właściciel posesji sam podłącza budynek do kanalizacji 

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Brwinów 

6.6.3 Ocena stanu – analiza SWOT 

Na podstawie przeprowadzonej oceny stanu gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Brwinów 

dokonano analizy SWOT obszaru interwencji, którą przedstawiono w formie poniższej tabeli. 

Tabela 27.  Analiza SWOT w obszarze interwencji - gospodarka wodno-ściekowa 

Mocne strony Słabe strony 
 Wzrastająca liczba mieszkańców 

podłączonych do sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej, 

 Wysoki stopień skanalizowania i 

wodociągowania Miasta i sołectw o 

charakterze miejskim  

 Wzrastająca długość sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej, 

 Malejąca liczba gospodarstw domowych 

korzystających ze zbiorników 

bezodpływowych; 

 Obecność przydomowych oczyszczalni 

ścieków ; 

 Dobra jakość sieci wodociągowej. 
 
 
 

 Występujące awarie sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej; 

 Niski stopień skanalizowania gminy; 

 Wysoki udział ludności niepodłączonej 

do  sieci wodociągowej; 

 Znaczna ilość gospodarstw domowych 

korzystających ze zbiorników 

bezodpływowych; 

 Brak inwentaryzacji wyposażenia 

gospodarstw rolnych w zbiorniki na 

gnojowicę i płyty obornikowe; 

 Słabe skanalizowanie terenów wiejskich. 
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Tabela 27. Analiza SWOT w obszarze interwencji - gospodarka wodno-ściekowa 

Szanse Zagrożenia 
 Modernizowanie i rozbudowa  sieci 

wodociągowej i kanalizacyjnej; 

 Dalszy wzrost udziału ludności 

korzystającej z sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej; 

 Ograniczenie do minimum ryzyka 

wycieków ze zbiorników 

bezodpływowych; 

 Wzrost udziału przydomowych 

oczyszczalni ścieków jako alternatywa 

dla zbiorników bezodpływowych; 

 Możliwość pozyskania dofinansowania 

na budowę sieci wodno-kanalizacyjnej. 

 Możliwość zanieczyszczenia wód w 

przypadku awarii w oczyszczalni 

ścieków; 

 Możliwość awarii sieci wodociągowej i 

kanalizacyjnej; 

 Wycieki z nadal istniejących zbiorników 

bezodpływowych; 

 Odcieki do gruntu z nieprawidłowo 

przechowywanych nawozów 

naturalnych w gospodarstwach rolnych. 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

W Gminie Brwinów ma miejsce wzrost liczby ludności podłączonej do sieci wodociągowej 

i kanalizacyjnej, co jest wynikiem rozbudowy tej sieci. Liczba gospodarstw domowych 

odprowadzających ścieki do zbiorników bezodpływowych maleje dzięki rozbudowie sieci 

kanalizacyjnej oraz budowie przydomowych oczyszczalni ścieków. Do słabych stron zalicza się niski 

udział gospodarstw domowych podłączonych w szczególności do sieci kanalizacyjnej. Pomimo 

zmniejszającej się liczby zbiorników bezodpływowych ich ilość kształtuje się nadal na dość wysokim 

poziomie. Słabą stroną jest tu też brak inwentaryzacji wyposażenia gospodarstw rolnych 

w odpowiednie instalacje do przechowywania nawozów naturalnych. 

Szansą Gminy jest modernizacja i rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej, która 

pozwoli na dalszy wzrost udziału ludności podłączonej do tych sieci. Wzrost udziału przydomowych 

oczyszczalni ścieków wraz z rozwojem sieci kanalizacyjnej pozwoli na zmniejszanie się liczby 

eksploatowanych zbiorników bezodpływowych, co zmniejszy ryzyko odcieków z tych instalacji. Gmina 

stoi przed ryzykiem wystąpienia zagrożeń, jakie stanowić mogą awarie oczyszczalni ścieków lub sieci 

kanalizacyjnej, co może skutkować zanieczyszczeniem wód powierzchniowych i gruntowych. Możliwe 

są również awarie sieci wodociągowej. Kolejnym zagrożeniem jest możliwość wycieków z istniejących 

do tej pory zbiorników bezodpływowych oraz odcieki ze źle przechowywanych nawozów naturalnych 

w gospodarstwach rolnych, które mogą skutkować zanieczyszczeniem wód gruntowych.  

 

6.7 Zasoby geologiczne 

Budowa geologiczna terenu Gminy Brwinów została ukształtowana w wyniku działalności 

lądolodów. Powierzchnia wykazuje charakter akumulacyjnej działalności lądolodu oraz rzeki Utraty 

z jej dopływami. Obszary poza doliną stanowi poziom erozyjno-denudacyjny, zbudowany 
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z morenowych osadów z epoki lodowej, tzn. gliny zwałowej, złożonej z piaszczystych glin, gliniastych 

piasków oraz materiałów pylastych. Miąższość tej warstwy waha się od 2 do 8 metrów. Materiał został 

naniesiony w czasie ostatniego postoju lądolodu w południowej części Niziny Mazowieckiej. Pod gliną 

zwałową usytuowane są piaski różnej frakcji. Powstały w wyniku akumulacyjnej działalności wód 

spływających z topniejącego lądolodu. Budowa geologiczna tego terenu nie jest jednak jednorodna. 

Obok piasków i gliny w rejonach położonych w kierunku południowym od doliny Utraty znajdują się iły 

warstwowe. Z innych materiałów zbudowane jest podłoże doliny Utraty i jej dopływów. Początkowo 

dolina była głębsza, lecz później, wraz ze spadkiem ilości i szybkości przepływającej wody rzeki 

Utraty, woda nanosiła piaski i żwiry piaszczyste. Znaczne części doliny zarosły roślinnością, która 

obumierając, wytworzyła z czasem pokłady torfu. 

Znaczną część obszaru Gminy Brwinów pokrywają utwory polodowcowe – piaski i gliny 

moreny dennej. W części północnej i środkowej utwory zwałowe przykryte są płaszczem utworów 

pyłowych i pylastych. Iły zastoiskowe występują na obszarach północnych i zachodnich Gminy. Były 

one eksploatowane jako surowiec do produkcji cegły. Piaski występują głównie w pasie południowym. 

Utwory współczesne spotykane są głównie w dolinach rzek i zagłębieniach terenu w postaci mad, 

dyluwiów i torfów.   

 Gmina nie jest zasobna w surowce mineralne. Na podstawie dotychczasowych badań 

geologicznych na przedmiotowym terenie nie udokumentowano złóż kopalin podstawowych. 

Występuje natomiast złoże kopaliny pospolitej, jakie stanowią tu surowce ilaste ceramiki budowlanej. 

Złoże znajduje się w pobliżu miejscowości Domaniew, w północno-wschodniej części Gminy Brwinów. 

Dane o tym złożu zawarto w poniższej tabeli. 

Tabela 28. Wykaz złóż surowców na terenie Gminy Brwinów 

Nazwa złoża Surowiec 
Powierzchnia 

złoża [ha] 
Obwód [m] Nadzór górniczy 

Domaniew 
surowce ilaste 

ceramiki 
budowlanej 

7,2476 3 615 
Okręgowy Urząd 

Górniczy - 
Warszawa 

Źródło: http://geoportal.pgi.gov.pl 

  

6.7.1 Efekty realizacji  Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na 

lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku w zakresie zasobów geologicznych  

Zadania z zakresu zasobów geologicznych wpisane zostały do obszaru interwencji -  gleby.  

6.7.2 Ocena stanu – analiza SWOT 

Na podstawie przeprowadzonej oceny zasobów geologicznych w gminie Brwinów dokonano 

analizy SWOT obszaru interwencji, którą przedstawiono w formie poniższej tabeli. 
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Tabela 29. Analiza SWOT w obszarze interwencji - zasoby geologiczne 

Mocne strony Słabe strony 
 Występowanie udokumentowanych  

zasobów surowców ilastych ceramiki 

budowlanej. 

 

 Eksploatacja surowców mogąca 

powodować zanieczyszczenie lub 

zubożenie walorów środowiska 

przyrodniczego. 

Szanse Zagrożenia 
 Monitoring obszarów występowania złóż 

 Zabezpieczenie obszaru występowania 

udokumentowanych zasobów dla ich 

ewentualnej późniejszej eksploatacji. 

 

 

 Degradacja gleb, zubożenie walorów 

krajobrazowych;  

 Wydobycie surowców bez ważnej 

koncesji. 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

Na terenie Gminy Brwinów występuje złoże surowca, które może być wykorzystywane 

na potrzeby ludności. Jego wydobycie wiąże się z zagrożeniem dla środowiska m. in. w postaci 

degradacji gleb i utraty walorów krajobrazowych. 

 

6.8 Gleby 

6.8.1 Stan wyjściowy  

 Ustawa z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntów rolnych i leśnych (D. U. z 2017 r. 

poz. 1161 ze zm.)  określa, że ochrona gruntów ornych polega na:  

 ograniczeniu przeznaczenia ich na cele nierolnicze lub leśne,  

 zapobieganiu procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych oraz szkodom w produkcji 

rolniczej, powstającym wskutek działalności nierolniczej i ruchów masowych ziemi; 

  rekultywacji i zagospodarowaniu gruntów na cele rolnicze;  

 zachowaniu torfowisk i oczek wodnych jako naturalnych zbiorników wodnych;  

 ograniczaniu zmian naturalnego ukształtowania powierzchni ziemi.  

Wśród gruntów ornych na terenie Gminy Brwinów występują: czarne ziemie zdegradowane, 

czarne ziemie właściwe, gleby brunatne wyługowane, gleby brunatne właściwe i gleby 

pseudobielicowe. W dolinach rzek i zagłębieniach terenu występują mady, dyluwia i torfy. 

Południowe tereny Brwinowa to gleby słabej jakości zaliczane do klasy V i VI, w centralnej części 

gminy występują gleby średniej klasy IVa i IVb, na północy oraz w części południowej występują gleby 

klasy I i II. Ze wszystkich gmin w powiecie pruszkowskim, gmina Brwinów charakteryzuje się najlepszą 

jakością gleb.  

W Gminie Brwinów powierzchnia użytków rolnych wynosi 4 779 ha, wśród których przeważają 

grunty orne przy jednoczesnym dużym udziale łąk i pastwisk.  
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Rycina 8 Formy użytkowania terenu 

Źródło: „ Przygotowanie kompleksowego programu uregulowania gospodarki wodnej na terenie gmin 
podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów” 

 

Dokładną strukturę użytkowania przedstawia tabela poniżej. 

Tabela 30. Struktura gruntów w Gminie Brwinów 

Wyszczególnienie Powierzchnia [ha] Powierzchnia gminy [%] 

Grunty orne 3 442 49,77 

Sady 140 2,02 

Łąki trwałe 564 8,16 

Pastwiska trwałe 302 4,37 

Lasy i grunty leśne 581 8,4 

Pozostałe 881 12,74 

Źródło: Urząd Gminy Brwinów 

 

Na terenie Gminy Brwinów większość gruntów ornych oraz użytków rolnych charakteryzuje się 

odczynem kwaśnym lub lekko kwaśnym. Zwiększenie kwasowości gleby, jej struktury, obniżenie 

jakości i ilości próchnicy powoduje spadek żyzności i urodzajności gleby w efekcie prowadząc do jej 

degradacji. Degradacja gleb wynika  zarówno z  negatywnego oddziaływania człowieka na środowisko 

jak i naturalnych procesów takich jak: zmiany szaty roślinnej, zmiany klimatyczne, naturalna erozja 

itp.. Jednak w porównaniu do niszczącej działalności człowieka, polega na wyjaławianiu gleby 
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ze składników pokarmowych, naruszeniu równowagi jonowej, zakwaszeniu bądź alkalizacji poprzez 

nieumiejętne nawożenie, zasolenie, przesuszenie, zawodnienie czy też zniekształcenie rzeźby terenu.  

Jednym z głównych czynników decydujących o wynikach produkcji roślinnej jest nawożenie.  

We współczesnym rolnictwie nawożenie jest rozpatrywane zarówno w aspekcie ekonomicznym jak 

i ochrony środowiska. Prawidłowe nawożenie polega na dostarczeniu roślinom składników 

pokarmowych w ilościach niezbędnych do prawidłowego rozwoju, nie wywołując ujemnych skutków 

w środowisku glebowym jak i ciekach wodnych. Dlatego decyzje w zakresie nawożenia winny być 

podejmowane na podstawie analiz odczynu i zasobności gleb w składniki pokarmowe.  

 

Monitoring i jakość gleb 

Na terenie województwa mazowieckiego prowadzony jest monitoring gleb przez Główny 

Inspektorat Ochrony Środowiska. Sieć monitoringu w województwie mazowieckim obejmuje łącznie 20 

punktów pomiarowych, które zlokalizowane są w powiatach: ostrołęckim, sierpeckim, płockim, 

mławskim, płońskim, ciechanowskim, legionowskim, pruszkowskim, mińskim, ostrowskim, 

węgrowskim, siedleckim, łosickim, przysuskim, radomskim, kozienickim oraz garwolińskim. Pomiary 

obejmują około 40 parametrów fizykochemicznych w tym m.in.: zawartość makroelementów, odczyn 

gleb, zawartość substancji organicznych. Poniższa rycina przedstawia rozmieszczenie punktów 

pomiarowo-kontrolnych w województwie mazowieckim. 

 

 

Rycina 9. Rozmieszczenie punktów pomiarowo-kontrolnych w województwie mazowieckim 
Źródło: Raport z III etapu realizacji zamówienia „Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2015-2017” 

IUNG Puławy, 2017 
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Ostatnie badania gleb w ramach monitoringu chemizmu gleb ornych prowadzone były 

w 2015 roku. Na terenie Gminy Brwinów nie był zlokalizowany żaden punkt pomiarowy jakości gleb, 

najbliższy punkt znajdował się w miejscowości Michałowice w powiecie pruszkowskim, oddalony 

od Brwinowa o ok. 15 km.  

Pomiary wykonywane są w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska przez GIOŚ. 

Obowiązek oceny chemizmu gleb wynika z Prawa ochrony środowiska. Badania monitorowane 

przeprowadza się stosując jednolite metody gromadzenia i przetwarzania danych z wykorzystaniem 

i rejestracją danych przestrzennych. Celem programu jest ocena zanieczyszczenia i zmian 

właściwości gleb w wymiarze czasowym i przestrzennym. W materiale glebowym oznacza się 

najważniejsze, średnie parametry np. skład granulometryczny, odczyn, zawartość węgla, glinu, azotu, 

fosforu, siarki wyznaczoną do tego metodą. 

Odczyn gleb w zawiesinie KCl na badanym terenie ulegał stopniowemu spadkowi i w 2015 roku 

wynosił pH 4,2. Wartość ta wskazuje na niekorzystny dla wzrostu i rozwoju roślin odczyn gleby. 

Jako przedział optymalny dla procesów biologicznych, związanych z metabolizmem większości 

gatunków roślin i mikroorganizmów glebowych przyjmuje się wartości pH od 5,5 do 7,2, mierzone 

w 1M KCl. 

Tabela 31. Odczyn gleb ornych w punkcie pomiarowym w miejscowości Michałowice 

Odczyn Jednostka 
Rok 

2000 2005 2010 2015 

Odczyn pH w zawiesinie H2O pH 6,4 6,4 6,24 5,3 

Odczyn pH w zawiesinie KCl pH 5,5 5,3 4,82 4,2 

Źródło: www.gios.gov.pl, Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2015-2017 

 

Porównanie wartości substancji organicznej w poszczególnych latach pozwala zauważyć, 

że poziom próchnicy waha się w poszczególnych okresach czasowych. Najwyższa zawartość była 

w roku 2010, gdzie można zauważyć wyraźny wzrost względem lat poprzednich, po czym w 2015 roku 

stwierdzono znaczny spadek zawartości próchnicy w glebie. Dokładnie taka sama sytuacja dotyczy 

zawartości węgla organicznego w glebie. Jest to niekorzystna tendencja, ponieważ ubytek próchnicy 

powoduje utratę produkcyjnych funkcji gleb. Spośród czynników antropogenicznych na zawartość 

materii organicznej, w tym próchnicy, w glebie w największym stopniu wpływają: sposób użytkowania 

ziemi (tzn. rolniczy, łąkowy, leśny), intensyfikacja rolnictwa, dobór roślin uprawnych oraz poziom 

nawożenia organicznego. 

Tabela 32. Zawartość substancji organicznej w glebach ornych w punkcie pomiarowym w 
miejscowości Michałowice 

Substancja organiczna 

gleby 
Jednostka 

Rok 

2000 2005 2010 2015 

Próchnica % 1,76 1,46 2,07 0,73 
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Tabela 32. Zawartość substancji organicznej w glebach ornych w punkcie pomiarowym w 
miejscowości Michałowice 

Substancja organiczna 

gleby 
Jednostka 

Rok 

2000 2005 2010 2015 

Węgiel organiczny % 1,02 0,85 1,2 0,43 

Azot ogólny % 
0,09

7 
0,081 0,093 0,04 

Stosunek C/N - 10,5 18,5 12,9 10,63 

Źródło: www.gios.gov.pl, Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2015-2017 

 

 W przedziale czasowym objętym programem monitoringu poziom kwasowości hydrolitycznej nie 

uległ zasadniczym zmianom, w roku 2015 wynosił 2,55 cmol(+)*kg-1. Praktyczne zastosowanie 

parametru kwasowości hydrolitycznej polega na określeniu na jej podstawie dawki wapna, 

równoważnej dawce czystego CaO w t/ha, niezbędnej do neutralizacji kwasowości związanej 

z obecnością jonów wodoru obecnych w roztworze glebowym jak i w kompleksie sorpcyjnym. 

Przyjmuje się, że powstaje konieczność wapnowania gleb, w przypadku których dawka wapna CaO 

wyliczona na podstawie kwasowości hydrolitycznej przekracza 1 t ha-1, z czego wynika potrzeba 

wapnowania gleb na badanym terenie. 

 Wielkość pojemności sorpcyjnej gleby jest w zasadzie cechą malejącą i nie ulega zasadniczym 

zmianom o ile nie dochodzi do znacznego nagromadzenia materii organicznej (np. nawożenie 

organiczne) lub wyraźnej zmiany odczynu. Pewnym zmianom podlegać może proporcja pomiędzy 

udziałem jonów kwasowych i zasadowych. W przypadku tej wielkości zaobserwowano nieznaczne 

wahania aż do roku 2015, kiedy nastąpił wyraźny spadek pojemności sorpcyjnej gleby. 

Tabela 33. Właściwości sorpcyjne gleb ornych w punkcie pomiarowym w miejscowości 
Michałowice 

Właściwości sorpcyjne gleby Jednostka 
Rok 

2000 2005 2010 2015 

Kwasowość hydrolityczna (Hh) cmol(+)*kg-1 2,51 2,03 3,23 2,55 

Wapń wymienny (Ca2+) cmol(+)*kg-1 2,63 2,87 2,41 1,05 

Magnez wymienny (Mg2+) cmol(+)*kg-1 0,26 0,36 0,35 0,25 

Sód wymienny (Na+) cmol(+)*kg-1 0,06 0,01 0,17 0,01 

Potas wymienny (K+) cmol(+)*kg-1 0,36 0,55 0,46 0,24 

Suma kationów wymiennych (S) cmol(+)*kg-1 3,31 3,79 3,39 1,55 

Pojemność sorpcyjna gleby (T) cmol(+)*kg-1 5,82 5,82 6,62 4,10 

Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami 

zasadowymi (V) 
% 56,87 65,12 51,17 37,75 

Źródło: www.gios.gov.pl, Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2015-2017 
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Gleby w punkcie pomiarowym w Michałowicach w przedziale czasowym objętym programem 

monitoringu charakteryzowały się zmienną zawartością fosforu przyswajalnego osiągając najwyższy 

poziom w 2005 roku – 23,4 mg/100g. Niedobór fosforu jest niekorzystny, ponieważ ogranicza wzrost 

roślin, obniża wysokość plonu i jego jakość. Zaledwie część fosforu glebowego, obecna w roztworze 

glebowym w postaci jonowej jest dostępna dla roślin.  

