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UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie uchwalenia Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Małkinia Górna na lata 2021 - 
2024 z perspektywą do roku 2028 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. 
poz.713 z późn.zm.) w związku z art. 17 ust. 1, art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 z późn.zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje: 

§ 1. Uchwala się Program Ochrony Środowiska dla Gminy Małkinia Górna na lata 2021 – 2024 z perspektywą 
do roku 2028, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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1 WYKAZ SKRÓTÓW  

CAFE – dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2008/50/WE z dnia 21 maja 2008 r. w sprawie 

jakości powietrza i czystszego powietrza dla Europy (Clean Air for Europe - Czyste Powietrze dla 

Europy), 

GIOŚ – Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, 

GUS – Główny Urząd Statystyczny, 

JCWP – jednolita część wód powierzchniowych,  

JCWPd –jednolita części wód podziemnych  

NFOŚiGW – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 

PM10 – pył (PM - ang. particulate matter) są to pyły o średnicy aerodynamicznej do 10 µm, 

PM2,5 – cząstki pyłu o średnicy aerodynamicznej do 2,5 µm, 

Program – Program Ochrony Środowiska dla Gminy Małkinia Górna na lata 2021-2024 z perspektywą 

do roku 2028, 

RDOŚ – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, 

RLM – Równoważna Liczba Mieszkańców, 

WFOŚiGW – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
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2 WSTĘP  

2.1 PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA 

Podstawą prawną opracowania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Małkinia Górna na lata 

2021-2024 z perspektywą do roku 2028” jest art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. tj. 2020 r. poz. 1219 z późn. zm.) . Dokument ten nakłada na organy 

wykonawcze województwa, powiatu i gminy obowiązek opracowania programów dla poszczególnych 

jednostek samorządu terytorialnego. Dokumenty te mają na celu realizowanie polityki ochrony 

środowiska zgodnie z zapisami w ww. Ustawie. Dotychczas obowiązującym dokumentem był „Program 

Ochrony Środowiska dla Gminy Małkinia Górna do roku 2020”, który został przyjęty przez Radę Gminy 

Małkinia Górna Uchwałą Nr 218/XXXVII/237/2017 w dniu 5 czerwca 2017 r. 

Podstawowym celem sporządzenia i uchwalenia Programu jest realizacja przez jednostki samorządu 

terytorialnego polityki ochrony środowiska zbieżnej z założeniami najważniejszych dokumentów 

strategicznych i programowych. Program stanowi podstawę funkcjonowania systemu zarządzania 

środowiskiem spajającą wszystkie działania i dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na 

szczeblu Gminy Małkinia Górna. 

„Program Ochrony Środowiska dla Gminy Małkinia Górna na lata 2021-2024 z perspektywą do roku 

2028” został przygotowany w oparciu o szereg dokumentów wymienionych w rozdziale Analiza 

zgodności Programu z dokumentami strategicznymi na poziomie krajowym, wojewódzkim, 

powiatowym i gminnym zgodnie z Wytycznymi do opracowania wojewódzkich, powiatowych 

i gminnych programów ochrony środowiska sporządzonymi przez Ministerstwo Środowiska we 

wrześniu 2015 roku. 
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3 STRESZCZENIE  

Program zawiera podstawowe informacje na temat Gminy Małkinia Górna dotyczące położenia 

geograficznego, sytuacji demograficznej, gospodarki rolnej, leśnej, a także turystyki, przemysłu, rynku 

pracy i odnawialnych źródeł energii. 

Przeprowadzono również analizę zgodności Programu z dokumentami strategicznymi na poziomie 

krajowym, wojewódzkim, powiatowym i gminnym. 

Dokonano oceny stanu środowiska w podziale na następujące obszary interwencji: ochronę klimatu i 

jakości powietrza, zagrożenie hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, 

gospodarkę wodno – ściekową, zasoby geologiczne, gleby, gospodarkę odpadami i zapobieganie 

powstaniu odpadów, zasoby przyrodnicze, zagrożenia poważnymi awariami. Opisano również 

zagadnienia związane z adaptacjami do zmian klimatu, nadzwyczajnymi zagrożeniami środowiska, 

działaniami edukacyjnymi, monitoringiem środowiska. 

Wyznaczono cel nadrzędny Programu w oparciu o dokumenty strategiczne oraz analizę SWOT: 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY MAŁKINIA GÓRNA PRZY 

ZACHOWANIU I PROMOCJI ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

a także cele w poszczególnych obszarach interwencji, kierunki, zadania, jak również harmonogram 

finansowy. Podano założone źródła finansowania zaplanowanych zadań, a także system realizacji 

Programu.  

W wyniku realizacji Programu stan środowiska w Gminie Małkinia Górna ulegnie poprawie. Brak 

realizacji zadań zawartych w Programie spowoduje pogorszenie stanu środowiska w Gminie Małkinia 

Górna.
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4 PODSTAWOWE INFORMACJE CHARAKTERYZUJĄCE OBSZAR GMINY MAŁKINIA 

GÓRNA  

4.1 POŁOŻENIE GEOGRAFICZNE 

Gmina Małkinia Górna położona jest w województwie mazowieckim, w powiecie ostrowskim i graniczy 

od północy z gminą Ostrów Mazowiecka oraz Miastem Ostrów Mazowiecka (powiat ostrowski), od 

wschodu-Zaręby Kościelne (powiat ostrowski), od zachodu- Brok (powiat ostrowski), od południa 

Sadowne (powiat węgrowski) oraz Kosów Lacki i rzeka Bug. 

 

 

MAPA 1 POŁOŻENIE GMINY MAŁKINIA GÓRNA NA TLE POWIATU OSTROWSKIEGO 

Źródło: https://www.osp.org.pl/hosting/mapa.php?id_w=8&id_p=170&id_g=1355
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4.2 SYTUACJA DEMOGRAFICZNA 

Powierzchnia administracyjna Gminy Małkinia Górna zgodnie z danymi GUS za rok 2019 wynosi 

134 km2. 

Na dzień 31 XII 2019 roku1 zamieszkuje ją faktycznie 11 624 mieszkańców. Na obszarze gminy 

Małkinia Górna położonych jest 29 sołectw: 

1. Borowe 

2. Błędnica 

3. Daniłowo  

4. Daniłówka Pierwsza 

5. Daniłowo - Parcele 

6. Glina 

7. Grądy 

8. Kańkowo 

9. Kiełczew 

10. Klukowo 

11. Małkinia Dolna 

12. Małkinia Górna I  

13. Małkinia Górna II 

14. Małkinia Górna III  

15. Małkinia Górna IV 

16. Małkinia Górna V 

17. Niegowiec  

18. Orło  

19. Małkinia Mała - Przewóz  

20. Prostyń  

21. Podgórze - Gazdy 

22. Poniatowo 

23. Rostki - Piotrowice  

24. Rostki Wielkie  

25. Sumiężne 

26. Treblinka  

27. Zawisty Nadbużne 

                                                           
1www.stat.gov.pl  
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28. Zawisty Podleśne 

29. Żachy - Pawły 

4.3 GOSPODARKA ROLNA 

Zgodnie z informacjami z Urzędu Gminy na terenie gminy Małkinia Górna znajduje się łącznie 

3 879 gospodarstw. Najwięcej gospodarstw – 1 362 charakteryzuje się powierzchnią do 0,4999 ha.  

TABELA 1 LICZBA GOSPODARSTW WG POWIERZCHNI NA TERENIE GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

Zakres powierzchni [ ha] Ilość gospodarstw [szt.] 

0,0-0,4999 1 362 

0,5-0,9999 467 

1,0-1,4999 430 

1,5-1,99999 328 

2,0-2,9999 414 

3,0-4,9999 460 

5,0-6,9999 216 

7-9,9999 118 

10,0-14,9999 63 

15,0-19,9999 13 

20,0- 29,9999 3 

30,0-49,9999 3 

50,0-99,9999 2 

100,0 i powyżej - 

Razem 3 879 

Źródło: Urząd Gminy Małkinia Górna 
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Graficznym obrazem danych zawartych w powyższej tabeli jest wykres poniżej. 

 

WYKRES 1 ILOŚĆ GOSPODARSTW W GMINIE MAŁKINIA GÓRNA WG ZAKRESU POWIERZCHNI 

Na terenie gminy Małkinia Górna znajdują się gleby w różnych klasach bonitacyjnych. 

Bonitacja gleby (z łac. bonus = dobry) - ocena jakości gleb pod względem ich wartości użytkowej, 

uwzględniająca żyzność gleby, stosunki wodne w glebie, stopień kultury gleby i trudność uprawy 

w powiązaniu z agroklimatem, rzeźbą terenu oraz niektórymi elementami stosunków gospodarczych. 

W zależności od przyjętej bonitacji wartość tą wyraża się w klasach lub punktach. Przeprowadza się ją 

w celu zakładania jednolitej ewidencji gruntów, będącej podstawą określenia wymiaru podatku 

gruntowego, scalania gruntów oraz racjonalnego ich wykorzystania na cele nierolnicze. Uwzględnia się 

następujące kryteria: 

 budowa profilu (typ i podtyp gleby, rodzaj, gatunek, miąższość poziomu próchnicznego 

i zawartość próchnicy, odczyn i skład chemiczny, właściwości fizyczne, oglejenie), 

 stosunki wilgotnościowe, uwarunkowane położeniem w terenie, 

 wysokość nad poziomem morza. 

W oparciu o te kryteria gleby zalicza się do odpowiednich klas bonitacyjnych. Uzupełniającymi 

czynnikami bonitacji są właściwości otoczenia profilu glebowego i warunki uprawy. W polskim systemie 

bonitacji gleby wyróżnia się 8 klas gleb gruntów ornych: I, II, IIIa, IIIb, IVa, IVb, V, VI i 6 klas gleb użytków 

zielonych: I, II, III, IV, V, VI. W skali kraju gleby orne bardzo dobre i dobre (I-II) o powierzchni 3,7%, (IIIa 

i IIIb) zajmują 18,0%, średniej jakości (IVa i IVb) – 35,2% oraz słabe i bardzo słabe (V i VI) – 37,3% ogólnej 
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powierzchni gruntów ornych, górskie 5%. W ogólnej powierzchni użytków zielonych kraju klasy 

najsłabsze (V i VI) stanowią aż 42,6%. 

Poniższy opis dotyczy gleb pod gruntami ornymi. 

 Gleby klasy I - gleby orne najlepsze. Są to: czarnoziemy, rędziny kredowe, gleby brunatne (tylko 

te bogate w próchnicę), mady. Są to gleby najbardziej zasobne w składniki pokarmowe, łatwe 

do uprawy (przewiewne, ciepłe, niezaskorupiające się). 

 Gleby klasy II - gleby orne bardzo dobre. Mają skład i właściwości podobne jak gleby klasy I, 

jednak położone są w mniej korzystnych warunkach terenowych, co powoduje, że plony roślin 

uprawianych na tej klasie gleb, mogą być niższe niż na glebach klasy I. 

 Gleby klasy III (a i b) gleby orne średnio dobre - Gleby brunatne, gleby bielicowe. W porównaniu 

do gleb klas I i II, posiadają gorsze właściwości fizyczne i chemiczne. Odznaczają się dużym 

wahaniem poziomu wody w zależności od opadów atmosferycznych. Na glebach tej klasy 

można już zaobserwować procesy ich degradacji. 

 Gleby klasy IV (a i b) - gleby orne średnie. Plony roślin uprawianych na tych glebach są wyraźnie 

niższe niż na glebach klas wyższych, nawet, gdy utrzymywane są one w dobrej kulturze rolnej. 

Gleby te są bardzo podatne na wahania poziomu wód gruntowych. 

 Gleby klasy V - gleby orne słabe. Do tej klasy należą gleby kamieniste lub piaszczyste o niskim 

poziomie próchnicy. Są ubogie w substancje organiczne. Do tej klasy zaliczamy również gleby 

orne słabe położone na terenach niezmeliorowanych albo takich, które do melioracji się nie 

nadają. 

 Gleby klasy VI - gleby orne najsłabsze. W praktyce nadają się tylko do zalesienia. Posiadają 

bardzo niski poziom próchnicy. Próba uprawy roślin na glebach tej klasy niesie ze sobą duże 

ryzyko uzyskania bardzo niskich plonów. 

Sytuację pod względem klas bonitacyjnych w gminie Małkinia Górna przestawia poniższa tabela oraz 

wykres. Wynika z nich, że na terenie gminy Małkinia Górna przeważają grunty orne klasy V oraz VI, 

które stanowią łącznie 81,98 % ogółu gruntów ornych w gminie Małkinia Górna. Na terenie gminy 

Małkinia Górna nie występują grunty orne w I, II klasy bonitacji. 

TABELA 2 POWIERZCHNIA GRUNTÓW ORNYCH W GMINIE MAŁKINIA GÓRNA WG KLAS 

BONITACJI  

Klasa bonitacji Powierzchnia gruntów ornych [ha] 

klasa I - 

klasa II - 

klasa III a 8,7191 
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Klasa bonitacji Powierzchnia gruntów ornych [ha] 

klasa IIIb 85,6302 

klasa IVa 259,9320 

klasa IV b 445,7553 

klasa V 2.146,0970 

klasa VI 1.950,0007 

klasa VIz 100,2597 

Razem 4.996,3922 

Źródło: Urząd Gminy Małkinia Górna 
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Łąki i pastwiska na terenie gminy Małkinia Górna zamykają się w czterech na sześć możliwych klas 

bonitacji, są to klasy III, IV, V i VI, które łącznie dają 100% powierzchni łąk i pastwisk na terenie gminy 

Małkinia Górna. 

TABELA 3 KLASY BONITACJI ŁĄK I PASTWISK NA TERENIE GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

Klasa bonitacji Łąki i pastwiska [ha] 

klasa I - 

klasa II - 

klasa III 29,84 

klasa IV 521,1169 

klasa V 1 625,9510 

klasa VI 803,1870 

Razem 2 980,0949 

Źródło: Urząd Gminy Małkinia Górna 
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Zagrożenia dla środowiska związane z rolnictwem 

Produkcja rolna w gospodarstwie rolnym odbywa się w oparciu o naturalne zasoby środowiska, 

na które składają się: gleba, woda, powietrze i krajobraz z jego bioróżnorodnością. Degradacja 

środowiska naturalnego w wyniku działania zespołu ujemnych zjawisk spowodowanych przez 

rolnictwo przejawia się, zatem poprzez wpływ na: 

1. Jakość gleby: 

a. Ryzyko erozji wietrznej, wodnej, 

b. Pogorszenie właściwości fizycznych na skutek uprawy mechanicznej, 

c. Spadek zawartości próchnicy, 

d. Ryzyko zakwaszenia i zasolenia, 

e. Ryzyko skażenia środkami ochrony roślin i metalami ciężkimi, 

2. Jakość wody: 

a. Zanieczyszczenie N 

b. Zanieczyszczenie P 

3. Jakość powietrza: 

a. Emisje do atmosfery gazów cieplarnianych, 

b. Zachowanie bioróżnorodności krajobrazu wiejskiego. 
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4.4 LASY 

Lasy spełniają bardzo różnorodne funkcje w sposób naturalny, którymi są: 

1) funkcje ekologiczne (ochronne) – las kształtuje klimat globalny i lokalny, ma wpływ na skład 

atmosfery, reguluje obieg wody w przyrodzie, przeciwdziała powodziom, lawinom i osuwiskom, 

chroni glebę przed erozją i krajobraz przed stepowieniem, tworzy warunki do zachowania 

gatunków i ekosystemów, zachowując różnorodność i złożoność krajobrazu, 

2) funkcje produkcyjne – polegające na materialnych świadczeniach lasu: 

a) produkcji drewna z zachowaniem odnawialności, 

b) produkcji innych użytków głównych: materiał rozmnożeniowy, sadzonki, nawozy organiczne, 

szczepionki grzybowe 

3) produkcja użytków ubocznych – pożytki naturalne niedrzewne: tuszy zwierzyny łownej, grzyby, 

owoce leśne, zioła, inne części runa leśnego, igliwie, stroisz, żywica, kora, choinki 

4) funkcje społeczne – które służą kształtowaniu korzystnych warunków zdrowotnych i rekreacyjnych 

dla społeczeństwa. Poza tym las staje się miejscem pracy dla wielu ludzi. Gospodarka leśna 

stymuluje także zatrudnienie w innych sektorach gospodarki np. w przemyśle drzewnym, 

celulozowo – papierniczym, meblarskim, a w mniejszym stopniu w energetycznym. 

Lasy mają istotne znaczenie gospodarcze i są kluczowym elementem bezpieczeństwa ekologicznego 

oraz mają szczególne znaczenie w ochronie środowiska naturalnego.  

Lasy spełniają znaczną rolę w likwidowaniu zanieczyszczeń środowiska naturalnego. Absorpcja pyłów 

wynosi w nich 30-50 % (1 ha buczyn pochłania średnio 70 ton pyłów), a także następuje absorpcja 

substancji gazowych (np. w olszynach do 85 % azotanów, fluoru i dwutlenku siarki). Ważnym 

elementem jest tłumienie fal akustycznych (w łęgach na odległość 100 m od źródła dźwięku) wynosi 

od 70-90%. 

Ogólna powierzchnia lasów na terenie gminy na dzień 31.12.2019 r. wynosi 3 949,99 ha. 

Średnia lesistość gminy w roku 2018 wynosi 29,2%. W porównaniu lesistość województwa 

mazowieckiego w tym samym roku wg GUS wyniosła 23,4 %, a lesistość powiatu ostrowskiego 28,8%. 

Gmina Małkinia Górna charakteryzuje się, więc większą lesistością niż powiat ostrowski i województwo 

mazowieckie. 

Największa część lasów należy do Skarbu Państwa – 57,54 %, lasy prywatne natomiast stanowią 42,31% 

ogółu lasów na terenie gminy Małkinia Górna, sama Gmina Małkinia Górna jest właścicielem 0,15% 

ogólnej powierzchni lasów. 
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TABELA 4 STRUKTURA WŁASNOŚCI LASÓW NA TERENIE GMINY MAŁKINIA GÓRNA W ROKU 

2019 

Powierzchnia lasów ogółem [ha] 3 949,99  100,00% 

Powierzchnia lasów będących własnością Skarbu 
Państwa [ha] 

2272,71 57,54% 

Powierzchnia lasów będących własnością gminy [ha] 6,00 0,15% 

Powierzchnia lasów prywatnych [ha] 1 671,28 42,31% 

Źródło: stat.gov.pl 

Lasy państwowe  położone na terenie Gminy Małkinia wchodzą w skład Nadleśnictwa Ostrów 

Mazowiecka, Nadleśnictwa Sokołów oraz Nadleśnictwa Łomża.  

Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka2 

Dominującymi typami siedliskowymi w Nadleśnictwie Ostrów Mazowiecka są siedliska: Bśw-45,2% i 

BMśw-34,8%, poza nimi znaczący udział mają też siedliska: LMśw-11,2% oraz LMw-3,1%. Siedliska 

borowe zajmują 80,7%, natomiast lasowe 19,3% powierzchni leśnej nadleśnictwa. 

Nadleśnictwo Sokołów3 

W Nadleśnictwie przeważają żyzne siedliska lasowe. Ich łączny udział wynosi prawie 67%, przy czym są 

to w zdecydowanej większości siedliska świeże, występujące mniej więcej w tym samym udziale Lśw i 

LMśw. Siedliska borowe zajmują ok 33%, z czego Bśw około 13% a BMśw około 17%. Łączny udział 

siedlisk wilgotnych wynosi 14,5%. Prawie 80% zajmują siedliska świeże, ok. 4%- łęgowe a około 2%-

bagienne. 

Sosna jako gatunek panujący w drzewostanach Nadleśnictwa zajmuje około 55%. Udział miąższościowy 

tego gatunku jest nieco wyższy i wynosi 60%. Drugim, co do zajmowanej powierzchni w drzewostanach 

Nadleśnictwa jest dąb, którego udział wynosi 22%. Znaczącą powierzchnię zajmuje również brzoza (ok. 

10%) i olsza (ok. 8%), spory jest również udział świerka – ok 2%. Pozostałe gatunki (osobno) nie 

przekraczają 1% powierzchni. 

Nadleśnictwo Łomża4 

Dominującymi typami siedliskowymi w Nadleśnictwie Łomża są BMśw-36,6%, LMśw-23,88%, Bśw-

21,13%. 

Ze względu na strukturę troficzną siedliska dzielimy na:  

 bory i bory mieszane (Bs,Bśw, Bw,Bb, BMśw, BMw, BMb)-58,34%, 

                                                           
2 Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Ostrów Mazowiecka na okres od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2024 r. 
3 Plan Urządzenia Lasu dla Nadleśnictwa Sokołów na lata 206-2025 wg stanu lasu w dniu 1 stycznia 2016 
4 Plan Urządzenia Lasu Nadleśnictwa Łomża na okres od 01.01.2010-31.12.2019 
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 lasy i lasy mieszane (LMśw, LMw, LMb, Lśw, Lw)-36,89%, 

 olsy i olsy jesionowe (Ol, OlJ)-4,77%. 

Przyjmując za kryterium strukturę wilgotnościową, wyróżniamy: 

 siedliska suche (Bs)-0,08%, 

 siedliska świeże (Bśw, BMśw, LMśw, Lśw)-91,03% 

 siedliska wilgotne (Bw, BMw, LMw, Lw)-3,62% 

 siedliska bagienne i łęgowe (Bb, BMb, LMb, Ol, OIJ)-5,27% 

4.5 TURYSTYKA5 

Cała Gmina Małkinia Górna znajduje się w obszarze „Zielonych Płuc Polski”. Rzeka Bug wraz z licznymi 

starorzeczami i mniejszymi ciekami to atrakcyjny szlak turystyczny. Na terenie Gminy znajdują się trzy 

obszary Natury 2000: OSO Dolina Dolnego Bugu, SOO Ostoja Nadbużańska, OSO Puszcza Biała. Gmina 

Małkinia Górna posiada 16 zabytków oraz 63 stanowiska archeologiczne. 

TABELA 5 WYKAZ ZABYTKÓW WPISANYCH DO REJESTRU ZABYTKÓW NIERUCHOMYCH 

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 

Lp. Obiekt/obecna funkcja Miejscowość Adres 
Numer 
rejestru 

Okres powstania 

1. 
Kościół parafialny wraz 
z ogrodzeniem, istniejącym 
drzewostanem i otoczeniem 

Małkinia Górna ul. Kościelna A-413 1909 r. 

2. Plebania Małkinia Górna 
ul. Kościelna 
46 

A-1185 1909 r. 

3. 
Kaplica nagrobna Andrzeja 
Kuczyńskiego 

Orło   A-631 1875 r. 

4. 
Młyn wodny z otaczającym 
drzewostanem 

Treblinka Treblinka 64 A-405 początek XX w. 

 

TABELA 6 WYKAZ OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W WOJEWÓDZKIEJ 

EWIDENCJI ZABYTKÓW 

Lp. Obiekt/obecna funkcja Miejscowość Adres Okres powstania 

1. 
cmentarz parafialny 
rzymskokatolicki 

Małkinia Górna 
ul. Kościelna 

poł. XIX w. 

2. 
kaplica grobowa (rodziny 
Sakowiczów) 

Małkinia Górna 
ul. Kościelna 

1909 r. 

3. poczta Małkinia Górna ul. Nurska 13 1862 r. 

4. 
cmentarz wojenny żołnierzy 
polskich z lat 1919-20, 1939-45 

Małkinia Górna 
ul. Leśna 

1919 r. 

                                                           
5 http://www.malkiniagorna.pl/asp/pl_start.asp?typ=14&menu=410&strona=1 
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Lp. Obiekt/obecna funkcja Miejscowość Adres Okres powstania 

5. park dworski Orło   Połowa XIX w. 

6. 
cmentarz parafialny 
rzymskokatolicki 

Prostyń 
  

Połowa XIX w. 

7. 
kostnica na cmentarzu 
parafialnym 

Prostyń 
  

1879 r. 

8. dom mieszkalny kolejowy Treblinka Treblinka 25 ok. 1920 r. 

9. 
Stacja kolejowa ob. dom 
mieszkalny 

Treblinka 
Treblinka 26 

ok. 1920 r. 
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 TABELA 7 WYKAZ OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH, KTÓRE ZNAJDUJĄ SIĘ W GMINNEJ EWIDENCJI 

ZABYTKÓW, ALE NIE ZNAJDUJĄ SIĘ W REJESTRZE ZABYTKÓW ANI W WOJEWÓDZKIEJ 

EWIDENCJI ZABYTKÓW 

Lp. Obiekt/obecna funkcja Miejscowość Adres Nr działki ew. Okres powstania 

1. młyn wodny Daniłowo Daniłowo 49 1929 r. 

2. dzwonnica przy 
kościele mur. 

Prostyń Prostyń 1375 1852 r. 

3. stacja kolejowa/dom 
mieszkalny 

Prostyń 
Prostyń, ul. 
Prymasa Tysiąclecia 

5/10 
druga połowa 
XIX w. 

 

TABELA 8 WYKAZ STANOWISK ARCHEOLOGICZNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIE NA TRENIE GMINY 

MAŁKINIA GÓRNA 
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Lp. Miejscowość Obszar 
Numer 

stanowiska 
na obszarze 

Numer 
stanowiska w 
miejscowości 

Czas powstania 
Nr 

rejestru 
zabytków 

1.  Żachy-Pawły 45-75 3 2 Późna epoka brązu  

2.  Żachy-Pawły 45-75 4 3 Neolit  

3.  
Daniłowo-

Parcele 
45-76 1 1 

Starożytność Okres 
nowożytny 

 

4.  
Daniłowo-

Parcele 
45-76 3 3 

Wczesna epoka brązu 
Okres nowożytny 

 

5.  
Daniłowo-

Parcele 
45-76 6 4 Starożytność  

6.  Orło 46-75 4 1 
Okres wpływów 

rzymskich 
Wczesne Średniowiecze 

 

7.  Orło 46-75 5 2 
Późna epoka brązu 

Okres wpływów 
rzymskich 

 

8.  Niegowiec 46-75 7 1 XVI-XVIII w.  

9.  Niegowiec 46-75 8 2 XVI-XVIII w.  

10.  Orło 46-75 11 5 
Mezolit/neolit 

Okres wpływów 
rzymskich 

 

11.  Orło 46-75 12 6 
Późne 

średniowiecze/nowożyt
ne 

Nr 
rejestru 
868/66 z 

dnia 
30.11.19

70 r. 

12.  Błędnica 46-75 19 1   

13.  Błędnica 46-75 20 1   

14.  
Zawisty 

Podleśne 
46-76 1 1 XV-XIX w.  

15.  Kańkowo 46-76 2 1 
Okres wpływów 

rzymskich XV-XIX w. 
 

16.  Kańkowo 46-76 3 2 Mezolit-neolit  

17.  Kańkowo 46-76 4 3 
Okres starożytny 

XIII-XIV w. 
 

18.  Kańkowo 46-76 5 4 
Okres starożytny 

XIII-XIV w. 
 

19.  Kańkowo 46-76 7 6 
Późna epoka brązu, 

okres halsztat 
 

20.  
Zawisty 

Podleśne 
46-76 8 1 Okres halsztat  

21.  
Małkinia 

Dolna 
46-76 14 1 Kultura łużycka  

22.  
Małkinia 

Dolna 
46-76 15 2 Neolit-ep. brązu  

23.  Kańkowo 46-76 16 7 
Późna epoka brązu, 

okres halst. 
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24.  Glina 47-75 3 1 
Późna epoka brązu-

wczesna epoka żelaza 
 

25.  Kiełczew 47-75 5 2 

Halsztat 
Okres wpływów 

rzymskich 
Wczesne średniowiecze 

Okres nowożytny 

 

26.  Kiełczew 47-75 6 3 

Mezolit/neolit 
Halsztat 

Okres wpływów 
rzymskich 

Późne 
średniowiecze/okres 

nowożytny 

 

27.  Kiełczew 47-75 7 4 
IV/V ok. epoka brązu 

Okres nowożytny 
 

28.  Kiełczew 47-75 8 5 
Mezolit/neolit 

Halsztat 
Okres nowożytny 

 

29.  Glina 47-75 9 7 Okres nowożytny  

30.  Glina 47-75 10 8 
Wczesne średniowiecze-

późne średniowiecze-
okres nowożytny 

 

31.  Glina 47-75 11 9 
Późne 

średniowiecze/okres 
nowożytny 

 

32.  Klukowo 47-75 14 10 
Okres wpływów 

rzymskich 
Wczesne średniowiecze 

 

33.  Klukowo 47-75 15 2 
Okres wpływów 

rzymskich 
Wczesne średniowiecze 

 

34.  Klukowo 47-75 16 3 
Okres wpływów 

rzymskich 
Wczesne średniowiecze 

 

35.  Klukowo 47-75 17 4 
Wczesne średniowiecze 

Okres nowożytny 
 

36.  Klukowo 47-75 18 5 

Mezolit/neolit 
Starożytność 

Wczesne średniowiecze 
Okres nowożytny 

 

37.  Klukowo 47-75 19 1 
Okres wpływów 

rzymskich 
Wczesne średniowiecze 

 

38.  Klukowo 47-75 20 6 

Późny neolit/wczesna 
epoka brązu 

Okres wpływów 
rzymskich 

Wczesne średniowiecze 
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39.  
Małkinia 

Dolna 
47-75 21 2 

Wczesne średniowiecze 
Okres nowożytny 

 

40.  Kiełczew 47-75 25 1 
Późne 

średniowiecze/nowożyt
ność 

 

41.  
Małkinia 

Mała-
Przewóz 

47-76 9 1 XVII/XIX w.  

42.  
Małkinia 

Mała-
Przewóz 

47-76 10 2 XVIII/XIX w.  

43.  
Rostki 

Wielkie 
47-76 13 2 

Wczesny okres lateński 
XVII-XIX w. 

 

44.  
Rostki 

Wielkie 
47-76 14 3 

Mezolit-neolit 
Okres wpływów 

rzymskich 
Wczesne średniowiecze 

XVIII/XIX w. 

 

45.  
Rostki-

Piotrowice 
47-76 16 1 

Okres wpływów 
rzymskich 

XVIII-XIX w. 
 

46.  
Rostki-

Piotrowice 
47-76 17 2 

II-V około epoki brązu 
XVIII-XIX w. 

 

47.  
Małkinia 

Górna 
47-76 18 1 XII-XIV w.  

48.  
Małkinia 

Górna 
47-76 19 2 

Neolit/wczesna epoka 
brązu 

Okres wpływów 
rzymskich 

Okres wczesnego 
średniowiecza 

 

49.  Treblinka 47-76 20 1 
Okres starożytny 

XVIII-XIX w. 
 

50.  Treblinka 47-76 21 2 
Okres starożytny 

XV-XVII w. 
 

51.  Treblinka 47-76 38 3 
III o. epoka brązu 

Wczesne średniowiecze 
 

52.  
Małkinia 

Górna 
47-76 39 3 

Okres starożytny 
Wczesne średniowiecze 

 

53.  
Rostki 

Piotrowice 
47-77 47 1 

Wczesne średniowiecze 
XVI-XVII w. 
XVIII-XIX w. 

 

54.  
Podgórze-

Gazdy 
47-77 48 2 XVI-XVII w.  

55.  Prostyń 48-76 5 2 
Późne średniowiecze-

okres nowożytny, k. XV-
XVI w. 

 

56.  Prostyń 48-76 6 3 
Epoka brązu-wczesna 

epoka żelaza 
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57.  Grądy 48-76 7 1 
Późne średniowiecze 

okres nowożytny 
 

58.  Grądy 48-76 8 2 
Wczesne średniowiecze 
Późne średniowiecze-

okres nowożytny 
 

59.  Grądy 48-76 9 3 

Starożytność 
Wczesne średniowiecze 
Późne średniowiecze-

okres starożytny 

 

60.  Grądy 48-76 10 4 
Późne średniowiecze 

Okres nowożytny 
 

61.  Grądy 48-76 11 5 
Mezolit 

Neolit-epoka brązu 
 

62.  Poniatowo 48-76 12 1 
Wczesne średniowiecze 

Późne średniowiecze 
-okres nowożytny 

 

63.  Poniatowo 48-76 25 3 
Późne średniowiecze-

okres nowożytny 
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4.6 PRZEMYSŁ 

Na terenie Gminy Małkinia Górna brak jest dużych zakładów przemysłowych, które 

stwarzałyby nadzwyczajne zagrożenie dla środowiska, albo też zakładów, których awaria w pracy 

byłaby powodem katastrofy ekologicznej. Zagrożenie dla środowiska, rozumiane, jako uciążliwe lub 

oddziaływanie w skali mniejszej /lokalnej/, wywierające wpływ na środowisko, stanowią: 

1. Rockwool Polska Sp. z o.o. ul. Kwiatowa 14, 66-131 Cigacice, Zakład w Małkini Górnej 

ul. Jana  III Sobieskiego 6, 

2. Ajinomoto Poland Sp. z o.o. ul. Klimczaka 1, 02-797 Warszawa, Zakład Produkcyjny: ul. Jana III 

Sobieskiego 6, 07-320 Małkinia Górna, 

3. -B.D. Art. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k. 05-200 Wołomin ul. Partyzantów 50,  

ZAKŁAD PRODUKCYJNY 07-320 Małkinia Górna ul. Jana III Sobieskiego 6a 

4. PROSPRECO POLSKA sp. z o.o. ul. Starosty Kosa 4, 07-410 Ostrołęka, Zakład Produkcyjny 

Zawisty Podleśne, 

5. Hurt Detal Rolek Recykling, ul. Nurska 65, 07-320 Małkinia Górna. 

TABELA 9 PODMIOTY GOSPODARKI NARODOWEJ WG REJESTRU REGON STAN NA ROK 2019 

NA TERERENIE GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

Lp. 
Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane 

w rejestrze REGON wg sekcji PKD 
Liczba jednostek gospodarczych 

1.  
Sekcja A 

Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i 

rybactwo 
32 

2.  
Sekcja B Górnictwo i wydobywanie 0 

3.  
Sekcja C Przetwórstwo przemysłowe 87 

4.  
Sekcja D 

Wytwarzanie i zaopatrywanie w 

energię elektryczną, gaz, parę 

wodną, gorącą wodę i powietrze 

do układów klimatyzacyjnych 

1 

5.  
Sekcja E 

Dostawa wody; gospodarowanie 

ciekami i odpadami oraz 

działalność związana z 

rekultywacją 

3 

6.  
Sekcja F Budownictwo 186 

7.  
Sekcja G 

Handel hurtowy i detaliczny; 

naprawa pojazdów 
222 
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Lp. 
Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane 

w rejestrze REGON wg sekcji PKD 
Liczba jednostek gospodarczych 

samochodowych, włączając 

motocykle 

8.  
Sekcja H 

Transport i gospodarka 

magazynowa 
47 

9.  
Sekcja I 

Działalność związana z 

zakwaterowaniem i usługami 

gastronomicznymi 

26 

10.  
Sekcja J Informacja i komunikacja 18 

11.  
Sekcja K 

Działalność finansowa i 

ubezpieczeniowa 
13 

12.  
Sekcja L 

Działalność związana z obsługą 

rynku nieruchomości 
25 

13.  
Sekcja M 

Działalność profesjonalna, 

naukowa i techniczna 
52 

14.  
Sekcja N 

Działalność w zakresie usług 

administrowania i działalność 

wspierająca  

36 

15.  
Sekcja O 

Administracja publiczna i obrona 

narodowa; obowiązkowe 

zabezpieczenia społeczne 

11 

16.  
Sekcja P Edukacja 29 

17.  
Sekcja Q 

Opieka zdrowotna i pomoc 

społeczna 
34 

18.  
Sekcja R 

Działalność związana z kulturą, 

rozrywką i rekreacją 
12 

19.  Sekcja S i 

T 

Pozostała działalność usługowa 
Gospodarstwa domowe 
zatrudniające pracowników; 
gospodarstwa domowe 
produkujące wyroby i świadczące 
usługi na własne potrzeby 

64 

20.  
Sekcja U 

Organizacje i zespoły 
eksterytorialne 

0 

Źródło: www.stat.gov.pl 
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4.7 RYNEK PRACY 

Według danych GUS z roku 2018 na terenie Gminy Małkinia Górna liczba pracujących to 2 080 osób. 

Liczba bezrobotnych zarejestrowanych wynosi 339 osób. Udział bezrobotnych zarejestrowanych 

w liczbie ludności w wieku produkcyjnym to 4,8 % w tym 6,1 % to kobiety. 

4.8 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII 

TABELA 10 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII NA TERENIE GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

Lp. 
Typ instalacji Ilość instalacji Moc[MW] 

1 
np. elektrownia wiatrowa - - 

2 np. wykorzystująca 
promieniowanie słoneczne 

4 26 kW 

3 np. wykorzystująca energię 
geotermalną 

- - 

Źródło: Urząd Gminy Małkinia Górna 
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5 REALIZACJA PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MAŁKINIA 

GÓRNA DO ROKU 2020  

Lp. Wskaźnik Jednostka 2017 r. 2019 r. 
Zmiana 

wskaźnika 
Tendencja 

1.  
Długość sieci 

wodociągowej 
km 108,10 144,58 +36,48  

2.  
Ludność korzystająca z 

sieci wodociągowej 
osób 9 545 9 944 +399  

3.  

Korzystający z 

wodociągu w % ogółu 

ludności 

% 81,3 84,4 +3,1  

4.  
Zużycie wody na 

jednego mieszkańca 
m3/rok 21,5 21,8 +0,3  

5.  
Długość sieci 

kanalizacyjnej 
km 17,074 38 +20,926  

6.  

Podłączenia sieci 

kanalizacyjnej 

prowadzące do 

budynków 

mieszkalnych i 

zbiorowego 

zamieszkania 

sztuk 558 752 +194  

7.  
Ludność korzystająca z 

sieci kanalizacyjnej 
osób 4 103 4 819 +716  

8.  

Korzystający z 

kanalizacji w % ogółu 

ludności 

% 39,0 40,9 +1,9  

9.  
Ludność korzystająca z 

oczyszczalni ścieków 
osoba 3 300 3410 +110  

10.  
Zbiorniki 

bezodpływowe 
sztuk 1 243 1313 +70  

11.  

Odpady komunalne 

zmieszane odpady 

zebrane w ciągu roku 

ogółem 

ton 1 795,38 1753,8 -41,58  

12.  Wskaźnik lesistości % 29,2 29,48 +0,28  

13.  
Powierzchnia gruntów 

leśnych (w tym lasów) 
ha 3 979,32 4 012,16 +32,84  

14.  Powierzchnia lasów ha 3 916,88 3 949,99 +33,11  
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Lp. Wskaźnik Jednostka 2017 r. 2019 r. 
Zmiana 

wskaźnika 
Tendencja 

15.  Pomniki przyrody szt. 1 1 0  

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica  oraz Urząd Gminy Małkinia Górna 

Oceniając stopień realizacji celów założonych w Programie należy posłużyć się mierzalnymi 

wskaźnikami. Źródłem wartości wskaźników monitoringu GUS. Zapewnia to porównywalność danych 

w kolejnych latach. 

Na 15 rozpatrywanych wskaźników 12 wykazało tendencję pozytywną, 2 negatywną a 1 wskaźnik nie 

zmienił się.  