Tabela 34. Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślin w glebach ornych w punkcie 
pomiarowym w miejscowości Michałowice 

Zawartość pierwiastków przyswajalnych 

dla roślin 
Jednostka 

Rok 

2000 2005 2010 2015 

Fosfor przyswajalny mg P2O5* 100g-1 12,50 23,40 13,20 10,60 

Potas przyswajalny mg K2O*100g-1 13,80 24,20 16,10 11,90 

Magnez przyswajalny mg Mg*100g-1 2,80 2,60 4,50 2,10 

Siarka przyswajalna mg S-SO4*100g-1 1,13 1,50 0,91 0,39 

Źródło: www.gios.gov.pl, Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2015-2017 

 

Zawartości pierwiastków śladowych zostały ocenione w oparciu o Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 1 września 2016 r. w sprawie sposobu prowadzenia oceny zanieczyszczenia 

powierzchni ziemi (Dz. U. 2016, poz. 1395), które wprowadza liczby graniczne zawartości metali oraz 

wytycznych IUNG (1993), opartych na całkowitych zawartościach metali i właściwościach gleby 

(odczyn, zawartość części spławialnych, zawartość próchnicy). Rozporządzenie określa zawartości 

progowe dla gleb użytkowanych rolniczo w mg kg-1. Wynoszą one: cynk - 300, kadm - 2, miedź - 100, 

nikiel - 100, ołów - 100, chrom - 150. W punkcie pomiarowym w Michałowicach nie odnotowano 

przekroczenia zawartości dopuszczalnych pierwiastków śladowych. 

Tabela 35. Całkowita zawartość pierwiastków śladowych w glebach ornych w punkcie 
pomiarowym w miejscowości Michałowice 

Całkowita zawartość pierwiastków 

śladowych 
Jednostka 

Rok 

2000 2005 2010 2015 

Mangan mg*kg-1 286 289 289 270,24 

Kadm mg*kg-1 0,29 0,21 0,21 0,09 

Miedź mg*kg-1 14,0 20,5 19,6 5,65 

Chrom mg*kg-1 7,8 7,0 6,2 4,19 

Nikiel mg*kg-1 6,1 6,7 4,7 3,36 

Ołów mg*kg-1 81,0 79,0 61,5 11,30 

Cynk mg*kg-1 51,7 58,2 67,9 22,94 

Źródło: www.gios.gov.pl, Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2015-2017 
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6.8.2 Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na 

lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku w zakresie ochrony gleb 

W ramach obszaru racjonalnego wykorzystania zasobów przyrodniczych wyznaczono dwa 

cele w zakresie ochrony gleb: 

- właściwe gospodarowanie gruntami oraz ochrona gruntów przed degradacją, 

- ochrona gruntów rolnych. 

Do zrealizowania tych celów wytyczono zadania zestawione w poniższej tabeli. 

Tabela 36. Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na lata 2013-
2016 z perspektywą do 2020 roku w obszarze interwencji - gleby 

Lp. Cel Opis podjętych działań 

1.  
Przestrzeganie zasad ochrony gleb w działalności 

gospodarczej 

Zadanie bieżące - interwencje na 

skargi w zakresie wylewania 

nieczystości ciekłych na grunt i 

nawożenia odpadami 

2.  
Upowszechnianie i praktyczne wdrażanie zasad 

Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej 

Zadanie bieżące Mazowieckiego 

Centrum Doradztwa Rolniczego 

3.  Prowadzenie monitoringu jakości gleby Zadanie realizowane przez GIOŚ 

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Brwinów 

 

6.8.3 Ocena stanu – analiza SWOT 

 Zapoznanie ze stanem aktualnym obszaru interwencji gleby pozwoliło na przeprowadzenie 

analizy SWOT, którą przedstawiono w formie poniższej tabeli. 

Tabela 37. Analiza SWOT - obszar interwencji ochrona gleb 

Mocne strony Słabe strony 
 Prowadzenie monitoringu gleb przez 

GIOŚ;  

 Znikome ilości metali ciężkich; 

 Przeprowadzanie interwencji w razie 

niewłaściwych działań względem gleb;  

 Występowanie obszarów z II i III klasami 

gleb. 

 

 Depozycja zanieczyszczeń z wód 

opadowych; 

 Chemizacja rolnictwa i przenikanie 

biogenów do gleby; 

 Zanieczyszczenia pochodzące z 

transportu  

drogowego. 
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Tabela 37. Analiza SWOT - obszar interwencji ochrona gleb 
Szanse Zagrożenia 

 Promocja dobrych praktyk rolniczych 

rolnictwa ekologicznego; 

 Możliwość utrzymania pożądanego stanu 

gleb; 

 Stosowanie zasad Wspólnej Polityki 

Rolnej. 

 

 

 Zakwaszenie gleby; 

 Zintensyfikowanie skutków suszy, 

podtopień; 

 Postępujące zanieczyszczenia 

środowiska; 

 Możliwość naruszenia wierzchniej warstwy 

gleb podczas eksploatacji złóż kopalin. 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Badania gleb prowadzone przez GIOŚ wskazują na niską zawartość metali ciężkich, 

ale również na spadek zawartości próchnicy i węgla organicznego w glebie. Wzrasta też zakwaszenie 

gleby, co jest niekorzystne dla rolnictwa. Brak dzikich składowisk odpadów oraz interwencje w razie 

wylewania nieczystości do gruntu minimalizuje ryzyko zanieczyszczenia gleb poprzez taką 

działalność. 

6.9 Gospodarka odpadami 

6.9.1 Stan wyjściowy 

Zgodnie z Ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, region gospodarki odpadami 

komunalnymi obejmuje obszar sąsiadujących gmin, liczących łącznie przynajmniej 150 tys. 

mieszkańców. System oparty jest na funkcjonowaniu regionalnych instalacji do przetwarzania 

odpadów komunalnych. Odpady przetwarza wyznaczony zakład zagospodarowania odpadów ,,o 

mocy przerobowej wystarczającej do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru 

zamieszkanego co najmniej przez 120 tys. mieszkańców, spełniający wymagania najlepszej dostępnej 

techniki''  (Dz. U. 2020 poz. 797). 

Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024  przyjęty został przez 

Sejmik Województwa Mazowieckiego, a jego zadaniem jest wyznaczenie struktury, która zakłada 

funkcjonowanie trzech regionów gospodarowania odpadami. Gmina Brwinów należy do zachodniego 

regionu gospodarki odpadami. Położenie gminy na jego tle wskazuje rycina poniżej. 
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Rycina 10. Zachodni region gospodarki odpadami w województwie mazowieckim 

Źródło: Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 

 

Na terenie regionu funkcjonuje dziesięć instalacji do mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania odpadów komunalnych, jedna regionalna instalacja termicznego przekształcania 

odpadów komunalnych, dwanaście kompostowni odpadów zielonych i innych bioodpadów 

komunalnych oraz dziewięć składowisk odpadów. Funkcjonują tu również zastępcze instalacje: 

instalacja do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych, 

instalacje do termicznego przekształcania odpadów, zastępcze kompostownie odpadów zielonych 

i bioodpadów oraz zastępcze składowiska odpadów komunalnych. 
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 W 2019 roku liczba osób zamieszkujących Gminę wyniosła 25 059 osób. Tyle też osób 

objętych było deklaracjami odpadowymi. Na terenie gminy brak jest instalacji do unieszkodliwiania czy 

przetwarzania odpadów komunalnych, nie funkcjonuje tu również punkt selektywnej zbiórki odpadów 

komunalnych.  Łączna masa odpadów odebranych od właścicieli nieruchomości w roku 2019 wyniosła 

10 935,51 Mg. Porównując, w roku 2018 masa ta wyniosła 10 237,07 Mg. Ilość zebranych odpadów 

na przestrzeni ostatnich dwóch lat wzrosła o ok. 700 Mg. W poniższej tabeli przedstawione zostały 

ilości odpadów odebranych w ostatnich dwóch latach.  

Tabela 38. Ilości odebranych odpadów z nieruchomości w Gminie Brwinów w latach 2018-2019 

Kod odpadu Nazwa odpadu 

Ilość odpadów 

odebranych w roku 

2018 [Mg] 

Ilość odpadów 

odebranych w roku 

2019 [Mg] 

15 01 06 
Zmieszane odpady 

opakowaniowe 
1 063,74 1 128,49 

15 01 01 
Opakowania z papieru i 

tektury 
270,65 449,19 

15 01 07 Opakowania ze szkła 
538,90 612,01 

20 01 02 Szkło 

16 01 03 Zużyte opony 
1 034,32 1 222,46 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 

17 01 01 

Odpady betonu oraz gruz 

betonowy z rozbiórek i 

remontów 

1 121,85 1 235,17 

17 01 02 Gruz ceglany 

17 01 07 

Zmieszane odpady z betonu, 

gruzu ceglanego, 

odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów 

wyposażenia inne niż 

wymienione w 17 01 06 

17 09 04 

Zmieszane odpady z budowy, 

remontów i demontażu inne 

niż wymienione w 17 09 01, 

17 09 02 i 17 09 03 

20 02 01 
Odpady ulegające 

biodegradacji 
1 097,53 1 257,49 

20 01 32 
Leki inne niż wymienione w 

20 01 31 
2,20 2,30 
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Tabela 38. Ilości odebranych odpadów z nieruchomości w Gminie Brwinów w latach 2018-2019 

Kod odpadu Nazwa odpadu 

Ilość odpadów 

odebranych w roku 

2018 [Mg] 

Ilość odpadów 

odebranych w roku 

2019 [Mg] 

20 03 01 

Nie segregowane 

(zmieszane) odpady 

komunalne 5 107,88 5 028,40 

20 01 08 
Odpady kuchenne ulegające 

biodegradacji 

RAZEM 10 237,07 10 935,51 

Źródło: Dane Urzędu Gminy 

 

Jednym z głównych celów gospodarki odpadami jest zrealizowanie obowiązków wynikających 

z dyrektyw unijnych, czyli osiągnięcie we wskazanym terminie odpowiednich poziomów ograniczenia 

masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na składowiska 

oraz zwiększenie poziomu recyklingu i odzysku odpadów zebranych selektywnie. Zgodnie z art. 3b 

ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 

poz. 1439 ze zm.), gminy są obowiązane osiągnąć do dnia 31 grudnia 2020 r.: 

 poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów 

komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła w wysokości co najmniej 50% 

wagowo; 

 poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych 

niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych w wysokości co najmniej 70% 

wagowo. 

Zgodnie z art. 3c ust. 1 ww. ustawy, gminy są obowiązane ograniczyć masę odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania: 

 do dnia 16 lipca 2020 r. – do nie więcej niż 35% wagowo całkowitej masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do składowania, w stosunku 

do masy tych odpadów wytworzonych w 1995 r. 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie poziomów 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych 

do składowania oraz sposobu obliczania poziomu ograniczenia masy tych odpadów (Dz. U. 2017 r., 

poz. 2412) określa poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych na składowiska odpadów przez gminy. Kolejnym zobowiązaniem wobec gmin jest 

dotrzymanie wymaganych poziomów recyklingu i przygotowania do ponownego użycia niektórych 

odpadów komunalnych, jakie określa Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 grudnia 2016 r. 

w sprawie poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami 

niektórych frakcji odpadów komunalnych (Dz. U. 2016 r., poz. 2167). 

Uzyskane przez Gminę Brwinów poziomy ograniczenia masy i recyklingu odpadów w 2018 
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roku wraz z wymaganymi poziomami zestawiono w poniższej tabeli.  

Tabela 39. Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
przekazanych do składowania osiągnięte przez Gminę Brwinów w 2018 roku 

Poziomy dla roku 2018 
Dopuszczalny 

poziom 

Gmina 

Brwinów 

Poziom ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających biodegradacji 

[%] 

40 0,068 

Źródło: Dane Urzędu Gminy 

 

Tabela 40. Poziomy recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów osiągnięte 
przez Gminę Brwinów w 2018 roku 

Poziomy dla roku 2018 
Wymagany 

poziom 

Gmina 

Brwinów 

Poziom recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia papieru, metali i tworzyw 

sztucznych i szkła [%] 

30 56,21 

Poziom recyklingu, przygotowania do 

ponownego użycia i odzysku innymi 

metodami innych niż niebezpiecznych 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%] 

50 70,46 

Źródło: Dane Urzędu Gminy 

 

Dla ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji udało się osiągnąć 

wymagany poziom ograniczenia. Gmina Brwinów osiągnęła również wymagane poziomy recyklingu 

i przygotowania do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła, odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych.  

W związku z występowaniem na terenie gminy wyrobów azbestowych, Gmina Brwinów 

posiada „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Brwinów”. Zgodnie 

z dokumentem zinwentaryzowane zostało 3 048,098 Mg wyrobów azbestowych. Są to pokrycia 

dachowe budynków mieszkalnych i gospodarczych – płyty azbestowo-cementowe faliste oraz płaskie. 

Ich łączna powierzchnia wynosi 277 099,8 m2. Zdecydowaną większość wyrobów azbestowych 

stanowią płyty azbestowo-cementowe faliste – 93,5%, z kolei płyty azbestowo-cementowe płaskie to 

6,4% wszystkich wyrobów w Gminie Brwinów. Wyroby te są w posiadaniu przede wszystkim osób 

fizycznych, w ilości 2 932,865 Mg, natomiast osoby prawne posiadają 115,233 Mg wyrobów 

azbestowych. Największa ilość wyrobów zawierających azbest została zakwalifikowana do III stopnia 

pilności – jest to 2 855,57 Mg, co stanowi 96,3% wszystkich wyrobów azbestowych.   
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6.9.2 Efekty realizacji  Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na 

lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku w zakresie gospodarki odpadami 

W zakresie obszaru obejmującego racjonalną gospodarkę odpadami dążono do osiągnięcia 

celu, jakim było osiągnięcie określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 

poziomów odzysku odpadów (papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła) i ograniczenia ilości 

składowania odpadów ulegających biodegradacji.   

Tabela 41. Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na lata 2013-
2016 z perspektywą do 2020 roku w obszarze interwencji - gospodarka odpadami 

Lp. Cel Opis podjętych działań 

1. 
Poziomy odzysku i recyklingu w latach 

2018-2020 

Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji wyniósł 0,068%.  

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia papieru, metalu, tworzyw sztucznych i szkła 

wyniósł 56,21%. 

Poziom recyklingu i przygotowania do ponownego 

użycia odpadów budowlanych i rozbiórkowych 

wyniósł 70,46%. 

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Brwinów 

 

6.9.3 Ocena – analiza SWOT 

Zapoznanie ze stanem aktualnym obszaru interwencji gospodarka odpadami pozwoliło na 

przeprowadzenie analizy SWOT, którą przedstawiono w formie tabeli poniżej. 

Tabela 42. Analiza SWOT - obszar interwencji gospodarka odpadami 

Mocne strony Słabe strony 
 Osiągnięte wyznaczone poziomy 

recyklingu oraz ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających 

biodegradacji; 

 Uchwalenie i wdrażanie programu 

usuwania azbestu  

 

 

 Występowanie wyrobów azbestowych; 

 Wysokie koszty funkcjonowania systemu 

gospodarki odpadami; 

 Wzrastająca ilość wytwarzanych odpadów; 

 Niska świadomość mieszkańców. 

 

 

 

Szanse Zagrożenia 
 Edukacja ekologiczna mieszkańców oraz 

turystów, organizacja akcji tematycznych 

(np. sprzątania świata) w szkołach; 

 

 Utrzymanie się problemu pozostawania w 

użytku azbestu i wyrobów zawierających 

azbest; 
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Tabela 42. Analiza SWOT - obszar interwencji gospodarka odpadami 

Szanse Zagrożenia 
 Doskonalenie organizacji systemu 

gospodarki odpadami komunalnymi w 

gminie; 

 Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych; 

Możliwość usunięcia azbestu z terenu 

Gminy. 

 Zaśmiecanie obszarów cennych 

przyrodniczo przez mieszkańców oraz 

turystów. 

 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 Analiza SWOT wykazała, że najmocniejszą stroną gminy w zakresie gospodarki odpadami 

jest uzyskanie wyznaczonych poziomów w recyklingu i przygotowania do ponownego użycia oraz  

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji.  

Szansą dla Gminy jest edukacja mieszkańców i dalsze wdrażanie rozwiązań mających na celu 

usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest. Wzrastająca ilość odpadów wytwarzanych przez 

mieszkańców może zagrażać powstaniem dzikich składowisk lub zaśmiecania obszarów cennych 

przyrodniczo.  

 

6.10  Zasoby przyrodnicze 

6.10.1 Stan wyjściowy 

Zgodnie z art. 6 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 

55 ze zm.) elementami środowiska objętymi ochroną na podstawie w/w ustawy są następujące formy 

ochrony przyrody: 

 parki narodowe; 

 rezerwaty przyrody; 

 parki krajobrazowe; 

 obszary chronionego krajobrazu; 

 obszary Natura 2000; 

 pomniki przyrody; 

 stanowiska dokumentacyjne; 

 użytki ekologiczne; 

 zespoły przyrodniczo – krajobrazowe; 

 ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i grzybów. 

Występujące w Gminie Brwinów formy ochrony przyrody to: 

 Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu, 

 53 pomniki przyrody. 
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Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu utworzono zgodnie z Rozporządzeniem 

Wojewody Warszawskiego z dnia 29 sierpnia 1997 roku. Obszar ten jest układem powiązanych 

ze sobą terenów w województwie mazowieckim wyróżniających się krajobrazowo, 

o zróżnicowanych cennych ekosystemach. Obejmuje tereny dolin rzecznych Wisły i Narwi 

wraz z dopływami oraz towarzyszącymi im kompleksami lasów. Warszawski Obszar Chronionego 

Krajobrazu tworzy otulinę dla terenów objętych wyższą formą ochrony przyrody. Obejmuje on 

również obszary występowania pomników przyrody i zabytkowych parków. Pełni rolę systemu 

korytarzy ekologicznych, których zadaniem jest swobodne rozprzestrzenianie się gatunków. 

 Fragment Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu znajdujący się na terenach 

Gminy Brwinów obejmuje dolinę Utraty, Rokitnicy i Zimnej Wody, rejony Kań i Otrębus w południowo-

wschodniej części Gminy oraz zachodnią i północną część Żółwina. Przez obszar Gminy Brwinów 

przebiega korytarz ekologiczny łączący Kampinoski Park Narodowy z Chojnowskim Parkiem 

Krajobrazowym. Ciąg ten przebiega z północnego wschodu na południowy zachód i ma duże 

znaczenie ekologiczne dla całego obszaru. Przebiegają tu również inne korytarze ekologiczne 

o znaczeniu ponadlokalnym, których przebieg stanowią doliny Utraty, Rokitnicy i Zimnej Wody. 

 Na terenie Gminy Brwinów znajdują się obecnie 53 pomniki przyrody. Dane dotyczące tych 

form ochrony przyrody zestawiono w poniższej tabeli. 

Tabela 43. Pomniki przyrody na terenie Gminy Brwinów 

Miejscowość Rodzaj Numer  

Nazwa 

gatunkowa 

polska 

Nazwa 

gatunkowa 

łacińska 

Biskupice drzewo 1/653 dąb szypułkowy Quercus robur 

Biskupice drzewo 2/654 topola biała Populus alba 

Brwinów 
drzewo 

5/152 dąb szypułkowy Quercus robur 

Brwinów drzewo 6/772 topola biała Populus alba 

Brwinów drzewo 7/695 dąb szypułkowy Quercus robur 

Brwinów drzewo 8/284 dąb szypułkowy Quercus robur 

Brwinów drzewo 9/285 buk zwyczajny Fagus sylvatica 

Brwinów drzewo 10/286 dąb szypułkowy Quercus robur 

Brwinów drzewo 12/692 lipa drobnolistna Tilia cordata 

Brwinów drzewo 13/696 sosna wejmutka Pinus strobus 

Brwinów 
drzewo 

14/1195 topola berlińska 
Populus x 

berolinesis 

Brwinów drzewo 15/746 dąb szypułkowy Quercus robur 

Brwinów grupa drzew 17a/505 dąb szypułkowy Quercus robur 

Brwinów grupa drzew 17b/505 dąb szypułkowy Quercus robur 
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Tabela 43. Pomniki przyrody na terenie Gminy Brwinów 

Miejscowość Rodzaj Numer  

Nazwa 

gatunkowa 

polska 

Nazwa 

gatunkowa 

łacińska 

Brwinów 
grupa drzew 

17c/505 dąb szypułkowy Quercus robur 

Brwinów 
grupa drzew 

18a/693 dąb szypułkowy Quercus robur 

Brwinów 
grupa drzew 

18b/693 dąb szypułkowy Quercus robur 

Brwinów 
drzewo 

19/714 lipa drobnolistna Tilia cordata 

Otrębusy 
aleja (Alejka 

Karolińska 
29/1340 

94 lipy 

drobnolistne 
Tilia cordata 

Otrębusy 

aleja (Alejka 

Polna) 30/744 

67 lip 

drobnolistnych, 2 

kasztanowce białe 

Tilia cordata, 

Aesculus 

hippocastanum 

Otrębusy 

aleja (Aleja 

Zosińska 

Zachodnia) 

31/743 
33 lipy 

szerokolistne 
Tilia platyphyllos 

Otrębusy 

aleja (Aleja 

Zosińska 

Wschodnia) 

32/742 

36 lip 

drobnolistnych, 1 

dąb pospolity 

Tilia cordata, 

Quercus robur 

Otrębusy 
aleja (Aleja 

Podleśna) 
33/741 

48 lip 

drobnolistnych 
Tilia cordata 

Otrębusy 

aleja (Aleja 

Karolińska) 
34/740 

108 lip 

drobnolistnych, 1 

brzoza 

brodawkowata 

Tilia cordata, 

Betula pendula 

Otrębusy drzewo 35/739 dąb szypułkowy Quercus robur 

Otrębusy grupa drzew 36a/250 lipa drobnolistna Tilia cordata 

Otrębusy grupa drzew 36b/250 lipa drobnolistna Tilia cordata 

Otrębusy grupa drzew 36c/250 lipa drobnolistna Tilia cordata 

Otrębusy grupa drzew 37a/249 lipa drobnolistna Tilia cordata 

Brwinów drzewo 15/746 dąb szypułkowy Quercus robur 

Brwinów grupa drzew 17a/505 dąb szypułkowy Quercus robur 

Brwinów grupa drzew 17b/505 dąb szypułkowy Quercus robur 

Brwinów grupa drzew 17c/505 dąb szypułkowy Quercus robur 

Brwinów grupa drzew 18a/693 dąb szypułkowy Quercus robur 

Brwinów grupa drzew 18b/693 dąb szypułkowy Quercus robur 

Brwinów drzewo 19/714 lipa drobnolistna Tilia cordata 
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Tabela 43. Pomniki przyrody na terenie Gminy Brwinów 

Miejscowość Rodzaj Numer  

Nazwa 

gatunkowa 

polska 

Nazwa 

gatunkowa 

łacińska 

Otrębusy grupa drzew 37b/249 lipa drobnolistna Tilia cordata 

Otrębusy grupa drzew 37c/249 lipa drobnolistna Tilia cordata 

Owczarnia drzewo 38/575 lipa drobnolistna Tilia cordata 

Owczarnia szpaler 39/656 sosna wejmutka Pinus strobus 

Owczarnia 

 

drzewo 
40/ brak dąb szypułkowy Quercus robur 

Koszajec 
drzewo 

41/2011 kasztanowiec biały 
Aesculus 

hippocastanum 

Brwinów głaz narzutowy 43/2012 - - 

Brwinów drzewo 44/2013 klon srebrzysty Acer saccharinum 

Brwinów drzewo 45/2018 topola czarna Populus nigra 

Brwinów drzewo 46/2018 dąb szypułkowy Quercus robur 

Źródło: dane Urzędu Gminy Brwinów 

 

Lasy 

Powierzchnia lasów na terenie Gminy w 2019 roku wynosiła 543,76 ha, w tym powierzchnia 

lasów państwowych 302,83 ha. Lesistość gminy kształtowała się na poziomie 7,9%, 

z kolei powierzchnia gruntów leśnych wyniosła 550,20 ha. Nadzór nad drzewostanem sprawuje 

Nadleśnictwo Chojnów. Zmiany powierzchni lasów w Gminie przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 44. Zmiany powierzchni lasów na terenie Gminy Brwinów w latach 2017-2019 

Lasy 
Powierzchnia [ha] 

2017 2018 2019 

Lasy ogółem 542,18 542,93 543,76 

Lasy publiczne Skarbu 
Państwa 

298,53 299,28 300,16 

Lasy publiczne Skarbu 
Państwa w zarządzie Lasów 

Państwowych 
294,13 294,88 295,76 

Lasy prywatne ogółem 243,65 243,65 243,60 

Źródło: GUS 

  

Powierzchnia lasów państwowych na terenie Gminy Brwinów w latach 2018-2019 wzrosła 

o niemal 1 ha – w 2018 roku powierzchnia ta wynosiła 301,91 ha, natomiast w 2019 wzrosła 

do 302,83 ha. Gatunkiem dominującym jest tu sosna, której średni wiek wynosi 80 lat, a jej udział 

w lasach państwowych w Gminie wynosi 70%. Dąb stanowi około 20% powierzchni, którego średni 

wiek szacuje się na 65 lat. Średni wiek brzozy to 40 lat, a jej udział wynosi tu około 8% drzewostanu. 

Pozostałe gatunki stanowią 2% powierzchni lasów państwowych terenu Gminy Brwinów, do których 



 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na lata 2021-2030”  
opracowany przez EKOLOG sp. z o.o., ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań 

 
67 

należą klony, olsze i akacje. Na terenie lasów w Gminie wyróżnia się cztery typy siedliskowe: las 

mieszany świeży, bór mieszany świeży, las mieszany wilgotny i las wilgotny. 

 

Zwierzęta 

 Na terenie Gminy Brwinów znajduje się Warszawski Okręg Łowiecki Polskiego Związku 

Łowieckiego z wyznaczonymi trzema obwodami łowieckimi o numerach: 414, 415 i 438.  Pierwszy z 

nich (obwód łowiecki nr 414) znajduje się pod opieką Zarządu Głównego Polskiego Związku 

Łowieckiego w Warszawie i stanowi tzw. Ośrodek Hodowli Zwierząt prowadzony przez ww. Zarząd 

Główny. Natomiast dwa pozostałe obwody łowieckie (nr 415, 438) są dzierżawione przez lokalne koła 

łowieckie. 

Zgodnie z art. 3 ust 14. Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. 2020 

poz. 1439) "Gminy zapewniają czystość i porządek na swoim terenie i tworzą warunki niezbędne do 

ich utrzymania, a w szczególności: (…) zapobiegają bezdomności zwierząt na zasadach określonych 

w przepisach o ochronie zwierząt”.  W myśl niniejszego zapisu Gmina Brwinów uchwaliła Program 

opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy 

Brwinów w roku 2020. Program na rok 2020 uchwalony został dnia 27 lutego 2020 roku  

Uchwałą Nr XIX.206.2020 Rady Miejskiej w Brwinowie.  

Celem  Programu jest w szczególności:  

1. zapewnienie bezdomnym zwierzętom miejsca w schronisku dla zwierząt, 

2. opieka nad wolno żyjącymi kotami w tym ich dokarmianie, 

3. odławianie bezdomnych zwierząt, 

4. obligatoryjna sterylizacja albo kastracja zwierząt w schronisku dla zwierząt, 

5. poszukiwanie właścicieli dla bezdomnych zwierząt, 

6. usypianie ślepych miotów, 

7. wskazanie gospodarstwa rolnego w celu zapewnienia miejsca dla zwierząt gospodarskich, 

8. zapewnienie całodobowej opieki weterynaryjnej w przypadkach zdarzeń drogowych z 

udziałem zwierząt, 

9. zapobieganie bezdomności psów poprzez ich stałe elektroniczne znakowanie oraz pomoc w 

utrzymaniu psów adoptowanych z terenu Gminy Brwinów, 

10. edukacja społeczeństwa w zakresie obowiązków spoczywających na właścicielach domowych 

psów i kotów, 

11. promowanie prawidłowych postaw i zachowań człowieka w stosunku do zwierząt. 

 

W przypadku niewłaściwego przeprowadzania prac termomodernizacyjnych i 

modernizacyjnych (niezgodnie z obowiązującym prawem) możliwe jest wystąpienie negatywnych 

oddziaływań na zwierzęta i ich bioróżnorodność. Dotyczy to głównie jerzyków, wróbli i nietoperzy, 

które znajdują schronienie i zakładają gniazda na fasadach budynków. Przeprowadzanie 

termomodernizacji i remontów bez uwzględnienia ewentualnej obecności tych zwierząt spowoduje 

ograniczenie ich siedlisk i miejsc zakładania gniazd. W celu zminimalizowania negatywnego 

oddziaływania, trzeba zaplanować prace tak, aby nie zagrażać życiu zwierząt. Przed podjęciem 

jakichkolwiek prac należy przeprowadzić inwentaryzację budynków pod kątem występowania w nich 
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gatunków ptaków i nietoperzy. Obserwacje ornitologiczne powinny być przeprowadzone dwukrotnie – 

w drugiej połowie kwietnia i maja, natomiast chiropterologiczne trzykrotnie – w drugiej połowie 

czerwca, w sierpniu i w październiku. Wykonawca prac powinien podjąć środki zaradcze, 

dostosowując terminy prac, zabezpieczając z wyprzedzeniem szczeliny przed zajęciem je przez ptaki i 

nietoperze, a po remoncie powinien zapewnić, by użyteczność siedliska pozostała nieuszczuplona, 

np. tworząc odpowiednią liczbę alternatywnych miejsc lęgowych. Liczba alternatywnych schronień 

powinna w pełni równoważyć stratę, z uwzględnieniem ewentualnej rekompensaty za szkody 

poniesione przez populacje tych gatunków w czasie remontu. Dobór skrzynek lęgowych oraz ich 

lokalizacja powinny być uzgodnione z ornitologiem i chiropterologiem. Jeżeli możliwe jest 

pozostawienie szczelin i otworów wykorzystywanych wcześniej przez zwierzęta, zaleca się taki 

zabieg. Jeśli po wykonaniu oceny technicznej uznano, że możliwe jest dalsze wykorzystywanie przez 

zwierzęta zajmowanych wcześniej szczelin, trzeba zagwarantować nietoperzom lub ptakom łatwy 

dostęp do nich, poprzez pozostawienie odpowiednio zabezpieczonego otworu w izolacji termicznej. 

Skrzynki lęgowe powinno rozpatrywać się osobno dla każdego z gatunków (przede wszystkim pod 

względem ich rozmiaru). Prac nie powinno wykonywać się w okresie lęgowym ptaków (np. w 

przypadku jerzyka w miesiącach maj – wrzesień) i rozrodczych nietoperzy. Jeśli docieplenie budynku 

ma się odbywać w okresie, gdy potencjalnie mogą się w nim znajdować ptasie gniazda z lęgami lub 

nietoperze, konieczne jest wcześniejsze zabezpieczenie wszystkich uprzednio zinwentaryzowanych 

miejsc, w których zwierzęta te mogłyby się ukryć i zostać zamurowane w trakcie prac.  

W przypadku działań termomodernizacyjnych i modernizacyjnych, na etapie prowadzenia prac 

może pojawić się również negatywne, krótkoterminowe, chwilowe oddziaływanie na jakość powierza 

atmosferycznego – zwłaszcza w przypadku prowadzenia demontażu pokryć dachowych wykonanych 

z azbestu, kiedy to do powietrza będzie zachodzić emisja włókien azbestowych oraz na krajobraz, 

ponieważ zwłaszcza demontaż pokryć dachowych na etapie wykonywania prac, będzie wpływał na 

chwilowe i odwracalne obniżenie walorów krajobrazowych danego terenu. Po zaprzestaniu prac 

remontowych zadanie polegające na termomodernizacji i modernizacji budynków będzie jednak 

w sposób długoterminowy oddziaływać pozytywnie na powietrze, klimat i krajobraz. Budynki, po 

przeprowadzonej termomodernizacji będą bardziej efektywne energetycznie, a w związku z tym mniej 

emisyjne do środowiska, poprawie ulegną również walory krajobrazowe, w miejscach, gdzie budynki 

po przeprowadzonej termomodernizacji lub remoncie będą elementem krajobrazu. Istotnym 

problemem, który może oddziaływać również na krajobraz są źródła niskiej emisji, które prowadzą do 

występowania takich zjawisk jak: kwaśne deszcze, dziura oznowa czy globalne ocieplenie. Kwaśne 

deszcze oddziałują negatywnie na drzewa oraz rośliny powodując uszkodzenie liści i prowadząc w ten 

sposób do zakłócenia procesu fotosyntezy. Przyczyniają się do obumierania drzew oraz ograniczają 

odporność roślin na owady i grzyby. Globalne ocieplenie w połączeniu z kwaśnymi deszczami 

powoduje zmniejszanie powierzchni lasów, które w naturalny sposób redukują ilość dwutlenku węgla 

w powietrzu. 
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6.10.2 Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na 

lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku dotyczące obszaru interwencji: 

zasoby przyrodnicze  

  Celem w obszarze ochrony przyrody była bieżąca ochrona i rozwój obszarów prawnie 

chronionych oraz właściwe utrzymanie i rozwój terenów zieleni miejskiej przy uwzględnieniu wartości 

przyrodniczych, kulturowych i tempa rozwoju Gminy. Do realizacji tego celu wyznaczono zadania 

zestawione w poniższej tabeli. 

Tabela 45. Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na lata 2013-
2016 z perspektywą do 2020 roku w obszarze interwencji - zasoby przyrodnicze 

Lp. Cel Opis podjętych działań 

1. 

Ustanawianie nowych pomników przyrody, zespołów 

przyrodniczo-krajobrazowych, użytków 

ekologicznych 

Zadanie zrealizowano – ustanowiono trzy 

pomniki przyrody: 

- Klon srebrzysty Acer saccharinum 

44/2013; 

- Topola czarna Populus nigra 45/2018; 

- Dąb szypułkowy Quercus robur 46/2018. 

2. 
Bieżąca pielęgnacja pomników przyrody na terenie 

gminy 

Zadanie zrealizowano – pielęgnacji 

podlega 5 szt. rocznie 

3 

Uwzględnianie w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego prawnych form 

ochrony przyrody 

Zadanie zrealizowano – uchwalono trzy 

plany uwzględniające Warszawski Obszar 

Chronionego Krajobrazu 

4. 
Zrównoważony rozwój turystyki na obszarach 

cennych przyrodniczo 

Zadanie zrealizowano - projekt pn.: 

"Podwarszawskie Trójmiasto Ogrodów - 

poprawa spójności obszaru 

Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów 

poprzez współpracę w zakresie polityki 

społecznej, kształtowania przestrzeni 

publicznej, gospodarki wodnej i 

komunikacji" oraz wybudowanie ścieżek 

rowerowych 

5. 
Planowanie inwestycji z zachowaniem wartości 

przyrodniczych i krajobrazowych 

Zadanie bieżące - przeprowadzanie 

postępowań zmierzających do wydania 

decyzji środowiskowych (oceny 

oddziaływania na środowisko), dosadzanie 

drzew i krzewów przy większości inwestycji 

6. 

Przeznaczanie nowych terenów pod zalesienia i 

ograniczanie wylesień poprzez odpowiednie zapisy 

w planach zagospodarowania przestrzennego 

Zadanie zrealizowano – uchwalono plan 

ustalający jako przeznaczenie podstawowe 

tereny lasów o charakterze Parków 

Leśnych 
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Tabela 45. Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na lata 2013-
2016 z perspektywą do 2020 roku w obszarze interwencji - zasoby przyrodnicze 

Lp. Cel Opis podjętych działań 

7. Zakładanie i utrzymywanie terenów zieleni 

Zadanie bieżące – założono nowe tereny 

zieleni, które podlegają systematycznej 

pielęgnacji 

8. 
Wsparcie szkół w zakładaniu i utrzymywaniu terenów 

zieleni na terenach szkolnych 

Zadanie zrealizowano – zakładanie 

zieleńców i pielęgnacja drzewostanu na 

terenach dziewięciu placówek 

przedszkolnych i szkolnych 

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Brwinów 

 

6.10.3 Ocena – analiza SWOT 

Ocena stanu aktualnego zasobów przyrodniczych gminy pozwoliła na przeprowadzenie  

analizy SWOT obszaru interwencji przedstawionej w tabeli poniżej. 

Tabela 46. Analiza SWOT - obszar interwencji zasoby przyrodnicze 

Mocne strony Słabe stron 
 Duża liczba form ochrony przyrody w 

formie pomników przyrody; 

 Pielęgnacja dotychczasowych i 

ustanawianie nowych pomników 

przyrody; 

 Uwzględnienie w MPZP Warszawskiego 

Obszaru Chronionego Krajobrazu;   

 Zakładanie i utrzymywanie terenów 

zieleni oraz wspieranie tych działań; 

 Uchwalenie programu wspierającego 

bezdomne zwierzęta; 

 Inwentaryzacja przyrodnicza. 

 Podatność zasobów przyrody ożywionej na 

zanieczyszczenia środowiska; 

 Niski wskaźnik lesistości; 

 Brak prowadzenia zalesień przez Gminę. 

 

 

 

 

 

 

 

Szanse Zagrożenia 
 Utrzymanie form ochrony przyrody w 

dobrym stanie; 

 Uzupełnianie drzewostanów; 

 Rozwój turystyki przyrodniczej; 

 Powstanie nowych miejsc zieleni 

miejskiej;  

 Zmniejszenie skali zjawiska 

bezdomności zwierząt;  

 Wzrost intensywności ruchu turystycznego; 

 Dewastacja obszarów cennych przyrodniczo 

przez ruch turystyczny; 

 Niska świadomość ekologiczna mieszkańców 

na temat walorów przyrodniczych; 

 Wypalanie traw; 

 Pożary lasów; 

 Zanieczyszczenie powietrza; 
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Tabela 46. Analiza SWOT - obszar interwencji zasoby przyrodnicze 

Szanse Zagrożenia 
 Promocja walorów przyrodniczych 

gminy; 

 Ograniczenie lokalnych źródeł 

zanieczyszczeń powietrza oraz wody. 

 Utrzymanie się niewielkiej ilości lasów. 

 

 

Źródło: Opracowanie własne 

 

 Na obszarze Gminy Brwinów występuje duża liczba pomników przyrody, które są poddawane 

koniecznym zabiegom pielęgnacyjnym. Zakładane są również tereny zieleni przez Gminę, a także 

wspierane są takie tereny zakładane przez placówki oświatowe. Przeznacza się też nowe tereny 

pod zalesienia, choć sama Gmina nie prowadzi zalesień. Problemem nadal pozostaje niski wskaźnik 

lesistości. 