 - tendencja pozytywna 

 - tendencja negatywna 

 - brak zmiany 
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6 OCENA STANU ŚRODOWISKA 

6.1 OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA  

Na poziom stężeń zanieczyszczeń w powietrzu mają wpływ wielkość napływowej i lokalnej emisji 

zanieczyszczeń do powietrza, warunki klimatyczne i topografia terenu. Głównymi źródłami 

zanieczyszczeń do atmosfery na terenie Gminy Małkinia Górna są rozproszone źródła emisji z sektora 

komunalno – bytowego, a także zanieczyszczenia komunikacyjne związane z ruchem pojazdów na 

drogach występujących na terenie Gminy Małkinia Górna. Substancjami zanieczyszczającymi, 

mającymi największy udział w emisji zanieczyszczeń, pochodzącymi z procesów spalania 

energetycznego są: tlenki azotu (NO-NO2), dwutlenek siarki (SO2), tlenek węgla, (CO) i pyły. Od środków 

transportu największy udział w emisji mają: tlenek węgla, (CO), tlenki azotu (NO-NO2) i benzen (C6H6). 

Na terenie województwa mazowieckiego wydzielono 4 strefy, dla których dokonuje się oceny jakości 

powietrza: Aglomeracja Warszawska, miasto Płock, miasto Radom i strefę mazowiecką. Gmina 

Małkinia Górna jest zaliczany do strefy mazowieckiej. 

TABELA 11 KLASYFIKACJA STREFY MAZOWIECKIEJ Z UWZGLĘDNIENIEM KRYTERIÓW 

OKREŚLONYCH W CELU OCHRONY ZDROWIA DLA POSZCZEGÓLNYCH 

ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA ZA ROK 2019 

Lp. Nazwa zanieczyszczenia Klasa strefy 

1.  Dwutlenek azotu NO2 A 

2.  Dwutlenek siarki SO2 A 

3.  Tlenek węgla CO A 

4.  Benzen C6H6  A 

5.  Pył PM10 C 

6.  Pył PM2,5  

Pył PM2,5 faza II 

A 

C1 

7.  Benzo(a)piren BaP  C 

8.  Arsen As  A 

9.  Kadm Cd  A 

10.  Nikiel Ni  A 

11.  Ołów Pb  A 

12.  Ozon O3  
A 

D2 
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Źródło: Roczna Ocena Jakości Powietrza w Województwie Mazowieckim raport wojewódzki za rok 2019, Główny Inspektorat Ochrony 
Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska 

Oznaczenie klas przyjęto wg instrukcji GIOŚ: 

 A – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie przekraczają odpowiednio poziomów 

dopuszczalnych lub poziomów docelowych, 

 A1 – oznaczenie strefy pod kątem pyłu zawieszonego PM2,5, w przypadku osiągnięcia poziomu 

określonego dla fazy II tj. 20 µg/m3, 

 C1 – oznaczenie strefy pod kątem pyłu zawieszonego PM2,5 w przypadku braku osiągnięcia 

poziomu określonego dla fazy II tj. 20 20 µg/m3, 

 C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lub 

poziomy docelowe, 

 D1 – jeżeli stężenie zanieczyszczeń ozonem troposferycznym na terenie strefy nie przekracza 

poziomu celu długoterminowego, 

 D2 – jeżeli stężenie zanieczyszczeń ozonem troposferycznym na terenie strefy przekracza 

poziom celu długoterminowego. 

TABELA 12 KLASYFIKACJA STREFY MAZOWIECKIEJ ZE WZGLĘDU NA OCHRONĘ ROŚLIN ROK 

2019 

Lp. Nazwa substancji Klasa strefy 

1.  SO2 A 

2.  NOx A 

3.  O3 A1 

1 Dla ozonu – poziom celu długoterminowego, strefy uzyskały klasę D2 
Źródło: Roczna Ocena Jakości Powietrza w Województwie Mazowieckim, raport wojewódzki za rok 2019, Główny Inspektorat Ochrony 

Środowiska, Departament Monitoringu Środowiska 

 

Niska emisja, pochodząca głównie z lokalnych kotłowni i gospodarstw indywidualnych stanowi lokalnie 

poważny problem w szczególności na terenach wiejskich. Źródła niskiej emisji są bardzo rozproszone. 

Charakteryzują się także sezonowością – wyraźnie wzrastają w sezonie grzewczym zaś w lecie ich 

znaczenie jest niewielkie. 
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MAPA 2 OBSZAR PRZEKROCZEŃ POZIOMU DOCELOWEGO  ŚREDNIOROCZNEGO 

BENZO(A)PIRENU W GMINIE WIEJSKIEJ MAŁKINIA GÓRNA W 2018 ROKU 

Źródło: Program ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i 

docelowe substancji w powietrzu  

Główną przyczyną przekroczeń poziomu docelowego średniorocznego benzo(a)pirenu w Gminie 

wiejskiej Małkinia Górna to oddziaływanie emisji związanych z indywidualnym ogrzewaniem 

budynków. Obszar wskazany na powyższej mapie obejmuje wsie: Małkinia Górna, Borowe, Prostyń. 

Łączna emisja z tego obszaru to 37 kg rocznie. Maksymalna wartość stężenia to 2,2 ng/m3. 

TABELA 13 PORÓWNANIE EMISJI ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA Z ZAKŁADÓW SZCZEGÓLNIE 

UCIĄŻLIWYCH NA TERENIE GMINA MAŁKINIA GÓRNA W LATACH 2018-2019 

Rodzaj emisji [Mg/r.] 2018r. 2019. 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych  76 70 

Emisja zanieczyszczeń gazowych 93 206 90 823 

Źródło: https://bdl.stat.gov.pl/BDL/dane/podgrup/tablica 

Porównując dane z lat 2019 i 2018 zauważamy zarówno spadek emisji zanieczyszczeń pyłowych jak i 

zanieczyszczeń gazowych. 
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6.2 ZAGROŻENIA HAŁASEM  

Największe zagrożenie środowiska hałasem powoduje zazwyczaj przemysł i komunikacja. Pewne 

lokalne uciążliwości w tym zakresie mogą wynikać z funkcjonowania istniejących zakładów 

przemysłowych oraz usługowych. W takich przypadkach należy przestrzegać zasadę, iż hałas i wibracje 

przekraczające dopuszczalne granice natężenia nie mogą sięgać poza obręb działki, na której są 

wytwarzane. 

Hałas komunikacyjny - wraz ze wzrostem natężenia ruchu obserwuje się coroczny przyrost 

poziomów hałasu komunikacyjnego. W celu ograniczenia uciążliwości wynikających z nadmiernego 

hałasu komunikacyjnego należy dążyć min., utrzymania dobrej nawierzchni dróg i ulic, dobrej 

organizacji ruchu itp. Na terenie Gminy Małkinia Górna nie dokonywano w roku 2019 pomiaru hałasu. 

W większości przypadków jest on związany z komunikacją drogową, kolejową oraz transportem, stąd 

poniżej przedstawiono mapę układu komunikacyjnego drogowego i kolejowego na terenie Gminy 

Małkinia Górna. 
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MAPA 3 UKŁAD KOMUNIKACYJNY DROGOWY ORAZ KOLEJOWY NA TERENIE GMINY 

MAŁKINIA GÓRNA  

Źródło: http://malkiniagorna.e-mapa.net/ 

Stan dróg jest średni. Władze gminy systematycznie pozyskują środki na budowę i modernizację dróg.  

Transport drogowy jest zagrożeniem dla środowiska przyrodniczego, atmosferycznego i akustycznego. 

Dodatkowo w następstwie katastrofy drogowej istnieje realne zagrożenie skażenia ludności i 

środowiska wokół wymienionych tras przewozu. Zagrożenie dla ludności gminy stwarzają również 

stacje i dystrybutory paliw płynnych. 
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6.3 POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 

Zgodnie z art. 123 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, oceny poziomów pól elektromagnetycznych 

w środowisku dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, a Główny Inspektor 

Ochrony Środowiska prowadzi okresowe badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. 

Niejonizujące promieniowanie elektromagnetyczne od zawsze występowało w środowisku 

naturalnym. Pochodzi ono z naturalnych źródeł takich jak Słońce, Ziemia, zjawiska atmosferyczne. 

Dodatkowo w środowisku występują sztuczne pola elektromagnetyczne, które związane 

są z techniczną działalnością człowieka. Promieniowanie elektromagnetyczne występuje wszędzie, 

a jego najważniejszymi źródłami są: 

 stacje bazowe telefonii komórkowej, 

 stacje i linie energetyczne, 

 nadajniki radiowe i telewizyjne oraz CB – radio i radiostacje amatorskie, 

 wojskowe i cywilne urządzenia radionawigacji, 

 urządzenia powszechnego użytku: kuchenki mikrofalowe, monitory, aparaty komórkowe itp. 

Ciągły rozwój techniki powoduje znaczny wzrost ilości nadajników radiowo – telewizyjnych 

oraz stacji bazowych telefonii komórkowej. W 2018 roku na terenie województwa mazowieckiego 

przeprowadzono pomiary PEM w 45 punktach pomiarowych. Niestety żaden z punktów pomiarowych 

nie znajduje się na terenie Gminy Małkinia Górna. Średnia arytmetyczna z uśrednionych wartości 

natężeń pól elektromagnetycznych uzyskanych w 15 punktach pomiarowych na terenach wiejskich 

wyniosła 0,27 [V/m] przy wartości dopuszczalnej 7 [V/m].
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TABELA 14 INFORMACJE NA TEMAT STACJI BAZOWYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ NA TERENIE GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

Lp. Sieć Adres Technologie ID Stacji 

1.  Play Sumiężne, dz.nr 600/1 maszt własny GSM900, LTE1800, LTE2100, LTE2600 OSK4460 

2.  Play Zawisty Nadbużne, ul. Nurska 39 GSM1800, GSM900, LTE1800, 

LTE2100, LTE2600, LTE800, 

UMTS2100, UMTS900 

OSK4401 

3.  T-mobile Małkinia Górna, ul. Jana III Sobieskiego 6 (maszt 

Orange na terenie zakładów Rockwool) 

GSM900, LTE2100, UMTS2100, 

UMTS900, LTE1800, LTE800 

21526 

4.  Orange Małkinia Górna, ul. Jana III Sobieskiego 6 (maszt 

własny na terenie zakładów Rockwool) 

GSM900, LTE2100, UMTS2100, 

UMTS900, LTE1800, LTE800 

4057 

5.  Aero2 Małkinia Górna, ul. Jana III Sobieskiego 6 (maszt 

Plusa na terenie zakładów Rockwool) 

LTE1800, LTE900 BT11280 

6.  Plus Małkinia Górna, ul. Jana III Sobieskiego 6 (maszt 

własny na terenie zakładów Rockwool) 

GSM900, UMTS2100, UMTS900 BT11280 

7.  Orange Glina 15 maszt Emitel LTE800 94343 

8.  T-mobile Glina 15 maszt Emitel LTE800 O-94343 

9.  Play Żachy Pawły bd bd 

10.  T-mobile Daniłówka Druga bd bd 

Źródło: http://beta.btsearch.pl/?dataSource=locations&network=&standards=&bands=&center=52.741456%2C22.014945&zoom=12 
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6.4 GOSPODAROWANIE WODAMI 

6.4.1 WODY POWIERZCHNIOWE 

Gmina Małkinia Górna należy do dorzecza rzeki Bug. Obszar Gminy charakteryzuje się utrudnionymi 

warunkami odwadniania mimo dobrze rozwiniętej sieci cieków wód powierzchniowych. Wynika to 

przede wszystkim  z niewielkich nachyleń powierzchni, a także ze złego stanu technicznego urządzeń 

melioracyjnych. Część centralna oraz południowa odwadniana jest bezpośrednio do doliny rzeki Bug, 

część północna i północno-zachodnia odwadniana jest za pomocą niewielkich cieków do rzeki Brok. 

 

MAPA 4 CIEKI WODNE NA TERENIE GMINY MAŁKINIA  

Źródło: https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpPDF 
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Lokalny dział wód powierzchniowych pomiędzy zlewniami Bugu i Broku przebiega przez teren Gminy 

w przybliżeniu z kierunku południowo-zachodniego na północno wschodni. Odbiornikiem wszystkich 

wód jest rzeka Bug, który zbiera bezpośrednio lub za pośrednictwem rzeki Brok, nadmiar wód 

powierzchniowych z Gminy Małkinia Górna. Rzeka Bug przepływa prze Gminę równoleżnikowo 

ze wschodu na zachód szeroką doliną, w obrębie której obserwuje się występowanie starorzeczy 

częściowo wypełnionych wodą lub podmokłych. Płynąca blisko północnej krawędzi doliny rzeka 

ma przebieg nieregularny i często meandruje tworząc pętle i zakola. 

W rejonie Małkini Górnej istnieje dużo rozlewisk i płycizn. Bug charakteryzuje się dużą zmiennością 

przepływów. Przy niskich stanach wody i małej prędkości przepływu tworzą się rozlewiska, w których 

ze względu na małe natlenienie wody procesy gnilne zostają zintensyfikowane. Przy stanach wysokiej 

wody, zanieczyszczenia zalegające w stojących wodach płycizn i rozlewisk zostają wymywane 

i powodują pogorszenie stanu czystości rzeki. Ustrój zasilania Bugu jest śnieżno-deszczowy, występują 

dwa wysokie stany wód: w kwietniu (co związane jest z zasilaniem śnieżno-roztopowym) oraz 

w miesiącach czerwiec-lipiec (w związku z letnim maksimum opadów atmosferycznych). Kwiecień i maj 

to okresy największych wylewów Bugu, natomiast okresy niskiego stanu wód występują we wrześniu. 

Na obszarze Gminy Małkinia Górna znajduje się kilka naturalnych zbiorników wodnych stałych. 

Największe jeziora występują w południowej części Gminy, w pobliżu miejscowości: Kiełczew (jezioro 

Glinki) i miejscowości Treblinka (jezioro Bużysko). Zwierciadło wody gruntowej występuje na terenie 

Gminy na różnych głębokościach. 

Gmina Małkinia Górna leży w granicach 8 Jednolitych Części Wód Powierzchniowych (JCWP), są to: 

1. Struga II do ujścia RW20001726676869 

2. Trzcianka RW20001726676729 

3. Brok od Siennicy do ujścia RW200019266769 

4. Dopływ spod Rostek –Daćbogów RW20001172667529 

5. Dopływ z Klukowa RW200017266756 

6. Bug od Kołodziejki RW200021266759 

7. Treblinka RW2000232667549 

8. Kanał Kacapski RW2000172667749 
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TABELA 15 KLASYFIKACJA RZEK GMINY MAŁKINIA GÓRNA BADANYCH W SYSTEMIE MONITORINGU STAN NA ROK 2019 

Nazwa JCWP 

(Jednolitej Części Wód 

Powierzchniowych) 

Nazwa 

reprezentatyw

nego punktu 

pomiarowo-

kontrolnego 

Status 

JCWP 

Klasa elementów 

biologicznych 

Klasa elementów 

hydromorfologicz

nych 

Klasa elementów 

fizykochemicznyc

h 

Stan/Potencjał 

ekologiczny 
Stan chemiczny 

Stan 

JCW 

Brok od Siennicy do ujścia 

RW200019266769 
Brok-Zamoście NAT 5 1 >2 

5 

Zły stan 

ekologiczny 

Stan chemiczny 

poniżej dobrego 
Zły stan wód 

Bug od Kołodziejki do 

Broku 

RW200021266759 

Bug-Glina 

Nadbużna, 

brzeg 

NAT 4 1 >2 

4 

Słaby stan 

ekologiczny 

Stan chemiczny 

poniżej dobrego 
Zły stan wód 

Kanał Kacapski 

RW2000172667749 

Kanał Kacapski- 

Sadoleś 
NAT 

3 

2018 

>1 

2018 

>2 

2018 

3 

Umiarkowany 

stan ekologiczny 

2018 

Stan chemiczny 

poniżej dobrego 

2019 

Zły stan wód 

2019 

Źródło: http://www.gios.gov.pl/pl/stan-srodowiska/monitoring-wod Ocena stanu jednolitych części wód rzek i zbiorników zaporowych w latach 2014-2019 na podstawie monitoringu - tabela 
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6.4.2 WODY PODZIEMNE 

Stan środowiskowy wód podziemnych w Polsce przedstawiany jest za pomocą trzech wskaźników: 

jakości chemicznej, stanu zasobów oraz położenia zwierciadła wody: 

 Wskaźnik jakości chemicznej wód podziemnych ilustruje wyniki oceny stanu chemicznego 

wód podziemnych wykonanej na podstawie monitoringu chemicznego Państwowego 

Monitoringu Środowiska. Wyrażany jest w procentach powierzchni kraju, gdzie jakość wód 

podziemnych spełnia wymogi kryteriów środowiskowych składu chemicznego, tzn. stan 

chemiczny wód podziemnych nie przekracza stężeń progowych dobrego stanu wód 

podziemnych. Wartość wskaźnika jest aktualizowana raz w roku, z rocznym opóźnieniem. 

 Wskaźnik stanu zasobów wód podziemnych ilustruje wyniki oceny zasobów wód 

podziemnych wykonanej na podstawie analizy zasobów wód podziemnych dostępnych do 

zagospodarowania oraz wielkości poboru wód. Wyrażany jest w procentach powierzchni kraju, 

gdzie nie stwierdzono nadmiernego sczerpania zasobów wód podziemnych; wartość 

wskaźnika jest aktualizowana raz w roku, z dwuletnim opóźnieniem. 

 Wskaźnik położenia zwierciadła wody podziemnej  ilustruje aktualne jego położenie 

względem stref stanów wód; informuje, w jakim procencie punktów sieci obserwacyjno – 

badawczej wód podziemnych, w analizowanym okresie czasu, zwierciadło (lub wydajność 

źródeł) znajdowało się w strefie stanów (wydajności źródeł) wysokich i średnich; wartość 

wskaźnika jest aktualizowana raz na kwartał. 

Zgodnie z nowym podziałem na 172 jednolite części wód podziemnych Gmina Małkinia 

Górna leży w JCWPd nr 55. 
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MAPA 5 STOPIEŃ WYKORZYSTANIA DOSTEPNYCH DO ZAGOSPODAROWANIA ZASOBÓW WÓD 

PODZIEMNYCH W POLSCE 

Źródło:https://www.pgi.gov.pl/psh/materialy-informacyjne-psh/stan-srodowiskowy-wod-podziemnych.html 

Z powyższej mapy wynika, że Gmina Małkinia Górna znajdująca się na terenie JCWPd 55 ma 

stopień sczerpania zasobów wód podziemnych <15%. 
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MAPA 6 POŁOŻENIE ŚREDNIEGO POZIOMU WÓD PODZIEMNYCH W III KWARTALE ROKU 

HYDROLOGICZNEGO 2020 WZGLĘDEM STREF STANÓW 

Źródło: https://www.pgi.gov.pl/psh/materialy-informacyjne-psh/stan-srodowiskowy-wod-podziemnych.html 

Z powyższej mapy wynika, że Gmina Małkinia Górna znajdująca się na terenie JCWPd 55 leży w 

strefie stanów niskich położenia zwierciadła wód podziemnych.  

 

Id: FC6C2D24-5773-4FDF-992E-140363D6B004. Projekt Strona 42



Strona 42 z 125 

 

  

MAPA 7 JEDNOLITA CZĘŚĆ WÓD PODZIEMNYCH NR 55 W RAMACH KTÓREJ POŁOŻONA JEST 

GMINA MAŁKINIA GÓRNA 
Źródło: https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-pib-all/psh/zadania-psh/jcwpd/jcwpd-40-59/4414-karta-informacyjna-jcwpd-nr-

55/file.html 

Struktura JCWPd jest złożona z czterech poziomów wodonośnych rozdzielonych utworami 

trudnoprzepuszczalnymi. Każdy z tych poziomów charakteryzuje się nieco innym układem stref 

zasilania i drenażu. W utworach czwartorzędu wody krążą w systemie zamkniętym w obrębie zlewni 

(lokalny system krążenia). W utworach paleogenu i neogenu wody dopływają lateralnie spoza obszaru 

JCWPd. 