Szansą dla Gminy Brwinów jest rozwój turystyki przyrodniczej i promocja walorów 

przyrodniczych poprzez nowe tereny zieleni, a także zmniejszenie problemu bezdomności zwierząt. 

Zagrożeniem z kolei może być dewastacja cennych obszarów i utrzymanie się niskiego wskaźnika 

lesistości. 

 

6.11  Zagrożenia poważnymi awariami 

6.11.1 Stan wyjściowy  

Ustawa Prawo ochrony środowiska poważną awarią nazywa ,,zdarzenie, w szczególności 

emisję, pożar lub eksplozję, powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania 

lub transportu, w których występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzące 

do natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi lub środowiska lub powstania 

takiego zagrożenia z opóźnieniem (Dz. U. 2020 poz. 1219 ze zm.). Do najważniejszych zagrożeń 

poważnymi awariami na obszarze gminy można zaliczyć pożar, klęski żywiołowe (upał, susze, 

huragany, intensywne opady), katastrofy, awarie oraz niekontrolowane przenikanie rożnych substancji 

do środowiska naturalnego, skażenia toksyczne, transport substancji niebezpiecznych. 

Wg danych Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie w latach 2018-

2019 nie wystąpiły poważne awarie ani zdarzenia o znamionach poważnej awarii.   

 Obowiązki związane z awariami przemysłowymi spoczywają głównie na prowadzącym zakład  

o dużym lub zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii oraz na organach Państwowej Straży Pożarnej 

a także na Wojewodzie. Szczegółowy opis obowiązków podaje ustawa Prawo ochrony środowiska. 

WIOŚ realizuje zadania z zakresu zapobiegania występowania awarii przemysłowych poprzez: 

 kontrolę podmiotów gospodarczych o dużym i zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii, 

 badanie przyczyn wystąpienia awarii oraz sposobów likwidacji skutków awarii, 

 prowadzenie szkoleń i instruktażu. 
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Jak podaje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, na terenie Gminy 

w latach 2018-2019 nie działały żadne zakłady o zwiększonym ryzyku (ZZR) ani zakłady dużego 

ryzyka (ZDR) wystąpienia poważnej awarii. WIOŚ w Warszawie przeprowadził w latach 2018-2019 

dziewięć kontroli podmiotów gospodarczych. 

 Zagrożenie poważnymi awariami wynikać może z transportu substancji niebezpiecznych, który 

przebiega m.in. na wysoko uczęszczanych drogach w Gminie Brwinów takich, jak autostrada A2 

czy drogi wojewódzkie, przy czym transport paliw odbywa się wszystkimi drogami, przy których 

zlokalizowane są stacje benzynowe.  

 

6.11.2 Efekty realizacji  Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na 

lata 2013 – 2016 z perspektywą do 2020 roku dotyczące obszaru interwencji: 

zagrożenia poważnymi awariami  

 Głównym kierunkiem działań w tym obszarze było zminimalizowanie ryzyka wystąpienia 

zdarzeń mogących powodować poważną awarię oraz ograniczanie jej skutków dla ludzi i środowiska. 

Przedsięwzięcia opracowane w ramach ochrony przed poważnymi awariami i nadzwyczajnymi 

zagrożeniami środowiska na lata 2013-2016 zestawiono w poniższej tabeli.  

Tabela 47. Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na lata 2013-
2016 z perspektywą do 2020 roku w obszarze interwencji - zagrożenia poważnymi awariami 

Lp. Cel Opis podjętych działań 

1. 

Stałe doskonalenie współpracy służb i organów 

biorących udział w przeciwdziałaniu i usuwaniu 

skutków awarii i nadzwyczajnych zdarzeń 

Zadanie bieżące - szkolenia i spotkania 

informacyjne pracowników w Urzędzie i 

Starostwie Powiatowym 

2. 
Systematyczna kontrola pojazdów do transportu 

substancji niebezpiecznych 
Nie zrealizowano 

3. 

Zakaz lokalizacji zakładów stwarzających 

zagrożenie życia lub zdrowia ludzi w granicach 

miasta i w obrębie zwartej zabudowy wsi poprzez 

odpowiednie zapisy w mpzp 

Zrealizowano 

4. Plany działania na wypadek poważnych awarii 

Gmina posiada Gminny Plan Zarządzania 

Kryzysowego przewidujący awarie w 

przypadku katastrofy w ruchu lądowym, 

awarie w zakładach pracy z 

niebezpiecznymi substancjami oraz awarie 

w elektrowniach atomowych na terenie 

państw sąsiadujących z RP. 

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Brwinów 
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6.11.3 Ocena – analiza SWOT  

Przeprowadzenie oceny stanu aktualnego obszaru interwencji zagrożenia poważnymi 

awariami pozwoliło na przeprowadzenie analizy SWOT przedstawionej w tabeli poniżej. 

Tabela 48. Analiza SWOT - obszar interwencji - zagrożenie poważnymi awariami 

Mocne strony Słabe strony 
 Działające na terenie gminy jednostki OSP, 

 Prowadzenie kontroli podmiotów 

gospodarczych 

 Brak ZZR i ZDR na terenie gminy. 

 Niedoskonałe systemy bezpieczeństwa w 

zakładach niezaliczanych do ZZR lub ZDR np. 

stacje paliw. 

 

Szanse Zagrożenia 

 Brak zdarzeń o charakterze poważnej awarii; 

 Prowadzenie kontroli zakładów 

przemysłowych. 

 

 

 

 Możliwość wystąpienia awarii podczas 

transportu substancji niebezpiecznych przez 

teren gminy, 

 Możliwość wystąpienia awarii w sąsiednich 

gminach; 

 Ryzyko pożarów w lasach, 

 Ryzyko wystąpienia susz i deszczy 

nawalnych. 

Źródło: Opracowanie własne 

 

Analiza SWOT wykazała, że najmocniejszą stroną gminy Brwinówsą 4 działające jednostki 

OSP oraz prowadzone w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska kontrole podmiotów 

gospodarczych.  

Głównym zidentyfikowanym zagrożeniem jest możliwość wystąpienia wypadku podczas 

transportu substancji niebezpiecznych przez teren gminy oraz klęski żywiołowe. 

6.12  Adaptacje do zmian klimatu oraz nadzwyczajne zagrożenia 

środowiska  

 Zmiany klimatu dotyczą szczególnie nasileń częstotliwości zjawisk ekstremalnych. Mogą 

powodować ogromne skutki. Przemiany dostrzegalne są w każdym sektorze gospodarki. Największym 

wskazywanym zagrożeniem zmian klimatu jest wzrost temperatury powietrza, który może doprowadzić 

do deficytu wody, rozwoju gatunków inwazyjnych oraz prowadzić do większej liczby zjawisk 

ekstremalnych. 

 Szacuje się, że temperatura powietrza w latach 1951 – 2010 w Polsce wzrosła o 1,2o . 

Spowodowało to także zmiany w strukturze opadów na  bardziej gwałtowne, krótkotrwale 

i niszczycielskie szczególnie obserwowane w okresie letnim. Coraz mniej jest opadów poniżej 

1mm/dobę. Zmiany te powodują natężenie częstotliwości zjawisk ekstremalnych.  Prognozy wskazują, 

że w najbliższych latach zjawiska te będą się nasilały, stanowiąc największe zagrożenie dla życia 

społecznego oraz każdego sektora gospodarki. 
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 Adaptacją nazywamy proces przystosowania organizmów przez zmianę struktury lub funkcji 

do życia do warunków środowiska przyrodniczego. Zestaw inicjatyw i działań na rzecz zmniejszenia 

podatności systemów przyrodniczych i ludzkich na faktyczne oraz spodziewane skutki zmian klimatu. 

Adaptację należy również postrzegać jako przystosowanie do funkcjonowania zarówno środowiska jak 

i gospodarki z konsekwencjami zmian klimatu. Procesem hamującym przyczyny powstania ocieplania 

klimatu nazywamy mitygacją. Są to działania redukujące i niwelujące zmiany klimatu. 

 W latach 2011 – 2013 Polska opracowała strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów 

wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA202).  Plan został 

opracowany w celu ograniczenia strat wyrządzonych przez zjawiska ekstremalne takie jak susze, 

powodzie. Ponadto dokument przyczynia się do stymulacji gospodarki z uwzględnieniem jakości 

środowiska i życia ludzi. Miasta powyżej 100 tys. mieszkańców zobowiązały się do stworzenia 

miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu, które będą uwzględniały specyficzne lokalne 

uwarunkowania geograficzne, społeczne i gospodarcze. Plan zawiera również propozycję konkretnych 

działań chroniących przed skutkami zmian klimatu.  

 Jednym z ważniejszych sektorów podlegających ochronie jest gospodarka wodna. Stanowi 

ona najwrażliwszy sektor. Prognozuje się obniżenie poziomu wód gruntowych oraz zwiększenie 

odbrzegowego transportu osadów. Zmiany hydrologiczne mogą prowadzić do zmian w rolnictwie, 

energetyce, zdrowiu społecznym.  

 Susza występuje w okresie utrzymywania się wysokiej temperatury powietrza 

(powyżej  30°C), przez kilka dni, jeżeli w tym czasie nie występują opady atmosferyczne. W ostatnim 

okresie obserwuje się zwiększenie częstotliwości występowania tego zjawiska. Wyróżnia się cztery 

rodzaje suszy: atmosferyczną, glebową, hydrologiczną i hydrogeologiczną. Susza glebowa określa 

niedobór wody dostępnej dla flory. Intensywne opady powodują uzupełnienie w wodę w strefie aeracji. 

Natomiast susza hydrologiczna polega na zmniejszeniu się zasobów wodnych powierzchniowych i 

podziemnych. Zjawisko to jest bardzo niebezpieczne dla rolnictwa. Może powodować powstawanie 

gatunków inwazyjnych. Na podstawie Systemu Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzonej przez 

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy  (IUNG-PIB), 

w Gminie Brwinów susza nie stanowi potencjalnego zagrożenia dla danych upraw.  

 Natomiast według „Programu uregulowania gospodarki wodnej na obszarze 

Podwarszawskiego Trójmiasta Ogrodów” stwierdzono, że Gmina Brwinów narażona jest na dwa 

rodzaje suszy: rolnicza oraz hydrogeologiczna. Susza rolnicza definiowana jest jako niedobór wody, 

który wpływa na plony. Jest to trudne pojęcie ponieważ odnosi się ona do danego terenu i do danego 

rodzaju upraw.  

Suszą hydrogeologiczna objawia się występowaniem w wodach podziemnych niżówek, które 

trwają powyżej 3 miesięcy.  

Susza jest konsekwencją zmniejszenia się ilości opadów w pewnym czasie na danym 

obszarze. Na to zjawisko wpływa wysoka temperatura, mała wilgotność powietrza oraz duża prędkość 

wiatru. Na suszę najbardziej narażone jest rolnictwo ponieważ powoduje ona obniżenie potencjału 

produkcyjnego gleb. 

Częste występowanie susz rolniczych i hydrologicznych/hydrogeologicznych może 

powodować migracje gatunków, w efekcie może nastąpić zubożenie bioróżnorodności i zniszczenie 
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rodzimych siedlisk naturalnych. Znikniecie małych zbiorników wodnych, oczek, stawów stanowi 

zagrożenie dla licznych gatunków, które bytują w tych obiektach lub z nich korzystają. 

W odniesieniu do gospodarki leśnej skutki poszczególnych rodzajów suszy zależą od rozkładu 

parametrów meteorologicznych, lokalnych warunków morfologicznych, glebowych i 

hydrogeologicznych oraz stanu lasu i sposobu jego użytkowania. Susza w lasach powoduje obniżenie 

wilgotności gleby i ściółki leśnej, obniżenia lustra wód powierzchniowych i gruntowych, obniżenia 

przyrostu drzewostanu a także odporności na patogeny i stan drzewostanów oraz zwiększenie ryzyka 

pożarów w lasach na co narażono jest Gmina Brwinów. 

 . Wysokie temperatury stanowią zagrożenie życia i zdrowia społeczeństwa. Najbardziej 

zagrożoną grupa są osoby starsze i małe dzieci.  

 Kolejnym negatywnym  skutkiem suszy jest brak dostaw energii - 70% poboru wody  

w Polsce wykorzystuje się w energetyce. Zwiększenie zaopatrzenia w energię w okresie zimowym 

(spowodowane okresem grzewczym) spowoduje zwiększenie pozyskiwanej energii w okresie letnim 

(cele chłodzenia i klimatyzacji). Upalne dni powodują braki w dostawie prądu. 

 Jedno z działań jakie zaleca się gminie to zwiększenie systemów monitoringu wczesnego 

ostrzegania o zagrożeniach oraz doradztwo inwestycyjne w zakresie dostosowania produkcji rolnej 

do zwiększonego ryzyka klimatycznego. Ponadto należy prowadzić zrównoważoną gospodarkę leśną 

oraz monitorować stan zagrożenia lasów. Zaleca się nasadzenia zgodne z typem siedliskowym, 

gdyż monokultura może prowadzić do zwiększonego ryzyka pożarowego. Na terenie całej gminy 

należy prowadzić kontrole i monitoring  różnorodności biologicznej, szczególnie na obszarach 

chronionych. Pozwoli to na podejmowanie w razie konieczności działań z zakresu ochrony czynnej w 

celu przeciwdziałania rozprzestrzeniania się obcych gatunków inwazyjnych i zachowania wysokiej 

różnorodności biologicznej. Najważniejszym działaniem w zakresie adaptacji energetycznej jest 

przygotowanie systemu energetycznego do zmian klimatu, stosując inteligentne sieci energetyczne 

oraz zabezpieczanie systemów chłodzenia.  

 

6.13  Edukacja ekologiczna  

 Całościowy obszar ochrony środowiska obejmują zagadnienia związane z edukacją 

ekologiczną. Są to działania związane z kampaniami społecznymi, warsztatami, konferencjami, 

akcjami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi. Obejmują działania z zakresu ochrony i kształtowania 

środowiska przyrodniczego. W zakres edukacji ekologicznej wchodzą m. in. zagadnienia dotyczące 

gospodarki odpadami, oszczędzania energii, wody, ochrony bioróżnorodności, powietrza.   

 Za nadrzędny cel edukacji ekologicznej przyjmuje kształtowanie świadomości ekologicznej 

społeczeństwa oraz tworzenie nowych wzorców zachowań, postaw i przekonań z zakresu ochrony 

środowiska. Wszystkie zachowania powinny dążyć do zrównoważonego rozwoju środowiska 

przyrodniczego. Zadania z zakresu edukacji ekologicznej dążą do zrównoważonego rozwoju. Ponadto 

edukacja ekologiczna powinna służyć upowszechnianiu wiedzy z zakresu ochrony 

środowiska, kształtować zachowania proekologiczne oraz aktywizację społeczeństwa.   

 Działania związane z powiększaniem świadomości z zakresu ochrony środowiska wynikają 

z ustawodawstwa polskiego oraz europejskiego. W Polsce problematykę edukacji ekologicznej 
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reguluje ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska. Edukację ekologiczną ujęto 

w Tytule I Dziale VIII art. 77-78 ww. ustawy, które nakładają obowiązek uwzględniania problematyki 

ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju w podstawowych programach kształcenia 

ogólnego dla wszystkich typów szkół. Ponadto środki masowego przekazu są obowiązane kształtować 

pozytywny stosunek społeczeństwa do ochrony środowiska oraz popularyzować zasady tej ochrony 

w publikacjach i audycjach. Dokumentem strategicznym w tym zakresie jest Narodowa Strategia 

Edukacji Ekologicznej opracowana na lata 2013-2015 z perspektywą do 2020 roku, która określa cel 

edukacji ekologicznej jako promowanie postaw  proekologicznych wśród społeczeństwa w dążeniu 

do zrównoważonego rozwoju. 

 Należy zaznaczyć, że obowiązek edukacji ekologicznej w podstawach programowych 

kształcenia ogólnego nałożony został na wszystkie typy szkół. Warto jednak zaznaczyć, 

że prowadzone działania  edukacyjne powinny dotyczyć nie tylko młodzieży oraz dzieci, ale także 

osób dorosłych, ponieważ to właśnie oni mają największy wpływ na obecny stan środowiska 

przyrodniczego w gminie. 

 Istotną grupę do której powinny być kierowane działania z zakresu edukacji ekologicznej 

stanowią także turyści. Szczególnie w okresie wiosennoletnim zwiększa się liczba odwiedzających. 

Gmina Brwinów posiada walory przyrodnicze, które należy chronić. 

 Edukacją ekologiczną nieformalną zajmują się również Lasy Państwowe, Parki Narodowe, 

Krajobrazowe, ośrodki edukacji ekologicznej, organizacje pozarządowe, stowarzyszenia, fundacje 

i inne instytucje które realizują statutowo zadania z tego zakresu. W procesie edukacji wykorzystują 

niekonwencjonalne formy nauczania o środowisku przyrodniczym, oparte na aktywnych metodach. 

Zdobywanie wiedzy następuje w procesie bezpośredniego kontaktu z przyrodą, aktywne działania 

na rzecz ochrony środowiska i zrównoważonego rozwoju. Są to zabawy, rajdy, zajęcia terenowe, 

warsztaty, gry, konkursy, wystawy, prelekcje.  

 W ramach obszaru edukacji ekologicznej społeczeństwa wyznaczonym celem było 

kształtowanie świadomości ekologicznej i poszanowania dla środowiska przyrodniczego mieszkańców 

Gminy Brwinów. Do realizacji tego celu wyznaczono osiem zadań wymienionych w poniższej tabeli. 

Tabela 49. Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na lata 2013-
2016 z perspektywą do 2020 roku w obszarze interwencji - edukacja ekologiczna 

Lp. Cel Opis podjętych działań 

1. 
Promocja walorów przyrodniczych Gminy w tym 

publikacje na gminnej stronie internetowej 

Zadanie bieżące - na stronie urzędowej 

umieszczane są informacje o działaniach 

przyrodniczych gminy (nasadzenia, 

utrzymanie zieleńców, rewitalizacja parku 

miejskiego). 
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Tabela 49. Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na lata 2013-
2016 z perspektywą do 2020 roku w obszarze interwencji - edukacja ekologiczna 

Lp. Cel Opis podjętych działań 

2. 

Organizowanie prelekcji i warsztatów z zakresu 

edukacji ekologicznej dzieci i młodzieży szkolnej, 

m.in. w zakresie prawidłowej gospodarki odpadami, 

ochrony powietrza, ochrony przyrody itp. 

Zadanie bieżące - w Gminie Brwinów 

corocznie organizowana jest edukacja 

ekologiczna w szkołach poprzez 

organizowanie teatrzyków dla 

najmłodszych, Listy Dla Ziemi poprzedzone 

lekcjami tematycznymi w szkołach. Gmina 

Brwinów współpracuje z zakładami m.in. 

Loreal, który w swoim zakresie organizuje 

prelekcje, szkolenia, eko-lekcje. 

3. 
Organizowanie konkursów międzyszkolnych o 

tematyce ekologicznej 

Zadanie bieżące - corocznie organizowane 

są międzyszkolne sesje ekologiczne. 

4. 

Szkolenia rolników w zakresie stosowania środków 

ochrony roślin, rolnictwa ekologicznego, 

agroturystyki i wdrażania Kodeksu Dobrych Praktyk 

Rolniczych 

Zadanie dla CDR - coroczne szkolenia w 

zakresie stosowania ochrony środowiska, 

inne programy związane z ekologią. 

Wspólnie z KRUS urząd organizował 

szkolenia wraz z konkursem z zakresu 

bezpieczne gospodarstwo. 

5. 