Poziom przypowierzchniowy Q16 jest praktycznie nie izolowany od powierzchni terenu, co umożliwia 

jego infiltracyjne zasilanie. Strefy zasilania są związane z działami wód powierzchniowych. Natomiast 

wody podziemne są drenowane przez rzeki. System krążenia wód poziomu przypowierzchniowego ma 

charakter wybitnie lokalny. 

Poziomy Q27 i Q38 są izolowane od powierzchni terenu, zatem ich zasilanie zachodzi na drodze 

przesączania się wód przez utwory trudnoprzepuszczalne oraz za pośrednictwem sąsiednich poziomów 

wodonośnych. Natomiast drenowane są przez większe cieki powierzchniowe o głęboko wciętych 

dolinach rzecznych. Obydwa te poziomy są w lokalnej łączności hydraulicznej. 

Lokalne piaski poziomu czwartorzędowego Q3 są w bezpośrednim kontakcie z osadami paleogenu 

i neogenu, tworząc wspólny poziom wodonośny. 

                                                           
6 Poziom przypowierzchniowy w piętrze czwartorzędu 
7 Poziom międzymorenowy w piętrze czwartorzędu 
8 Poziom przyspągowy w piętrze czwartorzędu 
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Generalnie wody tego poziomu płyną do strefy drenażowej, jaką prawdopodobnie stanowi rzeka Bug. 

Poziom wodonośny Pg-Ng9 jest zasilany przez przesączanie się wód z piętra czwartorzędowego oraz 

infiltrację wód opadowych na wychodniach piasków miocenu i oligocenu poza obszarem jednostki. 

Generalnie wody tego poziomu płyną w kierunku północno-wschodnim do strefy drenażowej, jaką 

prawdopodobnie stanowi rzeka Bug. 

Na terenie Gminy Małkinia Górna znajduje się Główny Zbiornik Wód Podziemnych nr 215. Szacunkowe 

zasoby dyspozycyjne tego GZWP to 250 tys. m3/dobę, średnia głębokość ujęć to 160 m, wiek utworów 

– trias. 

Zużycie wody na 1 mieszkańca w Gminie Małkinia Górna w roku 2018 wynosiła 23,3 m3a w roku 2019 

21,8 m3 spadło, więc o 1,5 m3. 

Klasyfikacja elementów fizykochemicznych stanu wód podziemnych obejmuje pięć następujących klas, 

jakości wód podziemnych: 

• Klasa I – wody bardzo dobrej, jakości, w których: 

a) wartości elementów fizykochemicznych są kształtowane wyłącznie w efekcie naturalnych procesów 

zachodzących w wodach podziemnych i mieszczą się w zakresie wartości stężeń charakterystycznych 

dla badanych wód podziemnych ( tła hydrogeochemicznego) 

b) wartości elementów fizykochemicznych nie wskazują na wpływ działalności człowieka 

• Klasa II – wody dobrej jakości, w których: 

a) wartości niektórych elementów fizykochemicznych są podwyższone w wyniku naturalnych procesów 

zachodzących w wodach podziemnych 

b) wartości elementów fizykochemicznych nie wskazują na wpływ działalności człowieka albo jest 

to wpływ bardzo słaby 

• Klasa III – wody zadowalającej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych 

są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych lub słabego 

wpływu działalności człowieka 

• Klasa IV – wody niezadowalającej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych 

są podwyższone w wyniku naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych oraz 

wyraźnego wpływu działalności człowieka 

• Klasa V – wody złej jakości, w których wartości elementów fizykochemicznych potwierdzają znaczący 

wpływ działalności człowieka. 

                                                           
9 Piętro paleogeńsko-neogeńskie 
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MAPA 8 KLASY JAKOŚCI WÓD PODZIEMNYCH W PUNKTACH MONITORINGU 

DIAGNOSTYCZNEGO NA TERENIE JCWPD NR 55 WG DANYCH Z ROKU 2019 

Klasy jakości wód podziemnych: 

 
Źródło: http://mjwp.gios.gov.pl/wyniki-badan/wyniki-badan-2019.htm 
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6.5 GOSPODARKA WODNO – ŚCIEKOWA  

Poniższa tabela przedstawia wskaźnik zwodociągowania w Gminie Małkinia Górna oraz długość 

istniejącej wodociągowej sieci rozdzielczej w latach 2018 i 2019 r. Wynika z niej, że w roku 2019 

w porównaniu do roku 2018 wskaźnik zwodociągowania Gminy wzrósł o 4 punkty procentowe. 

Natomiast długość wodociągowej sieci rozdzielczej wzrosła o 20,67 km. 

TABELA 16 PODSTAWOWE INFORMACJE O SIECI WODOCIĄGOWEJ NA TERENIE GMINY 

MAŁKINIA GÓRNA W LATACH 2018 I 2019 

Lp. Wyszczególnienie j.m. 

Stan na dzień 

31.12.2018 r. 31.12.2019 r. 

1. Wskaźnik zwodociągowania gminy % 94 98 

2. Długość sieci wodociągowej 

rozdzielczej 
km 123,91 144,58 

Źródło: Urząd Gminy Małkinia Górna 

Ujęcia wodne, z których korzysta Gmina Małkinia Górna to: Kańkowo, Rostki Wielkie, Małkinia Górna 

Tabela 17 Informacje na temat oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Małkinia Górna 

Lp. Nazwa /lokalizacja 
RLM 

(liczba) 

Przepustowość 

projektowa 

m3/d 

1 
Mechaniczno- biologiczna oczyszczalnia ścieków w 

Gminie Małkinia Górna 
7724 1700 

Źródło: Urząd Gminy Małkinia Górna 

Ilość ścieków dopływających do oczyszczalni w stosunku do projektowanej przepustowości 

pomnożone przez 100, czyli dociążenie wyniosło w: 

I kwartale 2020 roku 688 m3/d /1700 m3/dx100=40,47% 

II kwartale 2020 roku 739m3/d /1700 m3/d dx100=43,47% 

III kwartale 2020 roku 698 m3/d /1700 m3/d dx100=41,06% 

TABELA 18 INFORMACJE O ZBIORNIKACH BEZODPŁYWOWYCH NA TERENIE GMINY MAŁKINIA 

GÓRNA STAN W ROKU 2020 

Liczba zbiorników 
bezodpływowych 

Ewidencja zbiorników 
bezodpływowych 

Częstotliwość opróżniania 

1313 tak 
Aby nie dopuścić do 

przepełnienia zbiornika 
Źródło: Urząd Gminy Małkinia Górna 
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TABELA 19 PODSTAWOWE INFORMACJE NA TEMAT SIECI KANALIZACYJNEJ NA TERENIE 

GMINY MAŁKINIA GÓRNA W LATACH 2018 I 2019 

Lp. Wyszczególnienie j.m. 

Stan na dzień 

31.12.2018 r. 31.12.2019 r. 

1. Wskaźnik skanalizowania gminy % 32 38 

2. Długość sieci kanalizacyjnej sanitarnej km 16,49 17,59 

5. 
Ludność korzystająca z oczyszczalni ścieków 

(w stosunku do ludności ogółem) 
% 32 38 

6. Długość sieci kanalizacji deszczowej km 7 7,5 

Źródło: Urząd Gminy Małkinia Górna 

W dniu 15 grudnia 2020 Rada Gminy podjęła uchwałę w sprawie wyznaczenia aglomeracji Małkinia 

Górna (Uchwała Nr 206/XXVI/2020) o równoważnej liczbie mieszkańców 7 316. Aglomeracja obejmuje 

swym zasięgiem miejscowości: Małkinia Górna, Zawisty Nadbużne, Rostki Wielkie, Rostki Piotrowice, 

Zawisty Podleśne, Kańkowo, Klukowo, część wsi Sumiężne, część wsi Glina, Małkinia Mała-Przewóz 

objęte systemem zbiorczej kanalizacji sanitarnej zakończonej oczyszczalnią ścieków komunalnych 

zlokalizowaną w Małkini Górnej. 
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6.6 ZASOBY GEOLOGICZNE 

Zgodnie z Rejestrem Obszarów Górniczych Państwowego Instytutu Geologicznego, na terenie gminy 

Małkinia Górna znajdują się następujące obszary górnicze z których pozyskuje się kruszywa naturalne. 

TABELA 20 OBSZARY GÓRNICZE NA TERENIE GMINY MAŁKINIA GÓRNA STAN NA ROK 2020 

Lp. Nazwa przestrzeni Nr w rejestrze Status Położenie Złoże 

1.  Poniatowo II 10-7/7/582 aktualny 
Poniatowo, dz.511-

514 
Poniatowo II 

2.  Poniatowo III/1 10-7/11/1160 aktualny 

Poniatowo dz. 620, 

621/1, 621/2, 622, 

623/1-3 

Poniatowo 

III/1 

3.  Poniatowo I 10-7/1/76a zniesiony Poniatowo Poniatowo I 

4.  Poniatowo 10-7/1/76 zniesiony Poniatowo Poniatowo 

5.  Poniatowo IV 10-7/12/1263 
aktualny Poniatowo dz. 

514,515,516,517,518 
Poniatowo IV 

6.  Poniatowo V 10-7/12/1274 aktualny Poniatowo dz.337 Poniatowo V 

Źródło: http://geoportal.pgi.gov.pl/midas-web/pages/index.jsf?conversationContext=3 

Ocena wpływu eksploatacji kopalin na środowisko, w tym działań dla rekultywacji terenów. 

W związku z wydobywaniem na terenie powiatu złóż metodą odkrywkową pojawiają się różnego typu 

problemy, do których możemy zaliczyć między innymi: 

 Przekształcenie rzeźby terenu, a co się z tym wiąże powstawanie wyrobisk oraz zbędnych 

na danym obszarze mas ziemnych, 

 Oddziaływanie na ekosystemy poprzez usuwanie roślinności oraz epizodycznie niszczenie 

siedlisk roślinnych, 

 Powstawanie lejów depresyjnych, co wiąże się z obniżeniem poziomu zwierciadła wód 

podziemnych, 

 Zbyt duże zapylenie w związku z eksploatacją złóż, emisja zanieczyszczeń przez transport 

przewożący kopaliny 

 Hałas związany z samym wydobyciem jak i transportem kopalin w zakresie klimatu 

akustycznego, 

 Do rekultywacji terenów zdegradowanych wydobyciem niezbędne są duże nakłady finansowe. 

Czasami jest również potrzebna zmiana przeznaczenia pierwotnego, w innym przypadku 
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natomiast - egzekwowanie przywrócenia do stanu poprzedniego lub też stanu wskazanego w 

koncesji jako kierunek rekultywacji. 
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6.7 GLEBY 

Gleba spełnia następujące funkcje10: 

 Produkcja biomasy, 

 Element filtracji, buforowości i transformacji składników pokarmowych, 

 Pomost pomiędzy wodą gruntową, pokrywą roślinną i atmosferą, 

 Środowisko biologiczne oraz rezerwa genów, 

 Podstawowa baza dla techniki i przemysłu, 

 Odbicie historii krajobrazu i jego różnorodności, 

 Potężny geochemiczny akumulator przekształconej energii słonecznej. 

Najważniejszą wydaje się jednak funkcja produkcyjna. Niezależnie od rozwoju techniki, gleba 

pozostaje nadal podstawowym warsztatem produkcji zbożowej, drzewnej, owocowo – warzywnej 

i paszowej. Od właściwości fizycznych, chemicznych, fizykochemicznych i biologicznych gleby zależy 

wysokość i co najważniejsze, jakość plonów. Gospodarowanie więc zasobami glebowymi w coraz 

większym stopniu powinno nas zmuszać do uwzględnienia aspektów ekologicznych.  Jest to jednak 

możliwe po dokładnym poznaniu kwasowości i zasobności gleby. 

Zakwaszenie w naszych warunkach glebowo – klimatycznych jest powszechnym procesem 

naturalnym. Oprócz procesów naturalnych zakwaszających glebę, działalność człowieka również 

przyczynia się do pogłębienia tego niekorzystnego zjawiska. Uprawa roli, a głównie nawożenie 

mineralne ma istotny wpływ na zwiększenie zakwaszenia. Nawozy azotowe oraz emisja związków siarki 

i azotu wnoszonych przez opady uznawane są za główne przyczyny antropogenicznego zakwaszenia. 

Stosowanie nawozów azotowych powoduje zakwaszanie gleb w stopniu tym większym, im dawki azotu 

są wyższe i im wyższy jest udział formy amonowej w nawozach. Wszystkie nawozy azotowe z wyjątkiem 

saletrzaku, saletry wapniowej i sodowej lekko alkalizujących glebę, zakwaszają środowisko. Nadmierne 

zakwaszenie gleb jest podstawowym czynnikiem ich degradacji chemicznej. Przejawem tego procesu 

jest wzrost koncentracji toksycznego dla roślin glinu i manganu, postępujące zubożenie gleb w magnez 

oraz towarzyszące tym zmianom zachwianie równowagi jonowej w środowisku glebowym. Gleby zbyt 

kwaśne posiadają ograniczoną przydatność rolniczą, a ich nawożenie mineralne nie tylko, że jest 

nieefektywne, lecz czasem nawet szkodliwe. Takie gleby wymagają wapnowania.  

Monitoring chemizmu gleb ornych Polski wykorzystuje sieć 216 punktów pomiarowo-

kontrolnych zlokalizowanych na gruntach ornych całego kraju. Reprezentują one użytki rolnicze o 

różnym stopniu intensyfikacji produkcji rolnej znajdujące się w obszarach oddziaływania rolniczej 

                                                           
10 Właściwości i urodzajność gleb podstawą kształtowania relacji rolno – środowiskowych  Skłodowski Piotr, Instytut Geodezji i Kartografii, 
Uczelnia Warszawska im. Marii Skłodowskiej Curie. 
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i pozarolniczej działalności człowieka. Punkty monitoringowe odzwierciedlają zróżnicowanie 

warunków glebowych kraju pod względem typów i tekstury gleb. Na terenie Gminy Małkinia Górna 

znajduje się punkt pomiarowo-kontrolny numer 159 w miejscowości Zawisty Podleśne, gdzie 

stwierdzono występowanie kompleksu: 5 (żytniego dobrego); typu: A (gleby bielicowe); Klasa 

bonitacyjna: IVa, gatunek gleby wg: BN-78/9180-11: pl (piasek luźny) PTG 2008: ps (piasek 

słabogliniasty). Próbki gleby pobierane są w okresach 5-letnich. 

TABELA 21 UZIARNIENIE GLEBY  

Uziarnienie Jednostka 2015 

BN-78/9180-11: 1,0-0,1 mm udział w % 79 

BN-78/9180-11: 0,1-0,02 mm udział w % 16 

BN-78/9180-11: < 0.02 mm udział w % 5 

PTG 2008: 2,0-0,05 mm udział w % 90 

PTG 2008: 0,05-0,002 mm udział w % 9 

PTG 2008: < 0.002 mm udział w % 1 

Źródło: https://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/index.php?mod=pomiary&p=159 

TABELA 22 ODCZYN I WĘGLANY 

Odczyn i węglany Jednostka 2015 

Odczyn "pH " w zawiesinie H2O pH 5,6 

Odczyn "pH " w zawiesinie KCl pH 4,3 

Węglany (CaCO3) % n.o. 

Źródło: https://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/index.php?mod=pomiary&p=159 

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. Przy wartościach pH poniżej 4,5 w roztworze glebowym pojawiają się rozpuszczalne formy 

glinu, uszkadzające włośniki korzeni upośledzające pobieranie wody i składników. W warunkach zbyt 

niskiego pH zmniejsza się pobranie składników nawozowych przez rośliny, które w wyniku wymywania 
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przedostają się do wód gruntowych (azot) lub uwsteczniają (fosfor). Odczyn gleby ma podstawowe 

znaczenie dla procesów uruchamiania lub immobilizacji pierwiastków śladowych w glebach 

zanieczyszczonych - mobilność potencjalnie toksycznych metali, takich jak np. kadm, ołów, zmniejsza 

się wraz ze wzrostem pH gleby w zakresie spotykanym w glebach. 

TABELA 23 SUBSTANCJE ORGANICZNE GLEBY 

Substancje organiczne gleby Jednostka 2015 

Próchnica % 3,01 

Węgiel organiczny % 1,74 

Azot ogólny % 0,15 

Stosunek C/N  11,6 

Źródło: https://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/index.php?mod=pomiary&p=159 

 

TABELA 24 WŁAŚCIWOŚCI SORPCYJNE GLEBY 

Właściwości sorpcyjne gleby Jednostka 2015 

Kwasowość hydrolityczna (Hh) cmol(+)*kg-1 4,73 

Kwasowośc wymienna (Hw) cmol(+)*kg-1 0,56 

Glin wymienny "Al" cmol(+)*kg-1 0,31 

Wapń wymianny (Ca2+) cmol(+)*kg-1 2,15 

Magnez wymienny (Mg2+) cmol(+)*kg-1 0,07 

Sód wymienny (Na+) cmol(+)*kg-1 0,02 

Potas wymienny (K+) cmol(+)*kg-1 0,2 

Suma kationów wymiennych (S) cmol(+)*kg-1 2,43 

Pojemność sorpcyjna gleby (T) cmol(+)*kg-1 7,16 
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Wysycenie kompleksu sorpcyjnego kationami zasadowymi (V) % 33,94 

Źródło: https://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/index.php?mod=pomiary&p=159 

 

TABELA 25 ZAWARTOŚĆ PIERWIASTKÓW PRZYSWAJALNYCH DLA ROŚLIN 

Zawartość pierwiastków przyswajalnych dla roślin Jednostka 2015 

Fosfor przyswajalny mg P2O5* 100g-1 2,7 

Potas przyswajalny mg K2O*100g-1 5,5 

Magnez przyswajalny mg Mg*100g-1 2,0 

Siarka przyswajalna mg S-SO4*100g-1 0,43 

Azot amonowy NNH4 mg*kg-1 14,6 

Azot azotanowy NNO3 mg*kg-1 3,34 

Źródło: https://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/index.php?mod=pomiary&p=159 

 

TABELA 26 CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ MAKROELEMENTÓW 

Całkowita zawartość makroelementów Jednostka 2015 

Fosfor % 0,04 

Wapń % 0,15 

Magnez % 0,04 

Potas % 0,05 

Sód % 0,009 

Siarka % 0,026 

Glin % 0,43 

Żelazo % 0,23 
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Źródło: https://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/index.php?mod=pomiary&p=159 

 

TABELA 27 CAŁKOWITA ZAWARTOŚĆ PIERWIASTKÓW ŚLADOWYCH 

Całkowita zawartość pierwiastków śladowych Jednostka 2015 

Mangan Mn mg*kg-1 52 

Kadm Cd mg*kg-1 0,12 

Miedź Cu mg*kg-1 2,3 

Chrom Cr mg*kg-1 4,6 

Nikiel Ni mg*kg-1 2,7 

Ołów Pb mg*kg-1 8,1 

Cynk Zn mg*kg-1 22,1 

Kobalt Co mg*kg-1 0,83 

Wanad V mg*kg-1 4,9 

Lit Li mg*kg-1 2,4 

Beryl Be mg*kg-1 0,13 

Bar Ba mg*kg-1 24,6 

Stront Sr mg*kg-1 6,8 

Lantan La mg*kg-1 5,0 

Rtec Hg mg*kg-1 0,02 

Arsen As mg*kg-1 1,36 

Źródło: https://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/index.php?mod=pomiary&p=159 
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TABELA 28 WIELOPIERŚCIENIOWE WĘGLOWODORY AROMATYCZNE [µG*KG-1]  

Wielopierścieniowe weglowodory aromatyczne 2015 

Wielopierscieniowe weglowodory aromatyczne suma 13 WWA 141,4 

WWA - naftalen 3,3 

WWA - fenantren 9,0 

WWA - antracen 5,1 

WWA - fluoranten 20,6 

WWA - chryzen 8,3 

WWA - benzo(a)antracen 11,0 

WWA - benzo(a)piren 14,0 

WWA - benzo(a)fluoranten 7,5 

WWA - benzo(ghi)perylen 10,4 

WWA - fluoren 7,0 

WWA - piren 19,2 

WWA - benzo(b)fluoranten 9,0 

WWA - benzo(k)fluoranten 7,3 

WWA - dibenzo(a,h)antracen 6,6 

WWA - indeno(1,2,3-cd)piren 13,9 

Źródło: https://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/index.php?mod=pomiary&p=159 

 

TABELA 29 POZOSTAŁOŚCI PESTYCYDÓW CHLOROORGANICZNYCH I ZWIĄZKÓW 

NIECHLOROWYCH W GLEBACH 

Pozostałości pestycydów chloroorganicznych i związków niechlorowych w 

glebach 
Jednostka 2015 

Pestycydy chloroorganiczne - DDT/DDE/DDD mg*kg-1 0,15 

Pestycydy chloroorganiczne - aldrin mg*kg-1 <0,001 
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Pestycydy chloroorganiczne - dieldrin mg*kg-1 <0,001 

Pestycydy chloroorganiczne - endrin mg*kg-1 <0,001 

Pestycydy chloroorganiczne - alfa-HCH mg*kg-1 <0,001 

Pestycydy chloroorganiczne - beta-HCH mg*kg-1 <0,001 

Pestycydy chloroorganiczne - gamma-HCH mg*kg-1 <0,001 

Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbaryl mg*kg-1 <0,001 

Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - carbofuran mg*kg-1 <0,001 

Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - maneb mg*kg-1 n.o. 

Pestycydy - zwiazki nie chlorowe - atrazin mg*kg-1 <0,001 

Źródło: https://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/index.php?mod=pomiary&p=159 

 

TABELA 30 POZOSTAŁE WŁAŚCIWOŚCI 

Pozostałe właściwości Jednostka 2015 

Radioaktywność Bq*kg-1 368 

Przewodnictwo elektryczne właściwe mS*m-1 6,11 

Zasolenie mg KCl*100g-1 16,13 

Źródło: https://www.gios.gov.pl/chemizm_gleb/index.php?mod=pomiary&p=159 
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6.8 GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTANIU ODPADÓW 

Na podstawie ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w 

gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579), z dniem 6 września 2019 r. straciła 

moc podjęta przez Sejmik Województwa Mazowieckiego w dniu 22 stycznia 2019 r. uchwała nr 4/19 w 

sprawie wykonania Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 (Dz. Urz. Woj. 

Maz. z 2019 r. poz. 1462 i 4068). Ponadto został zniesiony podział województw na regiony gospodarki 

odpadami, a regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych stały się instalacjami 

komunalnymi. 

Odpady z obszaru Gminy Małkinia Górna są przekazywane do instalacji do mechaniczno-biologicznego 

przetwarzania niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych i wydzielania z 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów komunalnych frakcji nadających się w całości lub części do 

odzysku w: 

1. Starym Lubiejewie, ul. Łomżyńska 20, administrowanej przez Zakład Gospodarki Komunalnej 

w Ostrowi Mazowieckiej Sp. z o. o. ul. B. Prusa 66, 07-300 Ostrów Mazowiecka, 

2. Ostrołęce, ul. Turskiego 4, 07-401 Ostrołęka, administrowanej przez Ostrołęckie Towarzystwo 

Budownictwa Społecznego Sp. z o.o., ul. Joselewicza 1, 07-410 Ostrołęka 

W ramach Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Małkinia Górna 

(Uchwała nr 176/XXIII/2020 z dnia 5 czerwca 2020 r. oraz Uchwała zmieniająca nr 186/XXIV/2020 z 

dnia 17 lipca 2020 r.) ustalono m.in.: 

Wymagania w zakresie selektywnego zbierania i odbierania  lub przyjmowania odpadów 

komunalnych: 

Właściciele nieruchomości obowiązani są do prowadzenia selektywnego zbierania, a 

odbierający odpady do odbierania następujących rodzajów odpadów: 

1. papier i tektura; 

2. metale; 

3. tworzywa sztuczne; 

4. szkło; 

5. opakowaniowe wielomateriałowe; 

6. bioodpady; 

7. przeterminowane leki i chemikalia; 

8. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach 

domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi a w szczególności igły 

i strzykawki; 
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9. odpady niebezpieczne 

10. zużyte baterie i akumulatory; 

11. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

12. meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

13. zużyte opony; 

14. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; 

15. popiół z palenisk domowych. 

Dla potrzeb selektywnej zbiórki odpadów stosuje się następujące rodzaje pojemników lub worków: 

1. ŻÓŁTY z przeznaczeniem na metal i tworzywa sztuczne, oznaczony napisem „Metale 

i tworzywa sztuczne” 

2. NIEBIESKI z przeznaczeniem na papier, oznaczony napisem „Papier” 

3. ZIELONY z przeznaczeniem na szkło, oznaczone napisem „Szkło” 

4. BRĄZOWY z przeznaczeniem na zbieranie bioodpadów, oznaczony napisem „BIO odpady” 

5. CZARNY z przeznaczeniem na zbieranie popiołu z palenisk gospodarstw domowych, oznaczony 

napisem „Popiół”. 

Na odpady komunalne niesegregowane (zmieszane) stosuje się pojemniki oznaczone kolorem innym 

niż odpady zbierane selektywnie. 

Podstawowe dane dotyczące odpadów na terenie Gminy Małkinia Górna za rok 2019 wg GUS to: 

1) Masa wytworzonych odpadów komunalnych przez jednego mieszkańca to 241 kg, 

2) Odpady zebrane w ciągu roku ogółem 2 797,51 Mg 

3) Zmieszane odpady zebrane w ciągu roku ogółem 1 753,80 Mg 

4) Odpady zebrane selektywnie 1 043,71 Mg:  

a) Papier 163,96 Mg, 

b) Szkło 213,44 Mg, 

c) Tworzywa sztuczne 370,50 Mg, 

d) Metale 0,00 Mg  

e) Tekstylia 0,00 Mg, 

f) Odpady niebezpieczne 0,01 Mg, 

g) Zużyte urządzenia elektryczne i elektroniczne razem 20,04 Mg, 

h) Wielkogabarytowe 30,62 Mg, 

i) Biodegradowalne 65,09 Mg, 

j) Zmieszane odpady opakowaniowe 142,16 Mg, 

k) Pozostałe 37,90 Mg. 
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Zgodnie z Ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, do obowiązków gminy należy 

utworzenie przynajmniej jednego stacjonarnego punktu selektywnego zbierania odpadów 

komunalnych (PSZOK). Ich lokalizacja powinna umożliwiać łatwy dostęp dla wszystkich mieszkańców. 

Na terenie Gminy Małkinia Górna utworzony jest stacjonarny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów 

Komunalnych zlokalizowany w miejscowości Małkinia Górna ul. Nurska 144 (teren bazy ZGKiM) 

prowadzony przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. otwarty jest codziennie 

od godziny 7.00 do 15.00 do którego właściciele nieruchomości  mogą dostarczać następujące rodzaje 

odpadów: 

1. bioodpady; 

2. przeterminowane leki i chemikalia; 

3. odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałe w gospodarstwach 

domowych w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji 

i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi a w szczególności igły 

i strzykawki; 

4. odpady niebezpieczne 

5. zużyte baterie i akumulatory; 

6. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny; 

7. meble i inne odpady wielkogabarytowe; 

8. zużyte opony; 

9. odpady budowlane i rozbiórkowe stanowiące odpady komunalne; 

10. popiół z palenisk domowych. 

W roku 2019 zużyty sprzęt RTV, AGD przyjmowano codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach 

od 7.00 do 15.00 na terenie bazy Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. przy ul.  

 Nurskiej 144 w Małkini Górnej. 

Odpady wielkogabarytowe zabierane były przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

Sp. z o.o. przy ul. Nurskiej 144 w Małkini Górnej dwa razy w roku wg harmonogramu. 

Metody zapobiegania powstawaniu odpadów komunalnych w życiu codziennym to:  

1) wybieranie produktów, które nie posiadają zbędnych opakowań;  

2) używanie toreb wielokrotnego użytku;  

3) wielokrotne używanie opakowań nadających się do danego celu;  

4) racjonalne korzystanie z papieru poprzez wykorzystywanie obu stron kartki;  

5) odmowa przyjęcia nieadresowanej korespondencji oraz ulotek reklamowych;  

6) tworzenie punktów, miejsc pozwalających na wielokrotne udostępnianie gazet i magazynów 

czytelnikom;  
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7) kupowanie baterii nadających się do ładowania (tzw. akumulatorki) zamiast baterii jednorazowych;  

8) unikanie jednorazowych kubków, talerzy, sztućców i ręczników;  

9) kupno i konsumpcja napojów, pożywienia, środków chemicznych w opakowaniach, które można 

zwrócić lub ponownie napełnić;  

10) przekazywanie zużytej odzieży, obuwia i innych przedmiotów niechcianych innym odbiorcom lub 

sprzedawanie na serwisach aukcyjnych;  

11) wybieranie produktów trwałych;  

12) czytanie etykiet na produktach i świadome podejmowanie decyzji konsumenckich.

Id: FC6C2D24-5773-4FDF-992E-140363D6B004. Projekt Strona 60



Strona 60 z 125 

 

Liczba składowisk 
komunalnych 

czynnych 
oraz krótki opis 

Liczba składowisk komunalnych 
nieczynnych 

oraz krótki opis 

Liczba składowisk 
przemysłowych czynnych 

oraz krótki opis 

Liczba składowisk 
przemysłowych nieczynnych 

oraz krótki opis 

Instalacje do których trafiają 
odpady z terenu Gminy 

0 

lokalizacja Zawisty Podleśne 
administrowane przez ZGKiM Sp. 

z o.o. w Małkinia Górnej 
 dzień zakończenia 

przyjmowania odpadów do 
składowania: 16.07.2007 

 dzień zakończenia 
rekultywacji: 28.05.2010 r. 

 przewidywany dzień 
zakończenia monitoringu 
poeksploatacyjnego: 
27.05.2040 r. 

 pojemność całkowita 
składowiska odpadów: 
195 000 m3 

 pojemność zapełniona 
łącznie z warstwami 
izolacyjnymi 220 500 m3 

 powierzchnia w granicach 
korony 35 550 m2 

 liczba kwater 1 
 liczba kwater 

eksploatacyjnych 0 
 liczba kwater zamkniętych 1 
 masa odpadów dotychczas 

przyjęta do składowania od 
początku funkcjonowania 
składowiska 52650,000 Mg 

0 0 

1. Starym Lubiejewie, ul. 

Łomżyńska 20 

administrowanej przez 

Zakład Gospodarki 

Komunalnej w Ostrowi 

Mazowieckiej Sp. z o. o. 

ul. B. Prusa 66, 07-300 

Ostrów Mazowiecka 

2. Ostrołęce, ul. Turskiego 

4, 07-401 Ostrołęka 

administrowanej przez 

Ostrołęckie Towarzystwo 

Budownictwa 

Społecznego Sp. z o.o., ul. 

Joselewicza 1, 07-410 

Ostrołęka 

Id: FC6C2D24-5773-4FDF-992E-140363D6B004. Projekt Strona 61



Strona 61 z 125 

 

Źródło: Urząd Gminy Małkinia Górna, ZGKiM Sp. z o.o. w Małkini Górnej 
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6.9 ZASOBY PRZYRODNICZE 

6.9.1 FORMY OCHRONY PRZYRODY 

Zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. z 2020 poz. 55 ze zm.) 

formami ochrony przyrody są:  

TABELA 31 WYSTĘPOWANIE FORM OCHRONY PRZYRODY NA TERENIE GMINY MAŁKINIA 

GÓRNA 

Lp. Formy ochrony przyrody 
Występowanie form ochrony przyrody 

na terenie gminy Małkinia Górna 

1.  parki narodowe - 

2.  rezerwaty przyrody - 

3.  parki krajobrazowe - 

4.  obszary chronionego krajobrazu - 

5.  obszary Natura 2000 3 

6.  pomniki przyrody Pomnik wieloobiektowy 

7.  stanowiska dokumentacyjne - 

8.  użytki ekologiczne - 

9.  zespoły przyrodniczo-krajobrazowe - 

10.  
ochrona gatunkowa roślin, zwierząt i 

grzybów 
+ 
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MAPA 9 FORMY OCHRONY PRZYRODY WYSTĘPUJĄCE NA OBSZARZE GMINY MAŁKINIA 

GÓRNA  
Źródło: http://malkiniagorna.e-mapa.net/ 
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6.9.1.1 POMNIKI PRZYRODY 

Art. 40 i 44 ustawy o ochronie przyrody: pomnikami przyrody są pojedyncze twory przyrody żywej 

i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, 

historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi 

je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, 

źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie. 

Na terenie Gminy Małkinia Górna znajduje się wieloobiektowy pomnik przyrody o nazwie Aleja 

Sosnowa II w skład którego wchodzi 295 sosen położonych wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 677 

na odcinku od granic miejscowości Małkinia Górna poprzez obszar gminy Małkinia Górna 

do miejscowości Ostrów Mazowiecka poprzez obszar gminy Ostrów Mazowiecka. Lewa strona drogi 

od Małkini do Ostrowi Mazowieckiej. Data ustanowienia pomnika 28 lipca 2005 roku. 

6.10 EUROPEJSKA SIEĆ EKOLOGICZNA NATURA 2000 

Europejska Sieć Ekologiczna Natura 2000 jest systemem ochrony zagrożonych składników 

różnorodności biologicznej kontynentu europejskiego, wdrażanym od 1992 r. w sposób spójny pod 

względem metodycznym i organizacyjnym na terytorium wszystkich państw członkowskich Unii 

Europejskiej. Podstawą prawną tworzenia sieci Natura 2000 jest dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 

2 kwietnia 1979 roku w sprawie ochrony dzikich ptaków i dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 

1992 roku w sprawie ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, które zostały 

transponowane do polskiego prawa, głównie do ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody. 

6.10.1 OSTOJA NADBUŻAŃSKA PLH140011 

Powierzchnia : 46036.7 ha 

Kod obszaru : PLH140011 

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: specjalny obszar ochrony siedlisk (Dyrektywa Siedliskowa) 

Ostoja obejmuje ok. 260 km odcinek doliny Bugu od ujścia Krzny do Jeziora Zegrzyńskiego. Większość 

doliny pokrywają suche, ekstensywnie użytkowane pastwiska. Obszary bagienne są usytuowane 

głównie przy ujściach rzek, dopływów Bugu oraz wokół pozostałych fragmentów dawnych koryt 

rzecznych. Koryto Bugu jest w większości nie zmienione przez człowieka, pozostały tu liczne, 

piaszczyste wyspy, nagie lub porośnięte wierzbowymi lub topolowymi łęgami nadrzecznymi, z dobrze 

rozwiniętymi zaroślami wierzbowymi. Pierwsza terasa rzeki obfituje w starorzecza, zróżnicowana pod 

względem wielkości, głębokości i stopnia porośnięcia przez roślinność wodną. Do ostoi włączony jest 

także kompleks lasów liściastych między miejscowościami Drażniew i Platerów. Lasy zajmują niecałe 

20% obszaru. Dominują siedliska nieleśne: łąki i pastwiska oraz uprawy rolnicze. Naturalna dolina dużej 

Id: FC6C2D24-5773-4FDF-992E-140363D6B004. Projekt Strona 65



Strona 65 z 125 

 

rzeki. Szczególnie cenny jest kompleks nadrzecznych lasów o zachowanym naturalnym charakterze 

oraz szereg zbiorowisk łąkowych i związanych z siedliskami wilgotnymi, typowo wykształconych na 

dużych powierzchniach.  

Siedliska:  

 wydmy śródlądowe z murawami napiaskowymi,  

 brzegi lub osuszane dna zbiorników wodnych ze zbiorowiskami z Littorelletea, Isoëto-

Nanojuncetea,  

 starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 

Potamion,  

 zalewane muliste brzegi rzek,  

 suche wrzosowiska (Calluno-Genistion, Pohlio-Callunion, Calluno-Arctostaphylion),  

 ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe (Koelerion glaucae)*,  

 murawy kserotermiczne (Festuco-Brometea i ciepłolubne murawy z Asplenion 

septentrionalis-Festucion pallentis) * - priorytetowe są tylko murawy z istotnymi 

stanowiskami storczyków,  

 zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) ,  

 ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium),  

łąki selernicowe (Cnidion dubii) ,  

 niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris),  

 grąd środkowoeuropejski i subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-Carpinetum),  

 łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinoso-incanae, olsy żródliskowe)*,  

 łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe (Ficario-Ulmetum),  

 ciepłolubne dąbrowy (Quercetalia pubescenti-petraeae)*,  

 sosnowy bór chrobotkowy (Cladonio-Pinetum i chrobotkowa postać Peucedano-Pinetum),  

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskawej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki 

priorytetowe): 

 ptaki: batalion, bączek, bąk, bielik, błotniak łąkowy, bocian biały, bocian czarny, derkacz, 

dubelt, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, gadożer, gąsiorek, jarząbek, jarzębatka, kania czarna, 

kania ruda, kraska, kropiatka, lelek, lerka, muchołówka białoszyja, łabędź czarnodzioby, łabędź 

krzykliwy, muchołówka mała, mewa mała, orlik krzykliwy, ortolan, podgorzałka, podróżniczek, 

puchacz, rybitwa białoczelna, rybitwa czarna, rybitwa zwyczajna, rybołów, trzmielojad, 

zielonka, zimorodek, żuraw 
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 ryby: boleń, bóbr europejski, głowacz białopłetwy, kiełb białopłetwy, koza, koza złotawa, 

minóg strumieniowy, minóg ukraiński, piskorz, różanka, strzebla błotna 

 bezkręgowce: czerwończyk nieparek, jelonek rogacz, skójka gruboskorupowa, pachnica 

dębowa, szlaczkoń szafraniec, 

 płazy: kumak nizinny, traszka grzebieniasta, 

 gady: żółw błotny,  

 ssaki: wilk, wydra. 

Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskowej), w tym gatunki priorytetowe: leniec 

bezpodkwiatowy, starodub łąkowy, sasanka otwarta. 

 

MAPA 10 OSTOJA NADBUŻAŃSKA PLH140011 NA TLE GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 

6.10.2 PUSZCZA BIAŁA PLB140007 

Powierzchnia : 83779.7 ha 
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Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia) 

Puszcza Biała o powierzchni 64 tys. ha jest położona w rejonie ostrołęcko-siedleckim, w województwie 

mazowieckim. Jest to jeden z największych kompleksów leśnych na Mazowszu, usytuowany w widłach 

Narwi i Bugu, w kierunku wschodnim sięga do miasta Małkinia Górna. Przez puszcze przepływają 

dopływy Narwi i Bugu: Brok, Struga, Truchełka, Turka, Wymakracz. Teren w większości pokryty jest 

lasami iglastymi - sośninami oraz w niewielkim stopniu występują tu drzewostany dębowo-grabowe, 

jesionowo-olszowe i olszowe. W dolinach rzecznych znajdują się również siedliska łąkowe i zaroślowe 

oraz dwa kompleksy stawów rybnych. Duże walory przyrodnicze ostoi przejawiają się w bogactwie 

lasów o nisko przekształconej szacie roślinnej, charakteryzujących się bogatą florą i fauną, a także 

dobrze zachowanym, naturalnym charakterze swobodnie meandrujących rzek Bugu i Narwi.  