Informowanie mieszkańców o stanie środowiska i 

podejmowanych działaniach na rzecz jego ochrony 

(informacje umieszczane na stronie internetowej 

gminy) 

Zadanie bieżące – na stronie internetowej 

Gminy jest zakładka „jakość powietrza”. Na 

terenie Gminy zamontowano cztery czujniki 

jakości powietrza, z których dane 

udostępniane  są na ogólnodostępnej 

stronie internetowej. 

Mieszkańcy Gminy Brwinów informowani 

są o uchwalaniu pomników przyrody i 

programów z zakresu ochrony środowiska 

oraz o podejmowanych przez Gminę 

działaniach na rzecz ochrony środowiska 

6. 

Propagowanie zachowań sprzyjających 

oszczędzaniu wody przez działania edukacyjno-

promocyjne (akcje, kampanie skierowane do 

wszystkich grup społecznych) 

Brwinowskie Przedsiębiorstwo 

Wodociągów i Kanalizacji w okresie suszy 

informuje o konieczności oszczędzania 

wody. Informacje takie pojawiają się 

również na facebooku Brwinowa 

7. 
Wsparcie udziału szkół w programach 

środowiskowych krajowych i międzynarodowych 
nie zrealizowano 
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Tabela 49. Efekty realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na lata 2013-
2016 z perspektywą do 2020 roku w obszarze interwencji - edukacja ekologiczna 

Lp. Cel Opis podjętych działań 

8. 

Promowanie obszarów cennych przyrodniczo, 

ścieżek przyrodniczych itp. poprzez wydawanie 

materiałów edukacyjnych oraz ulotek 

informacyjnych nt. proekologicznych zachowań 

konsumenckich, oszczędzania wody i energii, 

korzystania z publicznych środków transportu, 

segregacji odpadów itp. 

Zadanie bieżące – Festiwal Otwarte 

Ogrody; akcje w czasie Dni Brwinowa i 

Dożynek; akcja „Zimowe Ptakoliczenie”; 

„Konkurs na największy owoc i warzywo”; 

„Leśna ścieżka zdrowia” 

Źródło: Dane z Urzędu Gminy Brwinów 

 

6.14  Monitoring Środowiska  

 Zadania Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ)  określa ustawa z dnia 10 lipca 

1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (IOŚ) (Dz. U. 2020 poz. 995 ze zm.). Uchwalono ją w celu 

zapewnienia wiarygodnych informacji o stanie środowiska przyrodniczego. W latach 90-tych 

wieloletnie programy i cele PMŚ były zatwierdzane przez Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów 

Naturalnych 

i Leśnictwa, natomiast obecnie działanie inspekcji określa znowelizowana ustawa. Realizację zadań 

określa również ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 

1219 ze zm.), która definiuje PMŚ jako system pomiarów, ocen i prognoz stanu środowiska oraz 

gromadzenia, przetwarzania i rozpowszechniania informacji o środowisku. Zgodnie  z art. 25 tej 

ustawy gromadzone informacje służą wspomaganiu działań na rzecz ochrony środowiska poprzez 

systematyczne informowanie organów administracji i społeczeństwa o: 

 jakości elementów środowiska, 

 dotrzymywaniu standardów jakości środowiska określonych przepisami oraz obszarach  

występowania przekroczeń tych standardów, 

 występujących zmianach jakości elementów przyrodniczych i przyczynach tych zmian, 

uwzględniając powiązania przyczynowo – skutkowe występujących pomiędzy emisjami 

i stanem komponentów przyrodniczych. 

Dane PMŚ wykorzystywane są na każdym poziomie administracyjnym. Informacje pozwalają 

na zarządzanie komponentami środowiska przyrodniczego. Działania pozwalają na kontrolowanie 

pozwoleń na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii. Pomaga prowadzić skutecznie 

działania z zakresu planowania ochrony środowiska. Ponadto samorząd wie jakie wykonać działania 

związane z dotrzymywaniem ustalonych norm jakości środowiska przyrodniczego.  

  Celem prowadzenia PMŚ jest informowanie społeczeństwa o stanie środowiska 

przyrodniczego, dzięki czemu obywatele znają ilość elementów przyrodniczych, emisję 

zanieczyszczeń. Cel realizowany jest przez następujące zadania cząstkowe:  

 wykonywanie badań wskaźników poszczególnych elementów, 
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 prowadzenie obserwacji komponentów przyrodniczych, 

 gromadzenie i analiza badań, 

 ocenę stanu i trendów zmian dot. środowiska, 

 monitoring obszarów przekraczających ustalone standardy jakości, 

 opracowanie wyników badań z analiza przyczynowo – skutkową. 

Gmina Brwinów zaliczana jest, na podstawie Programu Państwowego Monitoringu 

Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2016 – 2020, do strefy mazowieckiej, w której 

prowadzi się monitoring z zakresu podsystemów: 

 podsystemu monitoringu jakości powietrza,  

 podsystemu monitoringu jakości wód,  

 podsystemu monitoringu hałasu,  

 podsystemu monitoringu pól elektromagnetycznych. 

 Program Państwowego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego Województwa  

Mazowieckiego na lata 2016 – 2020 został zatwierdzony przez Głównego Inspektora Ochrony 

Środowiska i opracowany przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. Na jego 

podstawie prowadzone są na terenie gminy badania monitoringowe obejmujące swym zakresem  

dotychczasową strukturę siedmiu podsystemów:  

 podsystemu monitoringu jakości powietrza,  

 podsystemu monitoringu jakości wód,  

 podsystemu monitoringu hałasu,  

 podsystemu monitoringu pól elektromagnetycznych. 

 Strefa mazowiecka, według raportu: „Stan środowiska w województwie mazowieckim. Raport 

2020” w 2018 roku miała przekroczone wskaźniki pyłu zawieszonego PM10, benzo(a)pirenu w pyle 

PM10, pyłu PM2,5 i ozonu.  

Badania z zakresu stanu jednolitych części wód w 2018 roku prowadzono w układzie 

zlewniowym. Stan badanych rzecznych i jeziornych jednolitych części wód powierzchniowych 

oceniono jako zły, przy jednoczesnej obserwacji poprawy jakości wody.  

Najistotniejsze źródła hałasu na terenie województwa mazowieckiego to źródła 

komunikacyjne, przemysłowe i źródła punktowe związane z działalnością przemysłową. Stan 

środowiska akustycznego oceniany jest w oparciu o prowadzone badania uciążliwości akustycznych 

poszczególnych źródeł hałasu.  

 W roku 2018 prowadzono również prace w ramach podsystemu monitoringu PEM w zakresie 

obserwacji poziomów sztucznie wytwarzanych pól elektromagnetycznych w środowisku 

z uwzględnieniem zmian zachodzących na przestrzeni lat objętych monitoringiem. Badania 

prowadzone są na podstawie Rozporządzenie Ministra Środowiska z 12 listopada 2007 roku 

w sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól elektromagnetycznych 

w środowisku (Dz. U. z 2007 r. Nr 221, poz. 1645). Zgodnie z tym aktem prawnym monitoring pól 

elektromagnetycznym odbywa się poprzez pomiary natężenia składowej elektrycznej pola 

elektromagnetycznego w przedziale częstotliwości co najmniej od 3 MHz do 3000 MHz. Na obszarze 
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województwa mazowieckiego nie odnotowano przekroczeń poziomów dopuszczalnych w żadnym 

z punktów pomiarowych. 

 

7 CELE PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA, ZADANIA I ICH 

FINANSOWANIE 

W poszczególnych analizach SWOT przedstawiono potencjalne zagrożenia komponentów 

środowiska przyrodniczego. Ponadto określono kierunki działań, jakie gmina powinna wykonać w celu 

poprawy stanu środowiska przyrodniczego.  

Głównym celem „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na lata 2021 – 2030” 

jest: 

Zrównoważony rozwój Gminy Brwinów ze szczególnym uwzględnieniem ochrony środowiska 

i racjonalnego korzystania z zasobów przyrodniczych. 

Na podstawie zdefiniowanych zagrożeń i problemów dla poszczególnych obszarów interwencji 

oraz oceny stanu środowiska, utworzono cele, kierunki interwencji oraz zadania. Przedstawia je tabela 

poniżej. 

Perspektywa osiągnięcia zaplanowanych celów będzie możliwa dzięki realizacji 

zaproponowanych zadań, co przyczyni się w przyszłości do poprawy stanu środowiska na terenie 

Gminy Brwinów.  W celu realizacji zadań utworzono harmonogram zadań własnych Gminy Brwinów, 

który został przedstawiony w poniższych tabelach.
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Tabela 50. Cele, wskaźniki, kierunki interwencji oraz zadania przewidziane do realizacji na lata 2021-2030 dla Gminy Brwinów 

Lp. 

Obszar 

interwe

ncji 

Cel 

Wskaźnik 

Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa (źródło) 

W
a

rt
o

ś
ć

 

b
a

zo
w

a 

W
a

rt
o

ś
ć

 

d
o

c
e

lo
w

a 

1. 

I.
 K

li
m

a
t 

i 
p

o
w

ie
tr

ze
 

I.
1

. 
P

o
p

ra
w

a
 ja

k
o

ś
c

i 
p

o
w

ie
tr

za
 

Liczba 

substancji 

z przekroczenia

mi  

na terenie strefy  

mazowieckiej 

 (WIOŚ) 

5 0 

Kontrola jakości 

powietrza na 

terenie gminy 

Monitoring i kontrola podmiotów 

korzystających ze środowiska 
WIOŚ Warszawa 

Niedokładność 

pomiarów 

2. 

Zmniejszenie  

emisji  

zanieczyszczeń 

pochodzących  

z indywidualnych 

systemów 

grzewczych 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

powstających ze spalania paliw na potrzeby 

centralnego ogrzewania 

Gmina Brwinów 
Wysoki koszt 

inwestycji 

3. Termomodernizacja budynków mieszkalnych 

Gmina Brwinów 

(budynki 

komunalne), 

prywatni 

właściciele 

nieruchomości 

Wysoki koszt 

inwestycji 

4. 
Termomodernizacja budynków użyteczności 

publicznej 
Gmina Brwinów 

Wysoki koszt 

inwestycji 

5. 
Programy  dofinansowujące i zachęcające 

do korzystania z odnawialnych źródeł energii 

WFOŚiGW 

NFOŚiGW 

Wysoki koszt 

inwestycji 

6. 

Propagowanie 

wśród 

mieszkańców 

Wymiana indywidualnych systemów 

grzewczych na kotły niskoemisyjne 

Gmina Brwinów, 

właściciele 

nieruchomości 

Wysoki koszt 

inwestycji 
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Lp. 

Obszar 

interwe

ncji 

Cel 

Wskaźnik 

Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa (źródło) 

W
a

rt
o

ś
ć

 

b
a

zo
w

a 

W
a

rt
o

ś
ć

 

d
o

c
e

lo
w

a 

7. 

gospodarki 

niskoemisyjnej 

Edukacja mieszkańców nt.  

zanieczyszczeń dot. niskiej emisji  

i szkodliwości spalania odpadów w piecach 

domowych 

Gmina  

Brwinów 

 

Wysoki koszt 

inwestycji 

8. Zakup pojazdów niskoemisyjnych Gmina Brwinów 
Wysoki koszt 

inwestycji 

9. 

Wzrost 

wykorzystania 

potencjału 

odnawialnych 

źródeł energii 

Montaż instalacji fotowoltaicznych na 

obiektach komunalnych 
Gmina Brwinów 

Wysoki koszt 

inwestycji 

10. 

Poprawa 

efektywności 

energetycznej  

Produkcja energii elektrycznej i cieplnej na 

potrzeby budynków użyteczności publicznej 

przy wykorzystaniu OZE 

Gmina Brwinów 
Wysoki koszt 

inwestycji 

11. 

Modernizacja oświetlenia wewnętrznego 

oraz wymiana sprzętu biurowego na 

energooszczędny w budynkach użyteczności 

publicznej 

Gmina Brwinów 
Wysoki koszt 

inwestycji 

12. 
Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz 

zastosowanie oświetlenia hybrydowego 
Gmina Brwinów 

Wysoki koszt 

inwestycji 
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Lp. 

Obszar 

interwe

ncji 

Cel 

Wskaźnik 

Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa (źródło) 

W
a

rt
o

ś
ć

 

b
a

zo
w

a 

W
a

rt
o

ś
ć

 

d
o

c
e

lo
w

a 

13. 

Wprowadzenie nowych usług w zakresie 

mobilności oraz promowanie zachowań 

energooszczędnych w transporcie 

Gmina Brwinów 

Brak 

zainteresowania 

mieszkańców 

14. 

Modernizacja linii SN relacji BRW – 

Sosnowa. Demontaż linii napowietrznej i 

budowa linii kablowej po zmienionej trasie. 

Likwidacje stacji napowietrznych SN/nN i 

budowa w ich miejsce stacji wnętrzowych 

PGE Dystrybucja 

S.A. 

Wysoki koszt 

inwestycji 

15. 

Modernizacja linii SN relacji BRW – 

Owczarnia. Demontaż linii napowietrznej i 

budowa linii kablowej po zmienionej trasie. 

Likwidacje stacji napowietrznych SN/nN i 

budowa w ich miejsce stacji wnętrzowych 

PGE Dystrybucja 

S.A. 

Wysoki koszt 

inwestycji 

16. 

Modernizacja linii SN relacji BRW – 

Podkowa Leśna Zachodnia. Demontaż linii 

napowietrznej i budowa linii kablowej po 

zmienionej trasie. Likwidacje stacji 

napowietrznych SN/nN i budowa w ich 

miejsce stacji wnętrzowych 

PGE Dystrybucja 

S.A. 

Wysoki koszt 

inwestycji 
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Lp. 

Obszar 

interwe

ncji 

Cel 

Wskaźnik 

Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa (źródło) 

W
a

rt
o

ś
ć

 

b
a

zo
w

a 

W
a

rt
o

ś
ć

 

d
o

c
e

lo
w

a 

17. 

Modernizacja linii SN relacji BRW – 

Podkowa Leśna Główna. Demontaż linii 

napowietrznej i budowa linii kablowej po 

zmienionej trasie. Likwidacje stacji 

napowietrznych SN/nN i budowa w ich 

miejsce stacji wnętrzowych 

PGE Dystrybucja 

S.A. 

Wysoki koszt 

inwestycji 

18. 

Modernizacja linii SN relacji PR2 – Otrębusy. 

Demontaż linii napowietrznej i budowa linii 

kablowej po zmienionej trasie. Likwidacje 

stacji napowietrznych SN/nN i budowa w ich 

miejsce stacji wnętrzowych 

PGE Dystrybucja 

S.A. 

Wysoki koszt 

inwestycji 

19. 

Modernizacja linii SN relacji PRU – Józefów. 

Demontaż linii napowietrznej i budowa linii 

kablowej po zmienionej trasie. Likwidacje 

stacji napowietrznych SN/nN i budowa w ich 

miejsce stacji wnętrzowych 

PGE Dystrybucja 

S.A. 

Wysoki koszt 

inwestycji 

20. 

Modernizacja linii SN relacji BLN – Józefów. 

Demontaż linii napowietrznej i budowa linii 

kablowej po zmienionej trasie. Likwidacje 

stacji napowietrznych SN/nN i budowa w ich 

miejsce stacji wnętrzowych 

PGE Dystrybucja 

S.A. 

Wysoki koszt 

inwestycji 
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Lp. 

Obszar 

interwe

ncji 

Cel 

Wskaźnik 

Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa (źródło) 

W
a

rt
o

ś
ć

 

b
a

zo
w

a 

W
a

rt
o

ś
ć

 

d
o

c
e

lo
w

a 

21. 

Modernizacja linii SN relacji PR2 – 

Kosmepol 2. Demontaż linii napowietrznej i 

budowa linii kablowej po zmienionej trasie. 

Likwidacje stacji napowietrznych SN/nN i 

budowa w ich miejsce stacji wnętrzowych 

PGE Dystrybucja 

S.A. 

Wysoki koszt 

inwestycji 

22. 

Modernizacja linii SN relacji BRW – 

Sportowa. Demontaż linii napowietrznej i 

budowa linii kablowej po zmienionej trasie. 

Likwidacje stacji napowietrznych SN/nN i 

budowa w ich miejsce stacji wnętrzowych 

PGE Dystrybucja 

S.A. 

Wysoki koszt 

inwestycji 

23. 

II
. 

Z
a

g
ro

że
n

ie
 h

a
ła

s
em

 

II
.1

. 
P

o
p

ra
w

a
 ś

ro
d

o
w

is
k

a
 

a
k

u
s

ty
c

zn
e

g
o

 w
 g

m
in

ie
 

Liczba 

zmodernizowan

ych dróg 

- - 

Zmniejszenie 

emisji hałasu z 

ruchu drogowego 

Modernizacja dróg gminnych oraz budowa i 

modernizacja ścieżek pieszo-rowerowych 
Gmina Brwinów 

Wysoki koszt 

inwestycji 

drogowych 

24. 
Rozbudowa systemów izolacji przed 

hałasem  - wprowadzanie zadrzewień 

Gmina Brwinów, 

MZDW, Powiat 

Pruszkowski   

- 
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Lp. 

Obszar 

interwe

ncji 

Cel 

Wskaźnik 

Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa (źródło) 

W
a

rt
o

ś
ć

 

b
a

zo
w

a 

W
a

rt
o

ś
ć

 

d
o

c
e

lo
w

a 

25. 

Budowa drogi wojewódzkiej tzw. 

„Paszkowaniki” na odcinku od skrzyżowania 

z DW 719 do autostrady A2 z włączeniem do 

węzła autostradowego „Pruszków” oraz 

włączeniem do DW 720 

MZDW w 

Warszawie 

Wysoki koszt 

inwestycji 

drogowych 

26. 
Przebudowa DW 720 na odcinku od km 

8+900 do km 10+005 w Brwinowie 

MZDW w 

Warszawie 

Wysoki koszt 

inwestycji 

drogowych 

27. 

Przebudowa DW 719 w zakresie 

skrzyżowania z drogą gminną nr 311361 z 

ulicą Partyzantów w mieście Brwinów 

MZDW w 

Warszawie 

Wysoki koszt 

inwestycji 

drogowych 

28. 

Poszerzenie autostrady A2 na odcinku 

granica województwa łódzkiego i 

mazowieckiego – węzeł „Konotopa” (bez 

węzła) o dodatkowe pasy ruchu 

GDDKiA Oddział w 

Warszawie 

Nieotrzymanie 

wnioskowanego 

dofinansowania 
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Lp. 

Obszar 

interwe

ncji 

Cel 

Wskaźnik 

Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa (źródło) 

W
a

rt
o

ś
ć

 

b
a

zo
w

a 

W
a

rt
o

ś
ć

 

d
o

c
e

lo
w

a 

29. 

 I
II

. 
P

o
la

 e
le

k
tr

o
m

ag
n

e
ty

c
zn

e
  

II
I.

1
. 

U
tr

zy
m

a
n

ie
 p

o
zi

o
m

u
 

p
ro

m
ie

n
io

w
an

ia
  

e
le

k
tr

o
m

a
g

n
e

ty
c

zn
e

g
o

 p
o

n
iż

e
j 

p
o

zi
o

m
u

 d
o

p
u

s
zc

za
ln

e
g

o
 

Utrzymanie 

natężania pola 

elektromagnetyc

znego poniżej 

stanu 

dopuszczalnego 

(WIOŚ) 

0,3 (V/m) 

 

>7 

(V/m) 

Kontrola obecnych 

źródeł 

promieniowania 

elektromagnetyczn

ego i zapobieganie 

powstawaniu 

nowych na terenie 

gminy 

Wprowadzenie zapisów do  

miejscowych planów  

zagospodarowania  

przestrzennego w zakresie 

 możliwości lokalizacji instalacji emitujących 

promieniowanie elektromagnetyczne 

Gmina  

Brwinów 

 

Nieobjęcie 

planami obszaru 

całej gminy 

30. 
Pomiar natężenia pola 

elektromagnetycznego w gminie 
WIOŚ Warszawa 

Niedokładność 

pomiarów 

32. 