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki 

priorytetowe): 

 ptaki: batalion, bączek, bąk, błotniak łąkowy, błotniak stawowy, bocian biały, bocian czarny, 

derkacz, dubelt, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, gąsiorek, jarząbek, jarzębatka, kania czarna , 

kraska, kropiatka, lelek, lerka, orlik krzykliwy, podróżniczek, puchacz, rybitwa białoczelna, 

rybitwa czarna, rybitwa zwyczajna (rzeczna), trzmielojad, zielonka, zimorodek, żuraw, 

 ssaki: wilk. 

Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. siedliskowej), w tym gatunki priorytetowe: leniec 

bezpodkwiatowy, sasanka otwarta. 
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MAPA 11 PUSZCZA BIAŁA PLB140007 ORAZ DOLINA DOLNEGO BUGU PLB140001 NA TLE 

GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

Źródło: http://geoserwis.gdos.gov.pl/mapy/ 
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6.10.3 DOLINA DOLNEGO BUGU PLB140001 

Powierzchnia : 74309.9 ha 

Kod obszaru : PLB140001 

Forma ochrony w ramach sieci Natura 2000: obszar specjalnej ochrony ptaków (Dyrektywa Ptasia) 

Dolina Dolnego Bugu to obszar o powierzchni ponad 60 tys. ha, który znajduje się na terenie 

województwa mazowieckiego, w większości w regionie ostrołęcko-siedleckim, rozciągając się wzdłuż 

260 km odcinka rzeki Bug od ujścia Krzny aż do Jeziora Zegrzyńskiego. Mimo iż większość terenu 

stanowią siedliska rolnicze w formie suchych pastwisk, to dolina bogata jest w miejsca o wysokiej 

wartości przyrodniczej. Stanowią je tereny bagienne w okolicach ujść dopływów Bugu czy fragmentów 

jego dawnego koryta, które reprezentowane są przez dużą ilość, cennych krajobrazowo, poprzez ich 

zróżnicowanie i porośnięcie przez roślinność wodną, starorzeczy. W korycie Bugu nie odcisnęła się 

działalność człowieka, przez co możemy obserwować naturalne, piaszczyste wyspy, niekiedy w 

malowniczy sposób obrośnięte wierzbowymi lub topolowymi łęgami rzecznymi. Brzegi porastają bujne 

zarośla wierzbowe, występują też lasy iglaste i liściaste, m.in. między miejscowościami Drażniew i 

Platerów. Na terenach Doliny Dolnego Bugu zobaczymy skrajnie rzadko występującą na terenie Polski 

śliczną sasankę otwartą czy rosnącego na łąkach staroduba, który jest również gatunkiem chronionym 

przez dyrektywę. Bogactwo świata ptaków potwierdza występowanie aż 39 gatunków (np., perkozek, 

czernica, łyska, puszczyk, czy pliszka żółta) chronionych ptasią dyrektywą. W okresie lęgowym 

pasjonaci ornitologii dostrzegą wielu przedstawicieli Polskiej Czerwonej Księgi, m.in. gadożera, który 

upodobał sobie Dolinę Dolnego Bugu, jako jedno z nielicznych miejsc na terenie Polski. Rozglądając się 

w poszukiwaniu ptactwa z pewnością dostrzeżemy również chronione dyrektywą ssaki: bobra 

europejskiego i wydrę. Warto rozejrzeć się także za płazami i gadami, których chronionymi w ramach 

sieci Natura przedstawicielami w Dolinie Dolnego Bugu jest kumak nizinny i żółw błotny. W zbiornikach 

wodnych pływa 7 gatunków, chronionych dyrektywą, ryb. 

Ważne dla Europy gatunki zwierząt (z Zał. II Dyr. siedliskowej i z Zał. I Dyr. Ptasiej, w tym gatunki 

priorytetowe): 

 ptaki: batalion, bączek, bąk, bielik, błotniak łąkowy, błotniak stawowy, bocian biały, bocian 

czarny, derkacz, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, gadożer, gąsiorek, jarzębatka, kania czarna, 

kania ruda, kropiatka, łabędź czarnodzioby (mały), łabędź krzykliwy, mewa mała, muchołówka 

białoszyja, muchołówka mała, orlik krzykliwy, ortolan, podgorzałka, podróżniczek, puchacz, 

rybitwa białoczelna, rybitwa czarna, rybitwa zwyczajna (rzeczna), rybołów, zielonka, 

zimorodek, żuraw, 

 Ryby: boleń, głowacz białopłetwy, kiełb białopłetwy, koza, koza złotawa, piskorz, różanka, 

 ssaki: bóbr europejski, wydra, 
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 płazy: kumak nizinny, 

 bezkręgowce: skójka gruboskorupowa, 

 gady: żółw błotny. 

Ważne dla Europy gatunki roślin (z Zał. II Dyr. Siedliskowej), w tym gatunki priorytetowe: leniec 

bezpodkwiatowy, sasanka otwarta, starodub łąkowy. 

6.11 ZAGROŻENIA POWAŻNYMI  AWARIAMI 

Zakład stwarzający zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, w zależności od rodzaju, 

kategorii i ilości substancji niebezpiecznej znajdującej się w zakładzie uznaje się za zakład 

o zwiększonym ryzyku wystąpienia awarii, albo za zakład o dużym ryzyku wystąpienia awarii. Zasady 

zaliczania zakładów do kategorii zakładów o zwiększonym ryzyku albo zakładów o dużym ryzyku 

określił Minister Gospodarki w drodze rozporządzenia z dnia 9 kwietnia 2002 r.-w sprawie rodzajów 

i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu 

go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 

przemysłowej (Dz.U. z 2002 r. Nr 58, poz.535 z późn. zm.). 

Na terenie gminy Małkinia Górna nie występują ani zakłady ZDR ani ZZR. 
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6.12 ADAPTACJA DO ZMIAN KLIMATU 

Zadania wyznaczone przez Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany 

klimatu do roku 2020 wyznaczają kluczowe działania o charakterze horyzontalnym: 

 Edukacja w zakresie zmian klimatu i ograniczenia ich skutków, 

 Monitoring zmian gospodarki i społeczeństwa, 

 Planowanie przestrzenne z uwzględnieniem zmian klimatu i adaptacji, 

 Rozwój usług zdrowotnych ze szczególnym uwzględnieniem wrażliwości mieszkańców 

na występowanie fal upałów, 

 Ograniczenie skutków zagrożeń w rolnictwie, lasach i ekosystemach wynikających 

z  pojawiania się inwazyjnych gatunków i chorób, a także uwzględnienie przystosowania 

gatunkowego lasów do oczekiwanego wzrostu temperatury w procesie zalesień, 

 Promocja właściwego gospodarowania na obszarach rolnych, wsparcie technologiczne 

gospodarstw oraz doradztwo technologiczne uwzględniające aspekty dostosowania 

budownictwa i produkcji rolnej do zmieniających się warunków klimatycznych, 

 Uwzględnienie trendów klimatycznych w procesie projektowania i budowy infrastruktury 

transportowej. 

W Gminie Małkinia Górna adaptacja do zmian klimatu skupia się w następujących obszarach 

interwencji: ochrona klimatu i jakości powietrza, zagrożenie hałasem, gospodarka wodno-

ściekowa. Zadania zaplanowane w Programie wg numerów występowania w ramach 

harmonogramu powiązane z celami i kierunkami wskazanymi w SPA 2020 z perspektywą do roku 

2030 zostały przedstawione w tabeli poniżej. 
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TABELA 32 DZIAŁANIA NAWIĄZUJĄCE DO STRATEGICZNEGO PLANU ADAPTACJI DLA SEKTORÓW I OBSZARÓW WRAŻLIWYCH NA ZMIANY 

KLIMATU DO ROKU 2020 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 

Komponent 

środowiska 
Problem ekologiczny 

Zadania zaplanowane w 

Programie wg numerów 

występowania w ramach 

harmonogramu powiązane z 

celami i kierunkami wskazanymi 

w SPA 2020 z perspektywą do 

roku 2030 

Działania przewidywane w 

Strategicznym planie adaptacji dla 

sektorów i obszarów wrażliwych na 

zmiany klimatu do roku 2020 z 

perspektywą do roku 2030 

Ochrona klimatu i 

jakości powietrza 

 Klasyfikacja powietrza strefy 

mazowieckiej, w której położona jest Gmina 

Małkinia Górna pod względem ochrony zdrowia: 

klasa C dla benzo(a)pirenu i klasa D2 dla ozonu, 

klasa C1 dla pyłu PM2,5 faza II 

 Klasyfikacja powietrza strefy 

mazowieckiej, w której położona jest Gmina 

Małkinia Górna pod względem ochrony roślin 

dla ozonu D2 

1-2 

Rozwijanie alternatywnych możliwości 

produkcji energii na poziomie lokalnym, 

szczególnie na potrzeby ogrzewania i 

klimatyzacji na terenach o mniejszej 

gęstości zaludnienia 

Zagrożenie hałasem 

Zniszczone drogi to większy hałas spowodowany 

przez pojazdy po nim się poruszające oraz większe 

spalanie paliwa, co wiąże się z większą emisją 

3 

Uwzględnienie w procesie projektowania 

i budowy infrastruktury transportowej 

zmienionych warunków klimatycznych 
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Komponent 

środowiska 
Problem ekologiczny 

Zadania zaplanowane w 

Programie wg numerów 

występowania w ramach 

harmonogramu powiązane z 

celami i kierunkami wskazanymi 

w SPA 2020 z perspektywą do 

roku 2030 

Działania przewidywane w 

Strategicznym planie adaptacji dla 

sektorów i obszarów wrażliwych na 

zmiany klimatu do roku 2020 z 

perspektywą do roku 2030 

dwutlenku węgla, zmieniający się klimat również 

przyczynia się do szybszego niszczenie dróg 

Gospodarka wodno-

ściekowa 

Brok od Siennicy do ujścia 

 klasa elementów biologicznych 5, 

 klasa elementów hydromorfologicznych 1, 

 klasa elementów fizykochemicznych >2, 

 zły potencjał ekologiczny, 

 stan chemiczny poniżej dobrego, 

 zły stan wód. 

Bug od Kołodziejki do Broku 

 klasa elementów biologicznych 4, 

 klasa elementów hydromorfologicznych 1, 

 klasa elementów fizykochemicznych >2, 

 słaby potencjał ekologiczny, 

5 

Przywracanie i utrzymanie dobrego stanu 

wód, ekosystemów wodnych i od wody 

zależnych 
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Komponent 

środowiska 
Problem ekologiczny 

Zadania zaplanowane w 

Programie wg numerów 

występowania w ramach 

harmonogramu powiązane z 

celami i kierunkami wskazanymi 

w SPA 2020 z perspektywą do 

roku 2030 

Działania przewidywane w 

Strategicznym planie adaptacji dla 

sektorów i obszarów wrażliwych na 

zmiany klimatu do roku 2020 z 

perspektywą do roku 2030 

 stan chemiczny poniżej dobrego, 

 zły stan wód. 

Kanał Kacapski 

 klasa elementów biologicznych 3, 

 klasa elementów hydromorfologicznych >1, 

 klasa elementów fizykochemicznych >2, 

 umiarkowany potencjał ekologiczny, 

 stan chemiczny poniżej dobrego, 

 zły stan wód. 
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6.13 NADZWYCZAJNE ZAGROŻENIA ŚRODOWISKA  

Inne zagrożenia środowiska, które mogą wystąpić na terenie Gminy Małkinia Górna: 

 pożary, 

 susze, 

 powodzie, 

 gradobicia, 

 silne wiatry, 

 gołoledź, 

 szadź, 

 awarie urządzeń infrastruktury technicznej, 

 katastrofy komunikacyjne, w tym katastrofy związane z transportem materiałów 

niebezpiecznych. 

6.13.1 ZAGROŻENIE POWODZIAMI I PODTOPIENIAMI 

Obszary narażone na niebezpieczeństwo powodzi (na mapie oznaczone kolorem jasnoczerwonym), 

są to obszary wskazane we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, zgodnie z art. 16 ust 33 ustawy 

Prawo wodne, na których istnieje znaczące ryzyko powodzi lub wystąpienie znaczącego ryzyka powodzi 

jest prawdopodobne. 
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MAPA 12 OBSZARY NARAŻONE NA NIEBEZPIECZEŃSTWO POWODZI NA TERENIE GMINY 

MAŁKINIA GÓRNA 

Źródło: https://wody.isok.gov.pl/imap_kzgw/?gpmap=gpWORP  

Na terenie Gminy Małkinia Górna olbrzymia powódź była w latach 70-tych, później zdarzały się 

lokalne podtopienia. 

6.13.2 WIATR HURAGANOWY I TRĄBY POWIETRZNE  

Możliwe jest częściowe ograniczenie strat poniesionych w przypadku jego wystąpienia. Z balkonów 

należy usuwać zbędne przedmioty. Poza tym należy dbać o odpowiedni stan kominów i dachów 

w budynkach mieszkalnych i gospodarczych. Na terenie Gminy Małkinia Górna nie występowały wiatry 

huraganowe ani trąby powietrzne. 

6.13.3 DESZCZE NAWALNE I GRAD 

Deszcze nawalne powodują znaczne szkody. Nie występują charakterystyki przestrzenne, które 

mogłyby wskazywać na obszary bardziej bądź mniej narażone na ryzyko wystąpienia tego zjawiska. 

Gradobicie może spowodować znaczne straty, w szczególności w rolnictwie. Brak jest charakterystyk 

przestrzennych, które wskazywałyby na tereny predestynowane do występowania tego zjawiska. 
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6.13.4 ZAGROŻENIE POŻAROWE  

Największe zagrożenie pożarowe na terenie gminy występuje: 

 w budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej, 

 w gospodarstwach rolnych, 

 w obiektach przemysłowych, 

 na stacjach paliw płynnych i gazowych, 

 w obiektach elektroenergetyki, 

 w lasach (I kategoria zagrożenia pożarowego w Nadleśnictwie Ostrów Mazowiecka, II kategoria 

zagrożenia pożarowego w Nadleśnictwie Łomża, III kategoria zagrożenia pożarowego w 

Nadleśnictwie Sokołów) 

Na obszarze gminy Małkinia Górna położonych jest 29 sołectw, w których występują głównie skupiska 

gospodarstw wiejskich. Większość gospodarstw posiada obiekty przeznaczone do hodowli bydła, 

trzody chlewnej, oraz przechowywania płodów rolnych. Są to budynki wykonane zazwyczaj częściowo 

lub w całości z materiałów palnych. Często występuje tu zabudowa zwarta, co w przypadku palnej 

konstrukcji budynków stwarza możliwość szybkiego rozprzestrzeniania się ognia. Mieszkania 

znajdujące się na terenach wiejskich ogrzewane są głównie piecami na paliwo stałe (węgiel lub 

drewno). Ten rodzaj ogrzewania sprzyja powstaniu pożarów. Główną przyczyną są nieszczelności 

przewodów kominowych. Ponadto w okresie zimowym bardzo często mamy do czynienia z 

dogrzewaniem mieszkań urządzeniami grzewczymi podłączonymi do stałego źródła prądu, których 

instalacja elektryczna ma tendencje do zwarć i przeciążeń powodując pożary. 

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska występujące na obszarze Gminy Małkinia Górna w ramach 

poszczególnych obszarów interwencji to: 

1. W obszarze ochrona klimatu i jakości środowiska to migracja zanieczyszczeń, 

2. W obszarze zagrożeń hałasem to wzmożony transport drogowy, 

3. W obszarze pola elektromagnetyczne to linie energetyczne średniego i wysokiego napięcia, 

maszty nadawcze, 

4. W obszarze gospodarowania wodami przekształcenie środowiska – melioracja terenów 

wykorzystywanych rolniczo bez przeprowadzenia szczegółowych analiz oceny oddziaływania 

na środowisko,  

5. W obszarze gospodarki wodno-ściekowej to - skażenia chemiczne i biologiczne w wyniku 

katastrof obiektów hydrotechnicznych; katastrofalne zatopienia spowodowane awarią 

obiektów hydrotechnicznych,  

6. W obszarze zasoby geologiczne to zubożenie zasobów kruszyw, nielegalne wydobywanie 

kruszyw, 
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7. W obszarze gleby - stosowanie nieodpowiednich nawozów oraz środków ochrony roślin, co 

prowadzić może do skażeń gleb, skażenia przemysłowe i komunikacyjne,  

8. W obszarze gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów - dzikie wysypiska 

śmieci, 

9. W obszarze zasoby przyrodnicze - zagrożenie pożarem lasów 

10. W obszarze zagrożenie poważnymi awariami - wypadki komunikacyjne na drogach 

wojewódzkich i szlaku kolejowym. 
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6.14.4 DZIAŁANIA EDUKACYJNE  

Działania edukacyjne na terenie Gminy Małkinia Górna są prowadzone w głównej mierze poprzez 

edukację szkolną, ponadto w obszarach interwencji: 

 ochrona klimatu i jakości powietrza w ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotyczącego wspólnej 

realizacji Programu „Czyste Powietrze” na terenie gminy, ze strony Urzędu Gminy Małkinia 

Górna wyznaczony został pracownik realizujący czynności wskazane w porozumieniu, 

tj. działania doradcze, przedstawianie korzyści płynących z wzięcia udziału w Programie, 

pomoc w wypełnianiu wniosków o dofinansowanie, przekazywanie wypełnionych wniosków 

do WFOŚiGW w Warszawie. Informacje na temat Programu umieszczane są na stronie 

internetowej Gminy Małkinia Górna, na portalu społecznościowym Gminy Małkinia Górna oraz 

na tablicach informacyjnych w Urzędzie Gminy, 

 gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów: 

- gmina rozdawała ulotki mieszkańcom o segregacji śmieci i szkodliwości palenia w piecach 

odpadami 

- w klubie seniora są pogadanki na temat właściwej segregacji śmieci, szycie toreb 

wielokrotnego użytku 

-  organizowane są konkursy ekologiczne GOKiS i szkoły 

 zasoby przyrodnicze Nadleśnictwa również prowadzą działania edukacyjne: 

Nadleśnictwo Ostrów Mazowiecka 

Na terenie leśnictwa Orło znajduje się wiata edukacyjna, gdzie prowadzone są lekcje 

edukacyjne dla dzieci i młodzieży, zielone szkoły, półkolonie z MOSiR-em, prowadzone 

są też zajęcia w ramach Uniwersytetu III wieku. Cztery razy do roku odbywają się biegi 

edukacyjne między innymi Bieg im. Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego11-, Bieg po 

choinkę. Na terenie tym znajdują się również ścieżki rowerowe. 

Nadleśnictwo Sokołów Podlaski 

Park Edukacji Leśnej Nadleśnictwa Sokołów o powierzchni 1,65 ha zaprojektowany 

i zrealizowany został z myślą o dzieciach i młodzieży. Lekcje przyrody prowadzone  są 

w kontakcie z przyrodą, z ciekawymi pomocami dydaktycznymi umożliwiającymi 

przyswajanie wiedzy o lesie i leśnictwie w sposób niekonwencjonalny. Pozwalają 

poznać gatunki drzew, krzewów i roślin zielnych. Zajęcia odbywają się m.in. na ścieżce 

dydaktycznej, w formie gier i zabaw interaktywnych, poprzez prowadzenie badań i 

                                                           
11 polski przyrodnik, pedagog i krajoznawca, profesora botaniki, fizyki, zoologii i ogrodnictwa w Instytucie Gospodarstwa Wiejskiego i 

Leśnictwa na Marymoncie koło Warszawy, jeden z głównych twórców ergonomii 

Id: FC6C2D24-5773-4FDF-992E-140363D6B004. Projekt Strona 80



Strona 80 z 125 

 

doświadczeń, zwiedzanie ekspozycji przyrodniczych i dendrologicznych. Dla 

najmłodszych dużą atrakcją są urządzenia zabawowe posiadające również funkcję 

edukacyjną. Park wyposażony został również w terenowe pracownie edukacyjne, 

pomost hydrologiczny, wiatę oraz plac z ogniskiem. 

Sala edukacyjna w budynku Nadleśnictwa Sokołów. Sala wyposażona jest w projektor 

multimedialny oraz profesjonalne nagłośnienie. Na sali znajdują się liczne eksponaty i 

gadżety edukacyjne dotyczące leśnictwa i ochrony przyrody. 

Nadleśnictwo Łomża  

Spotkania leśniczego z dziećmi ze żłobka, przedszkola i szkoły dotyczące pracy leśnika, 

pór roku w lesie, pięter lasu, itp. Niektóre spotkania połączone były ze 

zorganizowaniem ogniska. 

6.15 MONITORING ŚRODOWISKA 

Wdrażanie Programu będzie podlegało regularnej ocenie poprzez sporządzenie Raportu z realizacji 

Programu co 2 lata w ramach którego nastąpi: 

 określenie stopnia wykonania przedsięwzięć/działań, 

 określenie stopnia realizacji przyjętych celów, 

 oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem, 

 analiza przyczyn tych rozbieżności.  

Poniżej w formie tabelarycznej przedstawiono listę wskaźników do wykorzystania w Raportach. 

TABELA 33 WSKAŹNIKI MONITOROWANIA PROGRAMU 

Lp. Wskaźniki Jednostka Źródło danych 

1.  

Ilość budynków użyteczności 

publicznej poddanych 

termomodernizacji 

Szt. Gmina 

2.  Długość nowowybudowanych dróg km Gmina 

3.  Długość przebudowanych dróg km Gmina 

4.  Długość wyremontowanych dróg km Gmina 

5.  
Ilość usuniętych wyrobów 

azbestowych 
Mg Gmina 

6.  Wskaźnik zwodociągowania % GUS 

7.  Wskaźnik skanalizowania % GUS 
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Lp. Wskaźniki Jednostka Źródło danych 

8.  
Ludność korzystająca z oczyszczalni 

ścieków w % ogólnej liczby ludności 
% GUS 

9.  
Powierzchnia terenów objętych 

ochroną prawną 
ha GUS 

10.  
Zużycie wody w gospodarstwach 

domowych na 1 mieszkańca 
m3 GUS 

11.  

Ilość zebranych zmieszanych 

odpadów komunalnych na 1 

mieszkańca 

kg GUS 

12.  

Ładunki zanieczyszczeń w ściekach po 

oczyszczeniu: 

BZT5 

ChzT 

Zawiesina ogólna 

Azot ogólny 

Fosfor ogólny 

kg/rok GUS 

13.  

Emisja zanieczyszczeń powietrza z 

zakładów szczególnie uciążliwych: 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych 

Emisja zanieczyszczeń gazowych 

 

t/r. 

t/r. 

GUS 

14.  Stan JCW Zły/ dobry GIOŚ 

15.  

Wskaźniki poziomu dźwięku na 

monitorowanych obszarach: 

LAeqD 

LAeqN 

 

Przekroczenie norm hałasu na 

monitorowanych 

obszarach 

 

 

dB 

 

 

tak/nie 

GIOŚ 

16.  

Poziom pola elektromagnetycznego 

na monitorowanych obszarach 

 

v/m 

 

 

GIOŚ 
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Lp. Wskaźniki Jednostka Źródło danych 

Przekroczenie norm pola 

elektromagnetycznego na 

monitorowanych obszarach 

 

 

tak/nie 

17.  Stan wód podziemnych 
Klasa I, II, III, IV, 

V 
GIOŚ 
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7 ANALIZA ZGODNOŚCI PROGRAMU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE KRAJOWYM, WOJEWÓDZKIM, 

POWIATOWYM I GMINNYM 

TABELA 34 ANALIZA ZGODNOŚCI PROGRAMU Z DOKUMENTAMI STRATEGICZNYMI NA POZIOMIE KRAJOWYM WOJEWÓDZKIM I POWIATOWYM 

I GMINNYM 

Cele wskazane w dokumentach strategicznych 

Zadania zaplanowane w Programie wg numerów występowania 

w  ramach harmonogramu powiązane z celami i kierunkami 

wskazanymi w dokumentach strategicznych 

DOKUMENTY KRAJOWE 

Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020r. BEIŚ  

Strategia „Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 

2020 r.” w części dotyczącej Celu 1. Zrównoważone gospodarowanie 

zasobami środowiska i Celu 3. Poprawa stanu środowiska została uchylona 16 

lipca 2019 r. uchwałą w sprawie przyjęcia "Polityki ekologicznej państwa 2030 

- strategii rozwoju w obszarze środowiska i gospodarki wodnej". 

CEL 2. ZAPEWNIENIE GOSPODARCE KRAJOWEJ BEZPIECZNEGO I 

KONKURENCYJNEGO ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ 

 lepsze wykorzystanie krajowych zasobów energii, 

 poprawa efektywności energetycznej 

 zapewnienie bezpieczeństwa dostaw importowanych surowców 

energetycznych 

1-2 
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 rozwój konkurencji na rynkach paliw i energii oraz umacnianie pozycji 

odbiorcy 

 wzrost znaczenia rozproszonych, odnawialnych źródeł energii 

 rozwój energetyczny obszarów podmiejskich i wiejskich, 

rozwój systemu zaopatrywania nowej generacji pojazdów 

wykorzystujących paliwa alternatywne 

Polityka ekologiczna państwa do 2030 roku  

Cel główny: Rozwój potencjału środowiska na rzecz obywateli 

i przedsiębiorców 

Cel szczegółowy I: Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska 

i bezpieczeństwa ekologicznego 

Cel szczegółowy II: Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie 

zasobami środowiska 

Cel szczegółowy III: Środowisko i klimat. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja 

do nich oraz zapobieganie ryzyku klęsk żywiołowych 

Cele horyzontalny: Środowisko i edukacja. Rozwijanie kompetencji (wiedzy, 

umiejętności i postaw) ekologicznych społeczeństwa 

 Cel horyzontalny: Poprawa efektywności funkcjonowania 

instrumentów ochrony środowiska 

1-7 

Aktualizacja Planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Wisły (aPGW) 
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Celem Środowiskowym dla JCWP rzecznych w zakresie elementów 

hydromorfologicznych jest osiągnięcie dobrego stanu wód ( II klasa). 

W przypadku JCW monitorowanych, które zgodnie z wynikami oceny stanu 

przeprowadzonej przez GIOŚ osiągają bardzo dobry stan ekologiczny, celem 

środowiskowym jest utrzymanie tego stanu – a więc I klasy jakości wód. 

Celem środowiskowym dla JCWPd jest dobry stan ilościowy i chemiczny, 

charakteryzowany wartościami wskaźników zgodnie z rozporządzeniem w 

sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu wód podziemnych 

5 

Aktualizacja Programu wodno –środowiskowego kraju ( aPWŚK ) aktualizacja sierpień 2016 

Cele środowiskowe:  

 Niepogarszanie stanu części wód, 

 Osiągnięcie dobrego stanu wód: dobry stan ekologiczny i chemiczny 

dla naturalnych części wód powierzchniowych, dobry potencjał 

ekologiczny i dobry stan chemiczny dla sztucznych i silnie zmienionych 

części wód oraz dobry stan chemiczny ii ilościowy dla wód 

podziemnych, 

 Spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych aktach 

prawnych i polskim prawodawstwie, w odniesieniu do obszarów 

chronionych, (w tym m.in. narażonych na zanieczyszczenia związkami 

azotu pochodzącymi ze źródeł rolniczych, przeznaczonych do celów 

rekreacyjnych, do poboru wody dla zaopatrzenia ludności w wodę 

5 
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przeznaczona do spożycia, do ochrony siedlisk lub gatunków, dla 

których utrzymanie stanu wód jest ważnym czynnikiem w ich 

ochronie) 

 Zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji 

priorytetowych do środowiska lub ograniczone zrzuty tych substancji 

Krajowy Plan Gospodarki Odpadami 2022 

Dokument o charakterze strategicznym wyznacza kierunki działań 

niezbędnych dla zapewnienia zintegrowanej gospodarki odpadami w kraju na 

najbliższe lata ( cele i kierunki działań na lata 2016-2022 oraz 

perspektywicznie do 2030 roku 

Głównym celem dokumentu jest określenie polityki gospodarki odpadami 

zgodnej z hierarchią sposobów postępowania z odpadami, wpisującej się 

w działania gospodarki o obiegu zamkniętym. Zgodnie z założeniami Kpgo, 

należy przede wszystkim zapewnić realizacje działań znajdujących się najwyżej 

w hierarchii sposobów postępowania z odpadami, a więc zapobiegać 

ich wytwarzaniu oraz stworzyć niezbędną infrastrukturę do selektywnego 

zbierania odpadów u źródła tak, aby zapewnić ich efektywny recycling i 

osiągnąć założone cele. Efektem wdrożenia Kpgo 2022 będzie zapewnienie 

racjonalnej gospodarki odpadami i ograniczenie negatywnego wpływu 

odpadów na środowisko. 

Celami wskazanymi w dokumencie są miedzy innymi: 

6-7 
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1) ZPO (zapobieganie powstawaniu odpadów) 

2) Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

kierowanych na składowiska odpadów, aby w 2020 r. nie było 

składowanych więcej niż 35% masy tych odpadów wytworzonych 

w 1995 r. 

3) Dążenie do zmniejszenia ilości składowanych odpadów 

4) Osiągnięcie wymaganego poziomu recyclingu i przygotowania 

do ponownego użycia papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła 

pochodzących ze strumienia odpadów komunalnych, zapewnienie 

osiągniecia odpowiedniego poziomu zbierania zużytego sprzętu oraz 

zużytych baterii i akumulatorów 

5) Osiągnięcie odpowiedniego poziomu odzysku i recyclingu odpadów 

powstających z produktów, miedzy innymi odpadów 

opakowaniowych, zużytych opon, olejów odpadowych 

6) Dokończenie likwidacji mogilników, zawierających przeterminowane 

ŚOR i inne odpady niebezpieczne 

7) Zwiększenie udziału odpadów poddawanych procesom odzysku 

Dla osiągnięcia założonych celów określone zostały kierunki działań 

dotyczące m.in. edukacji ekologicznej, rozwoju selektywnego 

zbierania odpadów, a także zostały wskazane działania takie, jak 

np. prowadzenie kontroli przez inspekcję ochrony środowiska, 
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prowadzenie kampanii informacyjno-edukacyjnych mających na celu 

podniesienie świadomości ekologicznej w zakresie gospodarki 

odpadami, wspierania budowy sieci napraw i ponownego użycia 

produktów. 

Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032 (POKA) 

W dokumencie zostały wyznaczone następujące cele dotyczące azbestu: 

 Usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest 

 Minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych, 

spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju 

 Likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko 

7 

Narodowy Program Rozwoju Gospodarki Niskoemisyjnej (NPRGN) 

Celem głównym jest rozwój gospodarki niskoemisyjnej przy zapewnieniu 

zrównoważonego rozwoju kraju. 

Celami szczegółowymi są: 

 Niskoemisyjne wytwarzanie energii, 

 Poprawa efektywności gospodarowania surowcami i materiałami, 

w tym odpadami, 

 Rozwój zrównoważonej produkcji – obejmujący przemysł, 

budownictwo i rolnictwo 

 Transformacja niskoemisyjna w dystrybucji i mobilności 

 Promocja wzorców zrównoważonej konsumpcji 

1-2 
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Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 

Celem głównym SPA jest zapewnienie zrównoważonego rozwoju oraz 

efektywnego funkcjonowania gospodarki i społeczeństwa w warunkach zmian 

klimatu. Cel główny będzie realizowany poprzez następujące cele 

szczegółowe: 

 Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego stanu 

środowiska, 

 Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich, 

 Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian klimatu, 

 Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji do zmian 

klimatu 

1-3, 5 

 

Krajowy Plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 

Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 wyznacza następujące 

cele klimatyczno-energetyczne na 2030 r.: 

 -7% redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych 

systemem ETS w porównaniu do poziomu w roku 2005, 

 21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto (cel 23% będzie 

możliwy do osiągnięcia w sytuacji przyznania Polsce dodatkowych 

środków unijnych, w tym przeznaczonych na sprawiedliwą 

transformację), uwzględniając: 

 14% udziału OZE w transporcie, 

1-2 
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 roczny wzrost udziału OZE w ciepłownictwie 

i chłodnictwie o 1,1 pkt. proc. średniorocznie, 

 wzrost efektywności energetycznej o 23% w porównaniu z prognozami 

PRIMES2007, 

redukcję do 56-60% udziału węgla w produkcji energii elektrycznej 

Krajowy Program Ochrony Powietrza do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 

Celem głównym jest poprawa jakości życia mieszkańców Polski, szczególnie 

ochrony ich zdrowia i warunków życia, z uwzględnieniem ochrony środowiska, 

z jednoczesnym zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju 

1-2 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju, Polska 2030, Trzecia fala nowoczesności 

Wśród celów Strategia wymienia, m.in. zapewnienie bezpieczeństwa 

energetycznego oraz ochronę i poprawę stanu środowiska, wzmocnienie 

mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju dla rozwijania i pełnego 

wykorzystania potencjałów regionalnych, zwiększenie dostępności 

terytorialnej Polski poprzez utworzenie zrównoważonego, spójnego i 

przyjaznego użytkownikom systemu transportowego i wzrost społecznego 

kapitału rozwoju. Wśród wskaźników Strategia wymienia m.in. 

energochłonność gospodarki, udział energii ze źródeł odnawialnych w 

finalnym zużyciu energii, emisję CO2, wskaźnik czystości wód, wskaźnik 

odpadów nierecyklingowanych. 

1-7 

 

Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2030 
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Cel główny: rozwój gospodarczy wsi umożliwiający trwały wzrost dochodów 

jej mieszkańców przy minimalizacji rozwarstwienia ekonomicznego, 

społecznego i terytorialnego oraz poprawie stanu środowiska naturalnego 

Cele szczegółowy I: Zwiększenie opłacalności produkcji rolnej i rybackiej 

I.1 Nowe modele organizacji produkcji i rynków, krótkie łańcuchy rynkowe 

i uczciwa konkurencja 

I.2 Jakość i bezpieczeństwo żywności 

I.3 Rozwój innowacji, cyfryzacji i przemysłu 4.0 w sektorze rolno-spożywczym 

oraz jego modernizacja 

I.4 Zarządzanie ryzykiem w sektorze rolno-spożywczym 

I.5 Poszerzenie i rozwój rynków zbytu na produkty i surowce sektora rolno-

spożywczego ( w tym biogospodarka) 

Cele szczegółowy II: Poprawa jakości życia 

II.1 Rozwój liniowej infrastruktury technicznej 

II.2 Dostępność wysokiej jakości usług publicznych 

II.3 Rozwój infrastruktury społecznej i rewitalizacja wsi i małych miast 

II.4 Zrównoważone gospodarowanie i ochrona zasobów środowiska 

II.5 Adaptacja do zmian klimatu i przeciwdziałanie tym zmianom 

Cele szczegółowy III: Rozwój przedsiębiorczości, pozarolniczych miejsc pracy 

i aktywnego społeczeństwa 

III.1 Odpowiedź na zmiany demograficzne i ich następstwa 

3 
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III.2 Rozwój przedsiębiorczości i nowych miejsc pracy 

III.3 Wzrost umiejętności i kompetencji mieszkańców wsi 

III.4 Budowa i rozwój zdolności do współpracy w wymiarze społecznym 

i terytorialnym 

III.5 Rozwój ekonomii i solidarności społecznej na obszarach wiejskich 

 

DOKUMENTY WOJEWÓDZKIE 

Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do 2030 roku 

Wizja: Mazowsze to region spójny terytorialnie, konkurencyjny, innowacyjny z 

wysokim wzrostem gospodarczym i bardzo dobrymi warunkami życia jego 

mieszkańców 

Cel główny: Zmniejszenie dysproporcji rozwoju w województwie 

Mazowieckim, wzrost znaczenia obszaru metropolitarnego Warszawy w 

Europie 

Priorytetowy cel strategiczny: Przemysł i produkcja- Rozwój produkcji 

ukierunkowanej na eksport w przemyśle zaawansowanych i 

średniozaawansowanych technologii oraz w przemyśle i przetwórstwie rolno-

spożywczym 

Cele strategiczne: 

1-6 

 

Id: FC6C2D24-5773-4FDF-992E-140363D6B004. Projekt Strona 93



Strona 93 z 125 

 

 Gospodarka: wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój 

działalności gospodarczej oraz transfer i wykorzystanie nowych 

technologii 

 Przestrzeń i transport: poprawa dostępności i spójności terytorialnej 

regionu oraz kształtowanie ładu przestrzennego 

 Społeczeństwo: poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału 

ludzkiego i społecznego do tworzenia nowoczesnej gospodarki 

Ramowe cele strategiczne:  

 Środowisko i energetyka: zapewnienie gospodarce regionu 

zdywersyfikowanego zaopatrzenia w energię przy zrównoważonym 

gospodarowaniu zasobami środowiska 

 Kultura i dziedzictwo: wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa 

kulturowego oraz walorów środowiska przyrodniczego dla rozwoju 

gospodarczego regionu i poprawy jakości życia 

Program Ochrony Środowiska dla Województwa Mazowieckiego do roku 2022 
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Cele w podziale na poszczególne obszary interwencji 

Obszar Interwencji: ochrona klimatu i jakości powietrza 

 Poprawa jakości powietrza przy zapewnieniu bezpieczeństwa 

energetycznego w kontekście zmian klimatu 

 Osiągnięcie poziomu celu długoterminowego dla ozonu 

Obszar Interwencji: zagrożenia hałasem 

 Ochrona przed hałasem 

Obszar Interwencji: pola elektromagnetyczne 

 Utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń 

ponadnormatywnym promieniowaniem elektromagnetycznym 

Obszar Interwencji: gospodarowanie wodami 

 Osiągnięcie dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych i 

podziemnych 

 Ochrona przed zjawiskami ekstremalnymi związanymi z wodą 

Obszar Interwencji: gospodarka wodno-ściekowa 

 Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej 

Obszar Interwencji: zasoby geologiczne 

 Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi 

Obszar Interwencji: gleby 

 ochrona gleb przed negatywnym oddziaływaniem antropogenicznym, 

erozją oraz niekorzystnymi zmianami klimatu 

1-7 
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Obszar Interwencji: Gospodarka odpadami i zapobieganie powstaniu 

odpadów 

 gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów 

postępowania z odpadami uwzględniając zrównoważony rozwój 

województwa mazowieckiego 

Obszar Interwencji: zasoby przyrodnicze 

 ochrona różnorodności biologicznej oraz krajobrazowej 

 prowadzenie trwale zrównoważonej gospodarki leśnej 

 zwiększenie lesistości 

Obszar Interwencji: zagrożenie poważnymi awariami 

 ograniczenie ryzyka wystąpienia poważnych awarii oraz minimalizacja 

ich skutków 

Id: FC6C2D24-5773-4FDF-992E-140363D6B004. Projekt Strona 96



Strona 96 z 125 

 

Program ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w 

powietrzu 
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Program ochrony powietrza określa się w celu osiągnięcia: 

1. w strefach: mazowieckiej, aglomeracja warszawska, miasto Płock i 

miasto Radom, poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, 

pyłu zawieszonego PM2,5 i poziomu docelowego benzo(a)pirenu w 

powietrzu 

2. w strefie aglomeracja warszawska, poziomów dopuszczalnych 

ditlenku azotu w powietrzu 

3. w strefach: aglomeracja warszawska, miasto Płock i miasto Radom, 

pułapu stężenia ekspozycji pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu 