IV
. 

G
o

s
p

o
d

a
ro

w
a

n
ie

 w
o

d
am

i 

IV
.1

. 
P

o
p

ra
w

a
 ja

k
o

ś
c

i 
w

ó
d

 

p
o

w
ie

rz
c

h
n

io
w

y
c

h
 i 

p
o

d
zi

em
n

yc
h

 –
 d

ą
że

n
ie

 d
o

 

o
s

ią
g

n
ię

c
ia

 d
o

b
re

g
o

 s
ta

n
u

 w
ó

d
 JCWP  

w stanie dobrym 
1 1 

Ograniczenie 

emisji 

zanieczyszczeń 

zawartych w 

ściekach 

komunalnych 

i przemysłowych 

Monitoring stanu i jakości wód 

powierzchniowych  
WIOŚ Warszawa 

Niedokładność 

pomiarów 

32. 

JCWPd w stanie 

dobrym 
0 5 

Monitoring stanu i jakości wód 

podziemnych 
WIOŚ Warszawa 

Niedokładność 

pomiarów 

33. 

Prowadzenie rejestru zbiorników 

bezodpływowych i przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

Gmina  

Brwinów 

 

Trudności w 

zakresie 

pozyskania 

dokładnych 

danych 
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Lp. 

Obszar 

interwe

ncji 

Cel 

Wskaźnik 

Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa (źródło) 

W
a

rt
o

ś
ć

 

b
a

zo
w

a 

W
a

rt
o

ś
ć

 

d
o

c
e

lo
w

a 

34. 

Upowszechnienie zasad Kodeksu Dobrej 

Praktyki rolniczej w zakresie prawidłowego 

stosowania i przechowywania środków 

ochrony roślin oraz ograniczenie ich złego 

wpływu na wody powierzchniowe i 

podziemne 

Gmina  

Brwinów, 

Mazowiecki 

Ośrodek 

Doradztwa 

Rolniczego 

Coraz mniej 

rolników 

35. 

IV
.2

.O
c

h
ro

n
a

 p
rz

e
d

 p
o

w
o

d
zi

ą
 

Liczba powodzi i 

podtopień  
b.d. 0 

Minimalizacja 

zagrożenia 

powodzią 

Wprowadzanie do mpzp ograniczeń 

wynikających z występowania na terenie 

gminy terenów zalewowych 

Gmina Brwinów - 

36. Utrzymanie rz. Utrata (km 0+000 – 79+110) 
RZGW w 

Warszawie 

Wysoki koszt 

inwestycji 

37. 
Utrzymanie rz. Zimna Woda (km 0+000 – 

22+570) 

RZGW w 

Warszawie 

Wysoki koszt 

inwestycji 

38. 
Utrzymanie rz. Rokitnica Stara (km 0+000 – 

21+010) 

RZGW w 

Warszawie 

Wysoki koszt 

inwestycji 

39. 
Utrzymanie rz. Rokitnica Nowa (km 0+000 – 

9+140) 

RZGW w 

Warszawie 

Wysoki koszt 

inwestycji 
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Lp. 

Obszar 

interwe

ncji 

Cel 

Wskaźnik 

Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa (źródło) 

W
a

rt
o

ś
ć

 

b
a

zo
w

a 

W
a

rt
o

ś
ć

 

d
o

c
e

lo
w

a 

40. 

V
. 

G
o

s
p

o
d

a
rk

a
 w

o
d

n
o

-ś
c

ie
ko

w
a

 

V
.1

. 
R

a
c

jo
n

a
ln

a 
g

o
s

p
o

d
a

rk
a

 ś
c

ie
k

o
w

a 
Długość sieci 

kanalizacyjnej 

(GUS) 

198,2 

km 

>198,2 

km 

Stworzenie  

kompleksowego 

systemu 

 gospodarki  

ściekowej na  

terenie gminy 

Rozwój sieci kanalizacyjnej na terenie gminy Gmina Brwinów 
Wysoki koszt  

inwestycji 

41. 

Długość sieci 

wodociągowej 

(GUS) 

204,3 

km 

>204,3 

km 
Rozwój sieci wodociągowej na terenie gminy Gmina Brwinów 

Wysoki koszt 

inwestycji 

42. 

Ludność 

korzystająca z 

oczyszczalni 

ścieków 

(GUS) 

15 829 

os. 

>15 829 

os. 

Budowa lub modernizacja oczyszczalni 

ścieków 
Gmina Brwinów 

Wysoki koszt 

inwestycji 
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Lp. 

Obszar 

interwe

ncji 

Cel 

Wskaźnik 

Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa (źródło) 

W
a

rt
o

ś
ć

 

b
a

zo
w

a 

W
a

rt
o

ś
ć

 

d
o

c
e

lo
w

a 

43. 

 V
I.

 Z
a

so
b

y
 g

e
o

lo
g

ic
zn

e 

V
I.

1
. 

R
a

c
jo

n
a

ln
e
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e

fe
k

ty
w

n
e

 

g
o

s
p

o
d

a
ro

w
an

ie
 

za
s

o
b

a
m

i k
o

p
a

lin
 z

e
 z

łó
ż Liczba 

wydanych 

koncesji na 

wydobycie 

kopalin 

(Starostwo 

Powiatowe, 

Urząd 

Marszałkowski) 

- - 
Nadzór nad 

zasobami kopalin 

Wydawanie koncesji na wydobywanie 

kopalin oraz monitorowanie eksploatacji złóż 

UMWM w 

Warszawie, 

minister właściwy 

ds. środowiska, 

Wojewoda 

Mazowiecki 

Nieefektywny 

system kontroli 

44. 

V
II

. 
G

le
b

y 

V
II

.I
. 

P
ra

w
id

ło
w

e
 u

ży
tk

o
w

a
n

ie
 

 p
o

w
ie

rz
c

h
n

i 
zi

e
m

i 

Łączna 

powierzchnia 

gruntów ornych 

(Urząd Gminy) 

4779 ha - 

Ochrona gleb 

wykorzystywanych 

rolniczo 

Monitoring chemizmu gleb ornych na terenie 

gminy 
GIOŚ 

Brak punktów 

pomiarowych 

45. 

Monitoring chemizmu opadów 

atmosferycznych i ocena depozycji 

zanieczyszczeń do podłoża 

WIOŚ Warszawa 

Wysoki koszt 

inwestycji 

drogowych 

46. 

Prowadzenie działalności rolniczej 

z uwzględnieniem Kodeksu Dobrej Praktyki 

Rolniczej 

Indywidualni 

rolnicy, 

podmioty 

działające 

w rolnictwie 

Nieprzestrzeganie 

zasad kodeksu 
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Lp. 

Obszar 

interwe

ncji 

Cel 

Wskaźnik 

Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa (źródło) 

W
a

rt
o

ś
ć

 

b
a

zo
w

a 

W
a

rt
o

ś
ć

 

d
o

c
e

lo
w

a 

47. 

Upowszechnienie zasad Kodeksu Dobrej 

Praktyki Rolniczej w zakresie prawidłowego 

stosowania i przechowywania środków 

ochrony roślin oraz ograniczenie ich złego 

wpływu na wody powierzchniowe i 

podziemne 

Podmioty 

działające w 

rolnictwie (np. 

Ośrodek 

Doradztwa 

Rolniczego) 

Nieprzestrzeganie 

zasad kodeksu 

48. 

V
II

I.
 G

o
s

p
o

d
a

rk
a

 o
d

p
a

d
a

m
i 

i z
a

p
o

b
ie

g
an

ie
 

p
o

w
s

ta
n

iu
 o

d
p

a
d

ó
w

 

V
II

I.
1

. 
R

ac
jo

n
al

n
a

 g
o

s
p

o
d

a
rk

a
 o

d
p

a
d

a
m

i 

Poziom 

recyklingu 

odpadów 

komunalnych 

56,21% > 30% 

Uporządkowanie 

systemu 

gospodarki 

odpadami na 

terenie gminy 

Kontynuacja programów usuwania azbestu  Gmina Brwinów Wysokie koszty 

49. 
Wywóz odpadów powstałych w wyniku 

sprzątania ulic i chodników 
Gmina Brwinów 

Nieutrzymanie 

czystości  

50. 

Prowadzenie działań informacyjnych 

i edukacyjnych w zakresie prawidłowego 

gospodarowania odpadami komunalnymi 

w szczególności w zakresie selektywnego 

zbierania odpadów komunalnych 

Gmina  

Brwinów 

 

Brak 

zainteresowania 

mieszkańców 

gminy 

51. Likwidacja dzikich wysypisk na terenie gminy  

Gmina  

Brwinów 

 

Zanieczyszczenie 

środowiska 
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Lp. 

Obszar 

interwe

ncji 

Cel 

Wskaźnik 

Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa (źródło) 

W
a

rt
o

ś
ć

 

b
a

zo
w

a 

W
a

rt
o

ś
ć

 

d
o

c
e

lo
w

a 

52. 

IX
. 

Z
a

s
o

b
y

  
p

rz
y

ro
d

n
ic

ze
   

  
  

 I
X

.1
. 

U
tr

zy
m

a
n

ie
 d

o
b

re
g

o
 s

ta
n

u
 o

ra
z 

p
o

p
ra

w
a

 b
io

ró
żn

o
ro

d
n

o
ś

c
i 

 n
a

 t
e

re
n

ie
 g

m
in

y 
Liczba 

nasadzeń drzew 

i krzewów 

(GUS) 

620 szt. 

Zależnie 

od 

potrzeb 

i wyznacz

onych 

zadań 

Stały rozwój 

zieleni oraz 

obszarów cennych  

przyrodniczo 

Tworzenie ścieżek przyrodniczo – 

edukacyjnych oraz tablic informacyjnych 
Gmina Brwinów 

Niszczenie tablic, 

zaśmiecanie 

ścieżek  

53. 

Wskaźnik 

lesistości (GUS) 
7,9% > 7,9% 

Ochrona lasów 

i prowadzenie 

właściwej 

gospodarki leśnej 

Wykonanie uproszczonych planów 

urządzenia lasu inwentaryzacji stanu lasów 

niestanowiących własności Skarbi Państwa 

– realizacja zadań ustawowych  

Starostwo  

Powiatowe  

w Pruszkowie 

-  

54. 
Ochrona, pielęgnacja oraz utrzymanie 

terenów leśnych 

Nadleśnictwo, 

właściciele 

prywatni 

Niszczenie 

terenów, wysokie 

koszty inwestycji 

55. 

Powierzchnia 

obszarów 

prawnie 

chronionych 

(GUS) 

2 668 ha 
> 2 668  

ha 

Zachowanie 

obszarów cennych 

przyrodniczo oraz  

chronionych 

Edukacja ekologiczna Gmina Brwinów - 
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Lp. 

Obszar 

interwe

ncji 

Cel 

Wskaźnik 

Kierunek 

interwencji 
Zadania 

Podmiot 

odpowiedzialny 
Ryzyka 

Nazwa (źródło) 

W
a

rt
o

ś
ć

 

b
a

zo
w

a 

W
a

rt
o

ś
ć

 

d
o

c
e

lo
w

a 

56. 

X
. 

Z
a

g
ro

że
n

ie
 p

o
w

a
żn

y
m

i a
w

a
ri

a
m

i 

X
.1

. 
Z

a
p

o
b

ie
g

a
n

ie
 p

o
w

s
ta

w
an

iu
 

p
o

w
a

żn
yc

h
 a

w
a

ri
i 

Liczba zdarzeń 

o znamionach 

poważnej awarii  

(WIOŚ) 

0 0 

Przeciwdziałania 

poważnym 

awariom 

Utrzymanie jednostek OSP 

Gmina  

Brwinów 

 

Wysokie koszty 

57. 

Uwzględnianie lokalizacji nowych ZDR oraz 

ZZR w miejscowych planach 

zagospodarowania przestrzennego 

Gmina  

Brwinów 

 

- 

58. Przeciwdziałanie poważnym awariom  WIOŚ Warszawa - 

59. 
Kontrola przewozów substancji 

niebezpiecznych 

Inspekcja 

Transportu 

Drogowego, 

Policja 

Niedokładność 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankietyzacji jednostek 
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Tabela 51. Zadania własne oraz monitorowane, realizowane na terenie Gminy Brwinów 

Lp. 

Obszar 

interwe

ncji 

Zadanie Podmiot odpowiedzialny 
Okres 

realizacji 

Szacunkowe 

koszty 

realizacji 

zadania 

[mln zł] 

Źródło finansowania 
Dodatkowe informacje 

o zadaniu 

1. 

I.
 K

li
m

a
t 

i 
p

o
w

ie
tr

ze
 

Termomodernizacja budynków 

mieszkalnych 

Gmina Brwinów (budynki 

komunalne), prywatni 

właściciele nieruchomości 

zadanie 

ciągłe 
- 

Gmina Brwinów, środki 

własne właścicieli 

nieruchomości, źródła 

zewnętrzne 

- 

2. 
Termomodernizacja budynków 

użyteczności publicznej 
Gmina Brwinów 

zadanie 

ciągłe 
- 

Gmina Brwinów, źródła 

zewnętrzne 
- 

3. 

Edukacja mieszkańców nt. 

zanieczyszczeń dot. niskiej emisji i 

szkodliwości spalania odpadów w 

piecach domowych 

Gmina Brwinów 
zadanie 

ciągłe 
- Gmina Brwinów - 

4. 

Produkcja energii elektrycznej i 

cieplnej na potrzeby budynków 

użyteczności publicznej 

Gmina Brwinów 
zadanie 

ciągłe 
- 

Gmina Brwinów, źródła 

zewnętrzne 
- 

5. 

Modernizacja oświetlenia 

wewnętrznego oraz wymiana 

sprzętu biurowego na 

energooszczędny w budynkach 

użyteczności publicznej 

Gmina Brwinów 
zadanie 

ciągłe 
- 

Gmina Brwinów, źródła 

zewnętrzne 
- 
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6. 

Modernizacja oświetlenia ulicznego 

oraz zastosowanie oświetlenia 

hybrydowego 

Gmina Brwinów, zarządcy 

dróg 

zadanie 

ciągłe 
- 

Gmina Brwinów, źródła 

zewnętrzne, zarządcy dróg 
- 

7. Zakup pojazdów niskoemisyjnych Gmina Brwinów 
zadanie 

ciągłe 
- 

Gmina Brwinów, źródła 

zewnętrzne 
- 

8. 

Wprowadzenie nowych usług w 

zakresie mobilności oraz 

promowanie zachowań 

energooszczędnych w transporcie 

Gmina Brwinów 
zadanie 

ciągłe 
- 

Gmina Brwinów, źródła 

zewnętrzne 
- 

9.     
Monitoring i kontrola podmiotów 

korzystających ze środowiska 
WIOŚ Warszawa 

zadanie 

ciągłe 

- 

 

 

 

 

 
 

Finansowane w ramach 

funkcjonowania jednostki 
- 

10.   

     

Wymiana indywidualnych 

systemów grzewczych na kotły 

niskoemisyjne 

Gmina Brwinów 
zadanie 

ciągłe 

 

 

 

- 

 

 
 

Gmina Brwinów, środki 

własne właścicieli 

nieruchomości, źródła 

zewnętrzne 

 - 

11.   

  

Ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń powstających ze 

spalania paliw na potrzeby 

centralnego ogrzewania 

Gmina Brwinów 
zadanie 

ciągłe 

 

 

 

 

- 

Gmina Brwinów, środki 

własne właścicieli 

nieruchomości, źródła 

zewnętrzne 

 - 
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12.   

  

Montaż instalacji fotowoltaicznych 

na obiektach komunalnych 
Gmina Brwinów 

zadanie 

ciągłe 

 

 

- 

 

 

 
 

Gmina Brwinów, źródła 

zewnętrzne 
 - 

13. 

Modernizacja linii SN relacji BRW – 

Sosnowa. Demontaż linii 

napowietrznej i budowa linii 

kablowej po zmienionej trasie. 

Likwidacje stacji napowietrznych 

SN/nN i budowa w ich miejsce 

stacji wnętrzowych 

PGE Dystrybucja S.A. 2020-2030 - - - 

14. 

Modernizacja linii SN relacji BRW – 

Owczarnia. Demontaż linii 

napowietrznej i budowa linii 

kablowej po zmienionej trasie. 

Likwidacje stacji napowietrznych 

SN/nN i budowa w ich miejsce 

stacji wnętrzowych 

PGE Dystrybucja S.A. 2020-2030 - - - 

15. 

Modernizacja linii SN relacji BRW – 

Podkowa Leśna Zachodnia. 

Demontaż linii napowietrznej i 

PGE Dystrybucja S.A. 2020-2030 - - - 
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budowa linii kablowej po 

zmienionej trasie. Likwidacje stacji 

napowietrznych SN/nN i budowa w 

ich miejsce stacji wnętrzowych 

16. 

Modernizacja linii SN relacji BRW – 

Podkowa Leśna Główna. 

Demontaż linii napowietrznej i 

budowa linii kablowej po 

zmienionej trasie. Likwidacje stacji 

napowietrznych SN/nN i budowa w 

ich miejsce stacji wnętrzowych 

PGE Dystrybucja S.A. 2020-2030 - - - 

17. 

Modernizacja linii SN relacji PR2 – 

Otrębusy. Demontaż linii 

napowietrznej i budowa linii 

kablowej po zmienionej trasie. 

Likwidacje stacji napowietrznych 

SN/nN i budowa w ich miejsce 

stacji wnętrzowych 

PGE Dystrybucja S.A. 2020-2030 - - - 

18. 

Modernizacja linii SN relacji PRU – 

Józefów. Demontaż linii 

napowietrznej i budowa linii 

kablowej po zmienionej trasie. 

Likwidacje stacji napowietrznych 

SN/nN i budowa w ich miejsce 

stacji wnętrzowych 

PGE Dystrybucja S.A. 2020-2030 - - - 

19. 

Modernizacja linii SN relacji BLN – 

Józefów. Demontaż linii 

napowietrznej i budowa linii 

PGE Dystrybucja S.A. 2020-2030 - - - 
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kablowej po zmienionej trasie. 

Likwidacje stacji napowietrznych 

SN/nN i budowa w ich miejsce 

stacji wnętrzowych 

20. 

Modernizacja linii SN relacji PR2 – 

Kosmepol 2. Demontaż linii 

napowietrznej i budowa linii 

kablowej po zmienionej trasie. 

Likwidacje stacji napowietrznych 

SN/nN i budowa w ich miejsce 

stacji wnętrzowych 

PGE Dystrybucja S.A. 2020-2030 - - - 

21. 

Modernizacja linii SN relacji BRW – 

Sportowa. Demontaż linii 

napowietrznej i budowa linii 

kablowej po zmienionej trasie. 

Likwidacje stacji napowietrznych 

SN/nN i budowa w ich miejsce 

stacji wnętrzowych 

PGE Dystrybucja S.A. 2020-2030 - - - 

 22. 

II
 Z

a
g

ro
że

n
ia

 h
a

ła
s

e
m

  

Budowa drogi wojewódzkiej tzw. 

"Paszkowaniki" na odcinku od 

skrzyżowania z DW 719 do 

autostrady A2 z włączeniem do 

węzła autostradowego "Pruszków" 

oraz włączeniem do DW 720  

MZDW w Warszawie 2022-2023 120,03 środki własne 

W 2023 r. zmiany w 
WPF dotyczyć będą 

terminów i kwoty 
realizacji zadania, która 

najprawdopodobniej 
wzrośnie w stosunku do 

przewidywań  

23. 

Modernizacja dróg gminnych oraz 

budowa i modernizacja ścieżek 

pieszo-rowerowych 

Gmina Brwinów 
zadanie 

ciągłe 
- 

Gmina Brwinów, źródła 

zewnętrzne 
- 
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24. 

Rozbudowa systemów izolacji 

przed hałasem – wprowadzanie 

zadrzewień 

Gmina Brwinów 
zadanie 

ciągłe 
- 

Gmina Brwinów, źródła 

zewnętrzne 
- 

 25. 

Przebudowa DW 720 na odcinku 

od km 8+900 do km 10+005 w 

Brwinowie 

MZDW w Warszawie   

- 

 

 

 

 

 
 

środki własne  - 

 26. 

Przebudowa DW 719 w zakresie 

skrzyżowania z drogą gminną nr 

311361 z ulicą Partyzantów w 

mieście Brwinów 

MZDW w Warszawie   

 

 

 

 

 

- 
 

środki własne  - 

27.  

  

Poszerzenie autostrady A2 na 

odcinku granica województwa 

łódzkiego i mazowieckiego - węzeł 

"Konotopa" (bez węzła) o 

dodatkowe pasy ruchu 

GDDKiA Oddział w 

Warszawie 
2023-2025 

 

 

 

- 

 

 
 

   - 

28.    

  

II
I.

 P
o

le
 

e
le

k
tr

o
m

a
g

n
e

ty
c

zn
e 

Pomiar natężenia pola 

elektromagnetycznego w gminie 
WIOŚ Warszawa 

zadanie 

ciągłe 

 

 

 

- 

 

 
 

Finansowanie w ramach 

funkcjonowania jednostki 
- 
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29. 

Wprowadzenie zapisów do 

miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

w zakresie możliwości lokalizacji 

instalacji emitujących 

promieniowanie 

elektromagnetyczne 

Gmina Brwinów 
zadanie 

ciągłe 
- Gmina Brwinów - 

30. 

IV
. 

G
o

s
p

o
d

a
ro

w
an

ie
 w

o
d

am
i 

Prowadzenie rejestru zbiorników 

bezodpływowych i przydomowych 

oczyszczalni ścieków 

Gmina Brwinów 
zadanie 

ciągłe 
- Gmina Brwinów - 

31. 

Upowszechnienie zasad Kodeksu 

Dobrej Praktyki Rolniczej w 

zakresie prawidłowego stosowania 

i przechowywania środków ochrony 

roślin oraz ograniczenie ich złego 

wpływu na wody powierzchniowe i 

podziemne 

Gmina Brwinów 
zadanie 

ciągłe 
- 

Gmina Brwinów. Ośrodek 

Doradztwa Rolniczego 
- 

32.    

  

Monitoring stanu i jakości wód 

podziemnych 
WIOŚ Warszawa 

zadanie 

ciągłe 

 

 

 

- 

 

 
 

Finansowanie w ramach 

funkcjonowania jednostki 
- 

33.    

  

Monitoring stanu i jakości wód 

powierzchniowych 
WIOŚ Warszawa 

zadanie 

ciągłe 

 

- 

 

 

Finansowanie w ramach 

funkcjonowania jednostki 
 - 
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 34. 
Utrzymanie rz. Utrata (km 0+000 - 

79+110) 
RZGW w Warszawie III - IV 2021 0,1815 środki własne  - 

 35. 
Utrzymanie rz. Zimna Woda (km 

0+000 - 22+570) 
RZGW w Warszawie III - IV 2021 0,0785 środki własne  - 

 36. 
Utrzymanie rz. Rokitnica Stara (km 

0+000 - 21+010) 
RZGW w Warszawie III - IV 2021 0,0847 środki własne  - 

 37. 
Utrzymanie rz. Rokitnica Nowa (km 

0+000 - 9+140) 
RZGW w Warszawie III - IV 2021 0,0363 środki własne  - 

38. 

V
. 

 G
o

s
p

o
d

a
rk

a
 w

o
d

n
o

-ś
c

ie
k

o
w

a
 

Wprowadzenie do mpzp 

ograniczeń wynikających z 

występowania na terenie gminy 

terenów zalewowych 

Gmina Brwinów 
zadanie 

ciągłe 
- Gmina Brwinów - 

39. 
Budowa lub modernizacja 

oczyszczalni ścieków 
Gmina Brwinów 

zadanie 

ciągłe 
- 

Gmina Brwinów, źródła 

zewnętrzne 
- 

40. 
Rozwój sieci kanalizacyjnej na 

terenie gminy 
Gmina Brwinów 

zadanie 

ciągłe 
- 

Gmina Brwinów, źródła 

zewnętrzne 
- 

41. 
Rozwój sieci wodociągowej na 

terenie gminy 
Gmina Brwinów 

zadanie 

ciągłe 
- 

Gmina Brwinów, źródła 

zewnętrzne 
- 
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42..  

  

V
I.

 Z
a

s
o

b
y

  
g

e
o

lo
g

ic
zn

e 
Wydawanie koncesji na 

wydobywanie kopalin oraz 

monitorowanie eksploatacji złóż 

UMWM w Warszawie, 

Minister Ochrony 

Środowiska, Zasobów 

Naturalnych i Leśnictwa, 

Wojewoda Mazowiecki 

zadanie 

ciągłe 

 

 

 

- 

 

 
 

Finansowanie w ramach 

funkcjonowania jednostki 
- 

43.. 

    

V
II

. 
G

le
b

y 

  

Monitoring chemizmu gleb ornych 

na terenie gminy 
GIOŚ 

zadanie 

ciągłe 

 

 

 

- 

 

 
 

Finansowanie w ramach 

funkcjonowania jednostki 
- 

44.. 

     

Monitoring chemizmu opadów 

atmosferycznych i ocena depozycji 

zanieczyszczeń do podłoża 

WIOŚ Warszawa 
zadanie 

ciągłe 

 

 

 

- 

 

 
 

Finansowanie w ramach 

funkcjonowania jednostki 
- 

45.    

  

Prowadzenie działalności rolniczej 

z uwzględnieniem Kodeksu Dobrej 

Praktyki Rolniczej 

Indywidualni rolnicy, 

podmioty działające 

w rolnictwie 

zadanie 

ciągłe 

 

 

 

- 

 

 
 

Finansowanie w ramach 

funkcjonowania podmiotów 
- 
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46.    

  

Upowszechnienie zasad Kodeksu 

Dobrej Praktyki rolniczej w zakresie 

prawidłowego stosowania i 

przechowywania środków ochrony 

roślin oraz ograniczenie ich złego 

wpływu na wody powierzchniowe i 

podziemne 

Podmioty działające w 

rolnictwie 

zadanie 

ciągłe 

 

 

 

- 

 

 
 

Finansowanie w ramach 

funkcjonowania podmiotów 
- 

47.    

  

V
II

I.
 G

o
s

p
o

d
a

rk
a

 o
d

p
a

d
a

m
i 

i z
a

p
o

b
ie

g
an

ie
 p

o
w

s
ta

w
a

n
iu

 o
d

p
a

d
ó

w
 

Wywóz odpadów powstałych w 

wyniku sprzątania ulic i chodników 
Gmina Brwinów 

zadanie 

ciągłe 

 

 

 

- 

 

 
 

Gmina Brwinów - 

48. 

Prowadzenie działań 

informacyjnych i edukacyjnych w 

zakresie prawidłowego 

gospodarowania odpadami 

komunalnymi w szczególności w 

zakresie selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych 

Gmina Brwinów 
zadanie 

ciągłe 
- 

Gmina Brwinów, źródła 

zewnętrzne 
- 

49. 
Likwidacja dzikich wysypisk na 

terenie gminy 
Gmina Brwinów 

zadanie 

ciągłe 
- Gmina Brwinów - 

50. 
Kontynuacja programów usuwania 

azbestu 
Gmina Brwinów 

zadanie 

ciągłe 
- 

Gmina Brwinów, środki 

własne właścicieli 

nieruchomości 

- 
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51. 
IX

. 
Z

a
s

o
b

y
 p

rz
y

ro
d

n
ic

ze
 

  

Tworzenie ścieżek przyrodniczo-

edukacyjnych oraz tablic 

informacyjnych 

Gmina Brwinów 
zadanie 

ciągłe 
- 

Gmina Brwinów, źródła 

zewnętrzne 
- 

52. Edukacja ekologiczna Gmina Brwinów 
zadanie 

ciągłe 
- 

Gmina Brwinów, źródła 

zewnętrzne 
- 

53.    

  

Wykonanie uproszczonych planów 

urządzenia lasu inwentaryzacji 

stanu lasów niestanowiących 

własności Skarbi Państwa – 

realizacja zadań ustawowych 

Starostwo Powiatowe w 

Pruszkowie 

zadanie 

ciągłe 

  

  

  

 - 

  

  

  

  - 

54.    

  

Ochrona, pielęgnacja oraz 

utrzymanie terenów leśnych 

Nadleśnictwo, właściciele 

prywatni 

zadanie 

ciągłe 

  

  

  

-  

  

  

  

   - 

55. 

X
. 

 Z
a

g
ro

że
n

ie
 

p
o

w
a

żn
ym

i 
a

w
a

ri
am

i 

Utrzymanie jednostek OSP Gmina Brwinów 
zadanie 

ciągłe 
- 

Gmina Brwinów, źródła 

zewnętrzne 
- 

56. 

Uwzględnianie lokalizacji nowych 

ZDR oraz ZZR w miejscowych 

planach zagospodarowania 

przestrzennego 

Gmina Brwinów 
zadanie 

ciągłe 
- Gmina Brwinów 

Gmina Brwinów nie 

przewiduje lokalizacji 

ZDR oraz ZZR w MPZP 
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57.    

  

Przeciwdziałanie poważnym 

awariom 
WIOŚ Warszawa 

zadanie 

ciągłe 

 

 

 

- 

 

 
 

Finansowanie w ramach 

funkcjonowania jednostki 
- 

58.    

  

Kontrola przewozów substancji 

niebezpiecznych 

Inspekcja Transportu 

Drogowego, Policja 

zadanie 

ciągłe 

 

 

 

- 

 

 
 

Finansowanie w ramach 

funkcjonowania jednostki 
- 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankietyzacji jednostek
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8 SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

Państwowa polityka ochrony środowiska zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska 

z dnia 27 kwietnia 2001 r. prowadzona była i jest na podstawie dokumentów strategicznych kraju 

takich jak: 

 Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia fala nowoczesności,  

 Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko”, 

 Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), 

 Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030, 

 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku. 

Gminy w celu realizacji tejże polityki opracowują programy ochrony środowiska. Programy te 

muszą przyczyniać się do osiągnięcia celów środowiskowych zawartych w wyżej wymienionych 

dokumentach strategicznych. 

W odniesieniu do niniejszego Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na lata 

2021-2030, jednostką, na której spoczywać będą główne zadania zarządzania będzie Urząd Gminy 

Brwinów. Mimo to całościowe zarządzanie środowiskiem w gminie będzie odbywać się na kilku 

szczeblach. Oprócz szczebla gminnego jest to szczebel powiatowy, wojewódzki oraz jednostek 

organizacyjnych,  kontrolujących działania podejmowane przez podmioty gospodarcze korzystające 

ze środowiska. 

Podczas wdrażania programu ochrony środowiska, ważna jest kontrola przebiegu realizacji 

przyjętych w nim zadań oraz osiągnięcia postawionych celów. W tym celu należy opracować system 

monitoringu. Monitoring będzie wykonywany w dwóch zakresach: monitoring środowiskowy 

oraz monitoring programowy. 

Monitoring środowiskowy dostarcza informacji o efektach działań w zakresie wszystkich 

komponentów środowiska na terenie gminy i powinien być traktowany jako podstawa do oceny całej 

polityki ochrony środowiska realizowanej na terenie gminy. Będzie on jednym z najważniejszych 

kryteriów, na podstawie których zostanie utworzona aktualizacja programu. Prowadzony on będzie 

w głównej mierze w ramach Programu Państwowego Monitoringu Środowiska Województwa 

Mazowieckiego. Raporty opisujące stan środowiska w poszczególnych województwach, w tym 

w województwie mazowieckim, sporządza Główny Inspektorat Ochrony Środowiska. Na podstawie 

wyników tego monitoringu WIOŚ publikuje co roku raport o stanie środowiska w województwie 

mazowieckim oraz roczną ocenę jakości powietrza. Dane z tych dokumentów pozwolą określić zmiany 

stanu środowiska na terenie Gminy. 

Monitoring programowy opierać  będzie się  na monitorowaniu realizacji poszczególnych 

zadań i poziomie osiągnięcia wyznaczonych celów.   

Przed końcem obowiązywania programu ochrony środowiska wymagane jest opracowanie 

aktualizacji. Aktualizacja programu ochrony środowiska nie może następować po upływie okresu jego 

obowiązywania. W 2030 roku należy sporządzić aktualizację Programu. 
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11 ZAŁĄCZNIK  

Załącznik przedstawia cele środowiskowe wybranych dokumentów strategicznych,  które zostały 

ujęte w tworzeniu strategii ochrony środowiska dla Gminy Brwinów na lata 2021 – 2030. 

Załącznik nr 1 
Cele strategiczne i operacyjne dokumentów strategicznych, które zostały ujęte w tworzeniu 

strategii ochrony w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na lata 2021-2030 

Nadrzędny dokument strategiczny 
Analiza zgodności Aktualizacji Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy  Brwinów na lata 
2021-2030 

Nazwa 
dokumentu 

Cele wyznaczone w 
dokumencie 

Odnośny cel (w przypadku braku 
możliwości dopasowania: 

kierunek interwencji, zadanie) 
Uwagi 

Nadrzędne dokumenty strategiczne 

Długookresowa 

Strategia Rozwoju 

Kraju. Polska 

2030. Trzecia Fala 

Nowoczesności 

Cel 7 – Zapewnienie 

bezpieczeństwa 

energetycznego oraz 

ochrona i poprawa 

stanu środowiska 

Wszystkie cele POŚ dla Gminy 

Brwinów 
- 

Cel 8 – Wzmocnienie 

mechanizmów 

terytorialnego 

równoważenia rozwoju 

dla rozwijania i pełnego 

wykorzystania 

potencjałów 

regionalnych 

1. Poprawa jakości powietrza 

2. Poprawa jakości wód 

powierzchniowych i 

podziemnych – dążenie do 

osiągnięcia dobrego stanu 

wód 

3. Racjonalna gospodarka 

ściekowa 

4. Racjonalna gospodarka 

odpadami 

5. Utrzymanie dobrego stanu 

oraz poprawa 

bioróżnorodności 

 

- 

Strategia 

„Bezpieczeństwo 

Energetyczne i 

Środowisko” 

Cel 1. Zrównoważone 

gospodarowanie 

zasobami środowiska 

1. Poprawa jakości powietrza 

2. Prawidłowe użytkowanie 

powierzchni ziemi 

3. Utrzymanie dobrego stanu 

oraz poprawa 

bioróżnorodności 

- 
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Nadrzędny dokument strategiczny 
Analiza zgodności Aktualizacji Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy  Brwinów na lata 
2021-2030 

Nazwa 
dokumentu 

Cele wyznaczone w 
dokumencie 

Odnośny cel (w przypadku braku 
możliwości dopasowania: 

kierunek interwencji, zadanie) 
Uwagi 

Cel 2. Zapewnienie 

gospodarce krajowej 

bezpiecznego i 

konkurencyjnego 

zaopatrzenia w energię, 

1. Zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń 

pochodzących z 

indywidualnych systemów 

grzewczych 

- 

Cel 3. Poprawa stanu 

środowiska 

Wszystkie cele POŚ dla Gminy 

Brwinów 
- 

Strategia rozwoju 

transportu do 2020 

roku (z 

perspektywą do 

2030 

Cel strategiczny 1. 

Stworzenie 

zintegrowanego 

systemu transportowego 

Cel szczegółowy 1. 

Stworzenie 

nowoczesnej i spójnej 

sieci infrastruktury 

transportowej, 

1. Zakup pojazdów 

niskoemisyjnych 

2. Zmniejszenie emisji hałasu z 

ruchu drogowego 

- 

Cel strategiczny 1. 

Stworzenie 

zintegrowanego 

systemu transportowego 

Cel szczegółowy 4. 

Ograniczenie 

negatywnego wpływu 

transportu na 

środowisko 

1. Zakup pojazdów 

niskoemisyjnych, 

2. Zmniejszenie emisji hałasu z 

ruchu drogowego. 

- 

Strategia 

zrównoważonego 

rozwoju wsi, 

rolnictwa i 

rybactwa 2030 

Cel II Poprawa jakości 

życia, infrastruktury i 

stanu środowiska 

Wszystkie cele POŚ dla Gminy 

Brwinów 
- 



 

 
„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Brwinów na lata 2021-2030”  

opracowany przez EKOLOG sp. z o.o., ul. Świętowidzka 6/4, 61-058 Poznań 
 

112 

Nadrzędny dokument strategiczny 
Analiza zgodności Aktualizacji Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy  Brwinów na lata 
2021-2030 

Nazwa 
dokumentu 

Cele wyznaczone w 
dokumencie 

Odnośny cel (w przypadku braku 
możliwości dopasowania: 

kierunek interwencji, zadanie) 
Uwagi 

Strategia rozwoju 

systemu 

bezpieczeństwa 

narodowego 

Rzeczypospolitej 

Polskiej 2022 

Cel 1. Wspomaganie 

wzrostu 

konkurencyjności 

regionów 

Wszystkie cele POŚ dla Gminy 

Brwinów 
- 

Krajowa strategia 

rozwoju 

regionalnego 2030 

Cel 1. Zwiększenie 

spójności rozwoju kraju 

w wymiarze 

społecznym, 

gospodarczym, 

środowiskowym i 

przestrzennym 

Wszystkie cele POŚ dla Gminy 

Brwinów 
- 

Polityka 

energetyczna 

Polski do 2030 r. 

1. Kierunek – poprawa 

efektywności 

energetycznej 

1. Zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń 

pochodzących z 

indywidualnych systemów 

grzewczych 

2. Propagowanie 

wykorzystania wśród 

mieszkańców gospodarki 

niskoemisyjnej 

- 

2. Kierunek – wzrost 

bezpieczeństwa dostaw 

paliw i energii 

1. Termomodernizacja 

budynków użyteczności 

publicznej 

2. Termomodernizacja 

budynków mieszkalnych 

3. Propagowanie 

wykorzystania wśród 

mieszkańców gospodarki 

niskoemisyjnej 

- 

3. Kierunek – 

wytwarzanie i 

przesyłanie energii 

elektrycznej oraz ciepła 

1.  Propagowanie wśród 

mieszkańców gospodarki 

niskoemisyjnej 

2. Wzrost wykorzystania 

potencjału odnawialnych 

- 
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Nadrzędny dokument strategiczny 
Analiza zgodności Aktualizacji Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy  Brwinów na lata 
2021-2030 

Nazwa 
dokumentu 

Cele wyznaczone w 
dokumencie 

Odnośny cel (w przypadku braku 
możliwości dopasowania: 

kierunek interwencji, zadanie) 
Uwagi 

źródeł energii 

3. Poprawa efektywności 

energetycznej 

4. Kierunek – 

dywersyfikacja struktury 

wytwarzania energii 

elektrycznej poprzez 

wprowadzanie 

energetyki jądrowej 

Nie dotyczy 

Na terenie 

Gminy 

Brwinów nie 

planuje się 

wykorzystania 

energetyki 

jądrowej 

5. Kierunek – rozwój 

wykorzystania 

odnawialnych źródeł 

energii, w tym biopaliw 

1. Propagowanie 

wykorzystania wśród 

mieszkańców gospodarki 

niskoemisyjnej 

2. Wzrost wykorzystania 

potencjału odnawialnych 

źródeł energii 

- 

6. Kierunek – rozwój 

konkurencyjnych rynków 

paliw i energii 

1. Propagowanie 

wykorzystania wśród 

mieszkańców gospodarki 

niskoemisyjnej 

2. Produkcja energii 

elektrycznej i cieplnej na 

potrzeby budynków 

użyteczności publicznej 

przy wykorzystaniu OZE 

- 
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Nadrzędny dokument strategiczny 
Analiza zgodności Aktualizacji Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy  Brwinów na lata 
2021-2030 

Nazwa 
dokumentu 

Cele wyznaczone w 
dokumencie 

Odnośny cel (w przypadku braku 
możliwości dopasowania: 

kierunek interwencji, zadanie) 
Uwagi 

7. Ograniczenie 

oddziaływania 

energetyki na 

środowisko 

1. Kontrola jakości powietrza 

na terenie Gminy 

2. Zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń 

pochodzących z 

indywidualnych systemów 

grzewczych 

3. Propagowanie wśród 

mieszkańców gospodarki 

niskoemisyjnej 

4. Wzrost wykorzystania 

potencjału odnawialnych 

źródeł energii 

- 

Dokumenty sektorowe 

Krajowy Program 

Ochrony Powietrza 

do roku 2020 (z 

perspektywą do  

2030) 

Poprawa jakości życia 

mieszkańców 

Rzeczypospolitej 

Polskiej, szczególnie 

ochrona ich zdrowia i 

warunków życia, z 

uwzględnieniem 

ochrony środowiska, 

z jednoczesnym 

zachowaniem zasad 

zrównoważonego 

rozwoju. 

Wszystkie cele POŚ dla Gminy 

Brwinów 
- 

Krajowy Plan 

Gospodarki 

Odpadami 2022 

Wspieranie 

wprowadzania 

niskoodpadowych 

technologii produkcji 

oraz zapewniających 

wykorzystanie możliwie 

wszystkich składników 

stosowanych surowców, 

1. Racjonalna gospodarka 

odpadami 
- 
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Nadrzędny dokument strategiczny 
Analiza zgodności Aktualizacji Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy  Brwinów na lata 
2021-2030 

Nazwa 
dokumentu 

Cele wyznaczone w 
dokumencie 

Odnośny cel (w przypadku braku 
możliwości dopasowania: 

kierunek interwencji, zadanie) 
Uwagi 

Promowanie 

zarządzania 

środowiskowego 

Wszystkie cele POŚ dla Gminy 

Brwinów 
- 

Intensywna edukacja 

ekologiczna promująca 

zapobieganie 

powstawaniu odpadów 

1. Prowadzenie działań 

informacyjnych i 

edukacyjnych w zakresie 

prawidłowego 

gospodarowania odpadami 

komunalnymi w 

szczególności w zakresie 

selektywnego zbierania 

odpadów komunalnych 

- 

Podniesienie stawek 

opłat za składowanie 

odpadów, w 

szczególności 

zmieszanych odpadów 

komunalnych, odpadów 

ulegających 

biodegradacji oraz 

odpadów wcześniej 

nieprzetworzonych 

1. Uporządkowanie systemu 

gospodarki odpadami na 

terenie Gminy 

- 

Objęcie 100% 

mieszkańców systemem 

selektywnego 

odbierania odpadów 

komunalnych 

1. Uporządkowanie systemu 

gospodarowania odpadami na 

terenie Gminy 

- 

Rozwój czystych 

technologii 

1. Propagowanie 

wykorzystania wśród 

mieszkańców gospodarki 

niskoemisyjnej 

2. Wzrost wykorzystania 

potencjału odnawialnych 

źródeł energii 

- 
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Nadrzędny dokument strategiczny 
Analiza zgodności Aktualizacji Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy  Brwinów na lata 
2021-2030 

Nazwa 
dokumentu 

Cele wyznaczone w 
dokumencie 

Odnośny cel (w przypadku braku 
możliwości dopasowania: 

kierunek interwencji, zadanie) 
Uwagi 

Narodowy Program 

Rozwoju 

Gospodarki 

Niskoemisyjnej 

Nadrzędnym celem 

Diagnozy jest 

nakreślenie kontekstu 

społeczno-

gospodarczego 

warunkującego 

wdrożenie Narodowego 

Programu Rozwoju 

Gospodarki 

Niskoemisyjnej 

1. Poprawa jakości powietrza - 

Aktualizacja 

Krajowego 

Programu 

Oczyszczania 

Ścieków 

Komunalnych 

Ograniczenie zrzutów 

związków azotu i fosforu 

oraz zanieczyszczeń 

biodegradowalnych do 

wód Morza Bałtyckiego 

1. Racjonalna gospodarka 

ściekowa 
- 

Krajowy Program 

Zapobiegania 

Powstawaniu 

Odpadów 

Rozwój zrównoważonej 

gospodarki opartej na 

efektywniejszym 

wykorzystaniu zasobów, 

poszanowaniu 

środowiska i osiągnięciu 

wyższej 

konkurencyjności, dzięki 

wykorzystaniu 

technologii o niższym 

zapotrzebowaniu na 

surowce i energię oraz 

umożliwiającej 

wykorzystanie 

surowców wtórnych i 

odnawialnych źródeł 

energii. 

1. Zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń 

pochodzących z 

indywidualnych systemów 

grzewczych 

2. Propagowanie wśród 

mieszkańców gospodarki 

niskoemisyjnej 

3. Propagowanie 

wykorzystania wśród 

mieszkańców 

odnawialnych źródeł 

energii 

4. Uporządkowanie systemu 

gospodarki odpadami na 

terenie Gminy 

- 
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Nadrzędny dokument strategiczny 
Analiza zgodności Aktualizacji Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy  Brwinów na lata 
2021-2030 

Nazwa 
dokumentu 

Cele wyznaczone w 
dokumencie 

Odnośny cel (w przypadku braku 
możliwości dopasowania: 

kierunek interwencji, zadanie) 
Uwagi 

Budowa świadomego i 

odpowiedzialnego 

społeczeństwa na rzecz 

zrównoważonego 

rozwoju poprzez 

edukację ekologiczną 

opartą na propagowaniu 

działań o charakterze 

niematerialnym np. 

propagowanie inwestycji 

w rozwój kompetencji, 

naukę, 

rozpowszechnianie 

kultury, turystyki zamiast 

dóbr materialnych, 

ograniczenia zbędnej 

konsumpcji, uczenia 

podejmowania 

świadomych wyborów i 

wsparciu dobrych 

praktyk oraz inicjatyw 

społecznych 

Wszystkie cele POŚ dla Gminy 

Brwinów 
- 

Zmniejszenie ilości 

zebranych zmieszanych 

odpadów komunalnych 

1. Uporządkowanie systemu 

gospodarki odpadami na 

terenie Gminy 

- 

Strategiczny Plan 

Adaptacji dla 

sektorów i 

obszarów 

wrażliwych na 

zmiany klimatu do 

roku 2020 z 

perspektywą do 

2030 r. 

Cel strategiczny G: 

Ograniczenie 

i łagodzenie skutków 

zmian klimatycznych 

1. Zmniejszenie emisji 

zanieczyszczeń 

pochodzących z 

indywidualnych systemów 

grzewczych, 

2. Wprowadzenie nowych 

usług w zakresie 

mobilności oraz 

promowanie zachowań 

- 
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Nadrzędny dokument strategiczny 
Analiza zgodności Aktualizacji Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy  Brwinów na lata 
2021-2030 

Nazwa 
dokumentu 

Cele wyznaczone w 
dokumencie 

Odnośny cel (w przypadku braku 
możliwości dopasowania: 

kierunek interwencji, zadanie) 
Uwagi 

energooszczędnych w 

transporcie 

Cel strategiczny H: 

Ochrona różnorodności 

biologicznej poprzez 

rozwój współpracy 

międzynarodowej 

1. Utrzymanie dobrego stanu 

oraz poprawa 

bioróżnorodności  

- 

Cel 1. Zapewnienie 

bezpieczeństwa 

energetycznego i 

dobrego stanu 

środowiska 

Wszystkie cele POŚ dla Gminy 

Brwinów 
- 

Cel 2.  Skuteczna 

adaptacja do zmian 

klimatu na obszarach 

wiejskich 

Wszystkie cele POŚ dla Gminy 

Brwinów 
- 

Cel 3. Rozwój 

transportu w warunkach 

zmian klimatu 

1. Propagowanie wśród 

mieszkańców gospodarki 

niskoemisyjnej 

2. Wprowadzenie nowych 

usług w zakresie 

mobilności oraz 

promowanie zachowań 

energooszczędnych w 

transporcie 

- 

Cel 4. Zapewnienie 

zrównoważonego 

rozwoju regionalnego i 

lokalnego 

z uwzględnieniem zmian 

klimatu 

Wszystkie cele POŚ dla Gminy 

Brwinów 
- 
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Nadrzędny dokument strategiczny 
Analiza zgodności Aktualizacji Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy  Brwinów na lata 
2021-2030 

Nazwa 
dokumentu 

Cele wyznaczone w 
dokumencie 

Odnośny cel (w przypadku braku 
możliwości dopasowania: 

kierunek interwencji, zadanie) 
Uwagi 

Cel 5. Stymulowanie 

innowacji sprzyjających 

adaptacji do zmian 

klimatu 

Wszystkie cele POŚ dla Gminy 

Brwinów 
- 

Cel 6. Kształtowanie 

postaw społecznych 

sprzyjających adaptacji 

do zmian klimatu 

Wszystkie cele POŚ dla Gminy 

Brwinów 
- 

Program wodno-

środowiskowy 

kraju 

1. Niepogarszanie stanu 

części wód 

1. Poprawa jakości wód 

powierzchniowych i 

podziemnych – dążenie do 

osiągnięcia dobrego stanu 

wód 

- 

2. Osiągnięcie dobrego 

stanu wód: dobry stan 

ekologiczny i chemiczny 

dla wód 

powierzchniowych, 

dobry stan chemiczny i 

ilościowy dla wód 

podziemnych. 

1. Poprawa jakości wód 

powierzchniowych i 

podziemnych – dążenie do 

osiągnięcia dobrego stanu 

wód 

- 

3. Spełnienie wymagań 

specjalnych, zawartych 

w innych unijnych 

aktach prawnych i 

polskim 

prawie, w odniesieniu 

do obszarów 

chronionych (w tym 

wrażliwych 

na eutrofizację 

wywołaną 

zanieczyszczeniami 

pochodzącymi ze źródeł 

komunalnych, 

narażonych na 

1. Poprawa jakości wód 

powierzchniowych i 

podziemnych – dążenie do 

osiągnięcia dobrego stanu 

wód 

- 
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Nadrzędny dokument strategiczny 
Analiza zgodności Aktualizacji Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy  Brwinów na lata 
2021-2030 

Nazwa 
dokumentu 

Cele wyznaczone w 
dokumencie 

Odnośny cel (w przypadku braku 
możliwości dopasowania: 

kierunek interwencji, zadanie) 
Uwagi 

zanieczyszczenia 

związkami azotu 

pochodzącymi ze źródeł 

rolniczych, 

przeznaczonych do 

celów rekreacyjnych, do 

poboru wody dla 

zaopatrzenia ludności w 

wodę przeznaczoną do 

spożycia, 

przeznaczonych do 

ochrony gatunków 

zwierząt wodnych o 

znaczeniu 

gospodarczym, do 

ochrony siedlisk lub 

gatunków, dla których 

utrzymanie stanu wód 

jest ważnym czynnikiem 

w ich ochronie). 

4. Zaprzestanie lub 

stopniowe wyeliminowanie 

zrzutu substancji 

priorytetowych do 

środowiska lub 

ograniczone zrzuty tych 

substancji. 

1. Ograniczenie emisji 

zanieczyszczeń zawartych 

w ściekach komunalnych i 

przemysłowych 

2. Stworzenie 

kompleksowego systemu 

gospodarki ściekowej na 

terenie Gminy 

- 

Plan 

gospodarowania 

wodami na 

obszarach 

dorzecza Wisły 

Cel środowiskowy dla 

JCW – JCWP rzeczne – 

dobry stan chemiczny 

1. Poprawa jakości wód 

powierzchniowych i 

podziemnych – dążenie do 

osiągnięcia dobrego stanu 

wód 

- 

Cel środowiskowy dla 

JCWPd – dobry stan 

ilościowy i chemiczny 

1. Poprawa jakości wód 

powierzchniowych i 

podziemnych – dążenie do 

- 
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Nadrzędny dokument strategiczny 
Analiza zgodności Aktualizacji Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy  Brwinów na lata 
2021-2030 

Nazwa 
dokumentu 

Cele wyznaczone w 
dokumencie 

Odnośny cel (w przypadku braku 
możliwości dopasowania: 

kierunek interwencji, zadanie) 
Uwagi 

osiągnięcia dobrego stanu 

wód 

Plan zarządzania 

ryzykiem 

powodziowym na 

obszarze dorzecza 

Wisły 

1. Zahamowanie 

wzrostu ryzyka 

powodziowego 

1. Ochrona przed powodzią - 

2. Obniżenie 

istniejącego ryzyka 

powodziowego 

1. Ochrona przed powodzią - 

3. Poprawa systemu 

zarządzania ryzykiem 

powodziowym 

1. Ochrona przed powodzią - 

Dokumenty o charakterze programowym/wdrożeniowym 

Strategia Rozwoju 

Województwa 

Mazowieckiego do 

2030 roku 

Cel rozwojowy: 

Zapewnienie 

gospodarce regionu 

zdywersyfikowanego 

zaopatrzenia w energię 

przy zrównoważonym 

gospodarowaniu 

zasobami środowiska 

Kierunek działań: 

Zapewnienie trwałego i 

zrównoważonego 

rozwoju oraz 

zachowanie wysokich 

walorów środowiska 

Wszystkie cele POŚ dla Gminy 

Brwinów 
- 
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Nadrzędny dokument strategiczny 
Analiza zgodności Aktualizacji Programu 

Ochrony Środowiska dla Gminy  Brwinów na lata 
2021-2030 

Nazwa 
dokumentu 

Cele wyznaczone w 
dokumencie 

Odnośny cel (w przypadku braku 
możliwości dopasowania: 

kierunek interwencji, zadanie) 
Uwagi 

Plan 

Zagospodarowania 

Przestrzennego 

Województwa 

Mazowieckiego 

Kierunki: 

- infrastruktura 

energetyczna, 

- infrastruktura wodno-

kanalizacyjna i 

oczyszczanie ścieków, 

- gospodarka odpadami,  

- ochrona środowiska i 

zasobów przyrody, 

- obszary szczególnego 

zagrożenia powodzią, 

- infrastruktura 

krytyczna – 

przedsiębiorcy o 

szczególnym znaczeniu 

gospodarczo-obronnym 

Wszystkie cele POŚ dla 

Gminy Brwinów - 

Wojewódzki Plan 

Gospodarki 

Odpadami dla 

Województwa 

Mazowieckiego na 

lata 2016-2021 z 

uwzględnieniem lat 

2022-2027 

Wprowadzenie 

zgodnego z ustawą o 

utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach 

systemu gospodarki 

odpadami w tym 

regionie w sposób 

gwarantujący ochronę 

środowiska, 

uwzględniając obecne i 

przyszłe możliwości, a 

także uwarunkowania 

ekonomiczne oraz 

poziom technologiczny 

istniejącej infrastruktury 

1. Racjonalna gospodarka 

odpadami 
- 
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2021-2030 

Nazwa 
dokumentu 

Cele wyznaczone w 
dokumencie 

Odnośny cel (w przypadku braku 
możliwości dopasowania: 

kierunek interwencji, zadanie) 
Uwagi 

Program Ochrony 

Środowiska dla 

Województwa 

Mazowieckiego do 

2022 r. 

Dążenie do poprawy 

stanu środowiska w 

województwie, 

ograniczenie 

negatywnego wpływu 

zanieczyszczeń na 

środowisko, ochrona i 

rozwój walorów 

środowiska, a także 

racjonalne 

gospodarowanie jego 

zasobami 

Wszystkie cele POŚ dla Gminy 
Brwinów 

- 

Dokumenty lokalne (powiatowe, gminne) 

Program Ochrony 

Środowiska dla 

Powiatu 

Pruszkowskiego na 

lata 2017-2019 z 

uwzględnieniem 

perspektywy na 

lata 2020-2023 

1. Znacząca poprawa 

jakości powietrza na 

obszarze powiatu 

pruszkowskiego 

związana z realizacją 

kierunków naprawczych 

2. Poprawa i utrzymanie 

dobrego stanu 

akustycznego 

środowiska na terenie 

powiatu pruszkowskiego 

3. Utrzymanie wartości 

natężenia 

promieniowania 

elektromagnetycznego 

na dotychczasowych, 

niskich poziomach 

4. System 

zrównoważonego 

gospodarowania 

wodami 

powierzchniowymi i 

Wszystkie cele POŚ dla Gminy 

Brwinów 
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2021-2030 

Nazwa 
dokumentu 

Cele wyznaczone w 
dokumencie 

Odnośny cel (w przypadku braku 
możliwości dopasowania: 

kierunek interwencji, zadanie) 
Uwagi 

podziemnymi, 

umożliwiających 

zaspokojenie 

uzasadnionych potrzeb 

wodnych regionu przy 

osiągnięciu i utrzymaniu 

co najmniej dobrego 

stanu wód 

5. Rozwój i 

dostosowanie instalacji i 

urządzeń służących 

zrównoważonej i 

racjonalnej gospodarce 

wodno-ściekowej dla 

potrzeb ludności i 

przemysłu 

6. Ochrona zasobów 

geologicznych 

występujących na 

terenie powiatu 

pruszkowskiego 

7. Ochrona gleb przed 

degradacją na terenie 

powiatu pruszkowskiego 

8. Minimalizacja ilości 

powstających odpadów 

na terenie powiatu 

pruszkowskiego 

9. Zachowanie, 

odtworzenie i 

zrównoważone 

użytkowanie 

bioróżnorodności i 

georóżnorodności oraz 

ochrony krajobrazu 

10. Ograniczenie ryzyka 
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Ochrony Środowiska dla Gminy  Brwinów na lata 
2021-2030 

Nazwa 
dokumentu 

Cele wyznaczone w 
dokumencie 

Odnośny cel (w przypadku braku 
możliwości dopasowania: 

kierunek interwencji, zadanie) 
Uwagi 

wystąpienia poważnych 

awarii przemysłowych 

oraz minimalizacja ich 

skutków 

11. Wdrażanie i 

promocja edukacji 

ekologicznej 

 

Program usuwania 

wyrobów 

zawierających 

azbest  z terenu 

Gminy Brwinów 

1. Oczyszczenie terenu 

Gminy z azbestu oraz 

usunięcie stosowanych 

od wielu lat wyrobów 

zawierających azbest 

2. Wyeliminowanie 

szkodliwego wpływu i 

niebezpiecznych dla 

zdrowia mieszkańców 

skutków oddziaływania 

azbestu 

3. Sukcesywna 

likwidacja oddziaływania 

azbestu na środowisko 

oraz spełnienie, w 

określonym horyzoncie 

czasowym, wymogów 

dotyczących ochrony 

środowiska 

4. Stworzenie 

optymalnych warunków 

do wdrażania przepisów 

prawnych oraz norm 

postępowania z 

wyrobami zawierającymi 

azbest 

5. Finansowa pomoc dla 

mieszkańców w 

1. Kontynuacja programów 

usuwania azbestu 
- 
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Nazwa 
dokumentu 

Cele wyznaczone w 
dokumencie 

Odnośny cel (w przypadku braku 
możliwości dopasowania: 

kierunek interwencji, zadanie) 
Uwagi 

utylizacji płyt 

azbestowo-

cementowych w sposób 

zgodny z przepisami 

prawa 

 

 
 