Działania naprawcze: 

 ograniczenie emisji z procesu wytwarzania energii cieplnej dla 

potrzeb ogrzewania i przygotowania ciepłej wody w lokalach 

mieszkalnych, handlowych i usługowych oraz użyteczności 

publicznej, 

 zwiększenie powierzchni zieleni w wybranych gminach 

województwa mazowieckiego 

 edukacja ekologiczna 

 kontrola przestrzegania uchwały antysmogowej oraz zakazu 

spalania odpadów i pozostałości roślinnych 

 ograniczenie wtórnej emisji pyłu-czyszczenie ulic na mokro w 

gminach miejskich województwa mazowieckiego, w granicach 

1-2 
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obszaru zabudowanego, zakaz używania spalinowych i 

elektrycznych dmuchaw do liści we wszystkich gminach 

województwa 
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DOKUMENTY POWIATOWE 

Strategia rozwoju Powiatu Ostrowskiego na lata 2013-2022 

Cele strategiczne: 

1. Rozwój sprzyjający włączeniu społecznemu 

2. Podniesienie atrakcyjności inwestycyjnej i potencjału inwestycyjnego 

powiatu ostrowskiego 

3. Promocja atrakcyjności turystycznej powiatu ostrowskiego 

4. Zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa publicznego  i 

ochrona środowiska 

1-7 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Ostrowskiego na lata 2016-2019 z perspektywą do 2025 
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Cele w podziale na poszczególne obszary interwencji 

Obszar Interwencji: ochrona klimatu i jakości powietrza 

 Ograniczenie tzw. „niskiej emisji”, w tym emisji 

komunikacyjnej i sektora komunalno-bytowego 

 Zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w bilansie 

energetycznym powiatu 

 Adaptacja do zmian klimatu 

Obszar Interwencji: gospodarowanie wodami 

 Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i 

deficytem wody, 

 Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych 

Obszar Interwencji: gospodarka wodno-ściekowa 

 Zapewnienie wystarczającej ilości wody pitnej o odpowiedniej 

jakości, 

 Dobry stan wód powierzchniowych i podziemnych 

 Rozbudowa infrastruktury oczyszczania ścieków, w tym 

realizacja programów sanitacji w zabudowie rozproszonej 

Obszar Interwencji: gospodarka odpadami i zapobieganie powstaniu 

odpadów 

 Zapobieganie powstawaniu odpadów lub minimalizacja ich 

ilości 

1-7 
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 Racjonalne gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią 

postępowania z odpadami 

 Budowa systemu gospodarki odpadami zgodnego z 

wymaganiami KPGO 2014 

Obszar Interwencji: zagrożenie poważnymi awariami 

 Ochrona przed poważnymi awariami i zagrożeniami naturalnymi 

Zagadnienie Horyzontalne: edukacja ekologiczna 

 Wykształcenie u mieszkańców nawyków i zachowań proekologicznych 

oraz poczucia odpowiedzialności za stan i ochronę środowiska 
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DOKUMENTY GMINNE 

Strategia Rozwoju Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022 

Wizja: Przyjazna inteligentna gmina-znaczący, nowoczesny ośrodek rolniczo-

gospodarczy o wysokich walorach środowiskowych, oferujący wysoką jakość 

życia i świadomie kształtująca relacje pomiędzy strefą społeczną, 

gospodarczą i środowiskową 

Cel strategiczny I Innowacyjna i efektywna wielosektorowa gospodarka 

Programy Strategiczne dla Celu I: 

 Wsparcie rozwoju i wzrostu konkurencyjności mikro, małych i 

średnich przedsiębiorstw 

 Wsparcie sektora usług rolno-spożywczych, handlu i rzemiosła 

 Stworzenie atrakcyjnej oferty turystycznej, agroturystycznej i 

ekoturystycznej gminy w oparciu o zasoby przyrodnicze, historyczne 

i kulturowe oraz innowacyjne ich wykorzystanie 

 Opracowanie i wdrożenie systemu promocji gospodarczej i 

inwestycyjnej 

Cel strategiczny II Poprawa stanu infrastruktury oraz ładu przestrzennego 

gminy 

 Rozbudowa infrastruktury drogowej 

 Rozbudowa systemów wodno-kanalizacyjnych 

 Rozwój gospodarki przestrzennej 
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 Rozwój infrastruktury i technologii informacjno-komunikacyjnych 

Cel strategiczny III Wysokiej jakości środowisko naturalne, ochrona wartości 

przyrodniczych i historycznych 

 Ochrona dziedzictwa przyrodniczego, historycznego i obiektów 

zabytkowych 

 Racjonalna gospodarka zasobami naturalnymi 

 Promocja ochrony środowiska, postaw proekologicznych i zdrowego 

trybu życia 

 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

Cel strategiczny IV Poprawa jakości życia, otwarty, kreatywny i 

konkurencyjny kapitał ludzki 

 Podniesienie poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych 

społeczności 

 Poprawa stanu bezpieczeństwa mieszkańców 

 Zwiększenie dostępu do wysokiej jakości usług medycznych 

 Rozwój obiektów dydaktycznych, kulturalnych, sportowo-

rekreacyjnych wraz  z rozbudową ich ofert programowych 

 Budowanie i upowszechnianie społeczeństwa informacyjnego 

 Rozwijanie tożsamości i integracji społeczności 

 Rozwiązywanie problemów społecznych i stymulowanie aktywności 

zawodowej sprzyjającej wyłączeniu społecznemu 
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Program Rewitalizacji dla Gminy Małkinia Górna na lata 2016-2022 

Cel 1: Ograniczenie skali zbadanych problemów społecznych obszaru 

rewitalizacji: 

Kierunki działań: 

 Włączenie społeczne i aktywizacja zawodowa mieszkańców 

potrzebujących wsparcia 

 Wzrost samowystarczalności ekonomicznej mieszkańców 

 Podniesienie poziomu bezpieczeństwa 

Cel 2: Wieloaspektowa poprawa przestrzeni obszaru rewitalizacji 

Kierunki działań: 

 Modernizacja i rozwój infrastruktury społecznej na rzecz aktywizacji 

mieszkańców 

 Poprawa jakości życia mieszkańców poprzez odnowę przestrzeni i jej 

spójności 

Cel 3: Ożywienie gospodarcze obszaru rewitalizacji 

Kierunek działań: 

Stworzenie infrastruktury na rzecz lokalnej przedsiębiorczości 

Cel 4: Poprawa efektywności energetycznej budynków obszaru rewitalizacji 

w celu dotrzymania standardów jakości powietrza 

Kierunki działań:  

1 
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 Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z 

modernizacją źródeł ich ogrzewania i przygotowania C.W.U. 

 Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i 

infrastruktury społecznej wraz z modernizacją źródeł ich ogrzewania i 

przygotowania C.W.U. 

 

Program usuwania azbestu oraz wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Małkinia Górna 

Celem Programu jest:  

 Spowodowanie oczyszczenia obszaru gminy z azbestu oraz 

usuniecie stosowanych od wielu lat wyrobów zawierających 

azbest, 

 Wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u 

mieszkańców gminy spowodowanych azbestem oraz 

ustalenie koniecznych do tego uwarunkowań, 

 Spowodowanie sukcesywnej likwidacji oddziaływania na 

środowisko i doprowadzenie, w określonym horyzoncie 

czasowym, do spełnienia wymogów ochrony środowiska, 

 Stworzenie odpowiednich warunków do wdrożenia przepisów 

prawnych oraz norm postępowania z wyrobami 

zawierającymi azbest, 
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 Pomoc mieszkańcom gminy w realizacji kosztownej wymiany 

płyt cementowo-azbestowych zgodnie z przepisami prawa 
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8 ANALIZA SWOT 

Technika analityczna SWOT polega na posegregowaniu posiadanych informacji o danej sprawie 

na cztery grupy (cztery kategorie czynników strategicznych): 

 S (Strengths) – mocne strony: wszystko to, co stanowi atut, przewagę, zaletę analizowanego 

obiektu, 

 W (Weaknesses) – słabe strony: wszystko to, co stanowi słabość, barierę, wadę analizowanego 

obiektu, 

 O (Opportunities) – szanse: wszystko to, co stwarza dla analizowanego obiektu szansę 

korzystnej zmiany, 

 T (Threats) – zagrożenia: wszystko to, co stwarza dla analizowanego obiektu 

niebezpieczeństwo zmiany niekorzystnej. 

Mocne strony i słabe strony, to czynniki wewnętrzne, szanse i zagrożenia — to czynniki zewnętrzne; 
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TABELA 35 ANALIZA SWOT W POSZCZEGÓLNYCH OBSZARACH INTERWENCJI 

(1) OBSZAR INTERWENCJI: OCHRONA KLIMATU I JAKOŚCI POWIETRZA 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Klasyfikacja powietrza pod względem 

ochrony zdrowia: klasa A dla dwutlenku 

azotu, dwutlenku siarki, tlenku węgla, 

benzenu, PM2,5, PM10, arsenu, kadmu, 

niklu, ołowiu, ozonu dla poziomu  

dopuszczalnego lub docelowego 

 Klasyfikacja powietrza pod względem 

ochrony roślin: klasa A dla tlenków azotu, 

dwutlenku siarki, ozonu, którego stężenia 

nie przekraczają odpowiednio poziomów 

dopuszczalnych lub poziomów 

docelowych 

 Klasyfikacja powietrza strefy 

mazowieckiej, w której położona jest Gmina 

Małkinia Górna pod względem ochrony 

zdrowia: klasa C dla benzo(a)pirenu i klasa 

D2 dla ozonu, klasa C1 dla pyłu PM2,5 faza II 

 Klasyfikacja powietrza strefy 

mazowieckiej, w której położona jest Gmina 

Małkinia Górna pod względem ochrony 

roślin dla ozonu D2 

 Znaczny udział emisji pochodzącej ze 

spalania paliw wysoko zanieczyszczających 

SZANSE 

 Możliwość pozyskania środków 

unijnych(czynniki zewnętrzne) na 

inwestycje związane z tym obszarem 

interwencji 

 Rozwój energetyki odnawialnej   

ZAGROŻENIA 

 Zwiększające się zanieczyszczenie 

powietrza wynikające z ruchu 

drogowego 

 Napływ zanieczyszczeń z sąsiednich 

gmin 

(2) OBSZAR INTERWENCJI: ZAGROŻENIA HAŁASEM 

MOCNE STRONY 

 Niewielkie zagrożenia związane z 

hałasem komunalnym i przemysłowym, 

 

SŁABE STRONY 

 Brak punktów pomiarowych natężenia 

hałasem 

 Hałas związany jest przede wszystkim z 

transportem drogowym i kolejowym 

SZANSE 

 Możliwość pozyskania środków unijnych 

na inwestycje związane z tym obszarem 

interwencji 

 Rozwój ścieżek rowerowych, 

 

ZAGROŻENIA 

 Zwiększająca się liczba pojazdów, 

im więcej pojazdów tym większy hałas 

komunikacyjny 

 Rozwój ruchu kolejowego 
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 Pogorszenie jakości dróg wskutek 

ich eksploatacji przez zwiększającą 

się ilość pojazdów 

 Nieuzyskanie środków finansowych 

na budowę i przebudowę dróg oraz 

ich remont 

(3) OBSZAR INTERWENCJI: POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 Brak przekroczeń norm pola 

elektromagnetycznego na obszarze 

gminy 

 Przebiegające przez obszar gminy linie 

elektroenergetyczne wysokiego 

napięcia 400 kV 

SZANSE 

 prowadzenie pomiarów promieniowania 

elektromagnetycznego 

ZAGROŻENIA 

 Zwiększenie ilości stacji bazowych 

telefonii komórkowych a w związku z 

tym możliwość przekroczenia 

poziomów dopuszczalnych 

promieniowania 

(4) OBSZAR INTERWENCJI: GOSPODAROWANIE WODAMI 

MOCNE STRONY 

 Występowanie zasobów wód 

podziemnych 

SŁABE STRONY 

Brok od Siennicy do ujścia 

 klasa elementów biologicznych 5, 

 klasa elementów hydromorfologicznych 1, 

 klasa elementów fizykochemicznych >2, 

 zły potencjał ekologiczny, 

 stan chemiczny poniżej dobrego, 

 zły stan wód. 

Bug od Kołodziejki do Broku 

 klasa elementów biologicznych 4, 

 klasa elementów hydromorfologicznych 1, 

 klasa elementów fizykochemicznych >2, 

 słaby potencjał ekologiczny, 

 stan chemiczny poniżej dobrego, 

 zły stan wód. 
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Kanał Kacapski 

 klasa elementów biologicznych 3, 

 klasa elementów hydromorfologicznych >1, 

 klasa elementów fizykochemicznych >2, 

 umiarkowany potencjał ekologiczny, 

 stan chemiczny poniżej dobrego, 

 zły stan wód. 

SZANSE 

 rozbudowa sieci kanalizacyjnej, 

 budowa przydomowych oczyszczalni 

ścieków w miejscach, gdzie budowa 

kanalizacji nie jest 

przewidywalna/opłacalna 

 

ZAGROŻENIA 

 Zagrożenie podtopieniami, 

 Susze 

 

(5) OBSZAR INTERWENCJI: GOSPODARKA WODNO - ŚCIEKOWA 

MOCNE STRONY 

 Zwodociągowanie na poziomie 98 % 

 Nowoczesna oczyszczalnia ścieków 

SŁABE STRONY 

 Istnienie zbiorników bezodpływowych 

 niski procent skanalizowania gminy 

38% 

 

SZANSE 

 Budowa własnych ujęć wody 

dla budynków mieszkalnych, dla których 

nie planuje się doprowadzenia wody 

w ramach zbiorowego zaopatrzenia 

w wodę, 

 Rozwój przydomowych oczyszczalni 

ścieków, gdzie nie planuje się zbiorowego 

odprowadzania ścieków, 

 Możliwość pozyskania środków unijnych 

na inwestycje związane z tym obszarem 

interwencji 

ZAGROŻENIA 

 Możliwość trwałego zanieczyszczenia 

gleb, wód powierzchniowych i 

podziemnych w przypadku 

niepodjęcia szeroko zakrojonych 

działań inwestycyjnych, 

 Zrzut zanieczyszczonej wody w 

gminach ościennych 
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 Rozwój sieci wodociągowej w gminach 

ościennych, 

 Rozwój sieci kanalizacyjnej w gminach 

ościennych 

(6) OBSZAR INTERWENCJI: ZASOBY GEOLOGICZNE 

MOCNE STRONY 

 Występujące na terenie gminy złoża 

kruszyw naturalnych  

SŁABE STRONY 

 Dzika eksploatacja zasobów 

SZANSE 

 Przemyślane działanie i korzystanie 

z zasobów geologicznych 

ZAGROŻENIA 

 Tereny poeksploatacyjne 

(7) OBSZAR INTERWENCJI: GLEBY 

MOCNE STRONY 

 Dobre gleby w północnej części gminy 

SŁABE STRONY 

 Dość duże obszary występowania gleb 

małourodzajnych, 

 Rozczłonkowanie gleb dobrej jakości, 

co znacznie zmniejsza ich wartość dla 

intensywnych upraw 

SZANSE ZAGROŻENIA 

 Przeprowadzenie badań stanu i jakości 

gleb na terenie gminy, które umożliwią 

odpowiednie dawkowanie nawozów i 

dobranie zabiegów agrotechnicznych 

 Erozja wodna w strefach 

krawędziowych rzek 

(8) OBSZAR INTERWENCJI: GOSPODARKA ODPADAMI I ZAPOBIEGANIE POWSTAWANIU 

ODPADÓW 

MOCNE STRONY SŁABE STRONY 

 PSZOK 

 Wzrost ilości odpadów zebranych 

selektywnie 

 Niewystarczająca świadomość 

ekologiczna mieszkańców,  

 Dzikie wysypiska odpadów 

 Palenie odpadów w gospodarstwach 

domowych 

SZANSE ZAGROŻENIA 
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 Moda na kupowanie produktów bez 

zbędnych opakowań jako działanie 

proekologiczne każdego konsumenta 

 Wwiezienie odpadów komunalnych 

lub niebezpiecznych z gmin 

ościennych 

 Nielegalne pozbywanie się odpadów 

(9) OBSZAR INTERWENCJI: ZASOBY PRZYRODNICZE 

MOCNE STRONY 

 Na terenie gminy występują Obszary 

Natura 2000 oraz wieloobiektowy 

pomnik przyrody, 

SŁABE STRONY 

 Niewystarczająca świadomość 

ekologiczna mieszkańców oraz 

turystów 

SZANSE 

(czynniki zewnętrzne) 

 Napływ turystów zagranicznych, 

 Zwiększony napływ turystów krajowych 

ZAGROŻENIA 

(czynniki zewnętrzne) 

 uszkodzenia wywołane przez czynniki 

abiotyczne: okiść śniegową, wiatry, 

powodujące wywroty i złomy oraz 

przymrozki, 

 zwierzyna, powodująca swymi żerami 

zagrożenie dla drzewostanów i 

udatności upraw. 

 pożary 

 huragany, gradobicia, i inne 

ekstremalne zjawiska pogodowe 

 gradacja szkodników leśnych 

(10) OBSZAR INTERWENCJI: ZAGROŻENIE POWAŻNYM AWARIAMI 

MOCNE STRONY 

 Na terenie gminy nie występują zakłady 

zagrożone poważnymi awariami 

SŁABE STRONY 

 Możliwość powstania takiego zakładu 

na  terenie gmin ościennych 

SZANSE 

- 

ZAGROŻENIA 

 Wypadki drogowe i kolejowe  podczas 

transportu towarów niebezpiecznych, 

głównie paliw płynnych 

 Możliwość wystąpienia takiej awarii w 

gminach ościennych 

Źródło: opracowanie na podstawie informacji z Urzędu Gminy Małkinia Górna  

Id: FC6C2D24-5773-4FDF-992E-140363D6B004. Projekt Strona 113



Strona 113 z 125 

 

9 CELE, KIERUNKI INTERWENCJI ORAZ ZADANIA I ICH FINANSOWANIE 

Propozycje celów, kierunków interwencji oraz zadań wynikają m.in. ze zdefiniowanych zagrożeń i problemów dla poszczególnych obszarów interwencji (analiza 

SWOT). Planowane zadania przyczyniają się do osiągnięcia celów zapisanych w dokumentach strategicznych i programowych poziomu krajowego, 

wojewódzkiego i powiatowego, co zostało dowiedzione w powyższym rozdziale. 

Cel nadrzędny Programu ustalony w oparciu o dokumenty strategiczne oraz powyższą analizę SWOT to: 

 

ZRÓWNOWAŻONY ROZWÓJ GMINY MAŁKINIA GÓRNA PRZY ZACHOWANIU I PROMOCJI ŚRODOWISKA NATURALNEGO 

TABELA 36 CELE, KIERUNKI INTERWENCJI ORAZ ZADANIA 

Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek interwencji Zadania 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka Nazwa (+źródło 
danych) 

Wartość 
bazowa 

Wartość docelowa 

1.  

Ochrona 
klimatu i 
jakości 

powietrza 

Poprawa jakości 
powietrza 

Ilość budynków 
użyteczności 
publicznej poddanych 
termomodernizacji 
(Gmina) 

0 szt. 2 szt. 

Poprawa jakości 

powietrza poprzez 

ograniczenie emisji 

CO2. Poprawa 

komfortu cieplnego. 

Zmniejszenie zużycia 

energii finalnej, 

oszczędności 

w wydatkach 

budżetowych.  

Termomodernizacja 

budynków użyteczności 

publicznej wraz ze 

zmianą źródeł ciepła 

Gmina Małkinia 

Górna 
 

2.  

Ochrona 
klimatu i 
jakości 

powietrza 

Poprawa jakości 
powietrza 

Ilość wymienionych 
lamp (Gmina) 

880 szt. 2010 szt. 
Zmniejszenie zużycia 

energii finalnej 
Modernizacja 

oświetlenia ulicznego 
Gmina Małkinia 

Górna 
 

3.  
Zagrożenie 

hałasem 
Ograniczenie 
hałasu drogowego 

Długość 
wybudowanych dróg+ 
Długość 
przebudowanych 
dróg+ 
Długość 
wyremontowanych 
dróg 
 

111,44 km 117,4 km 

Zmniejszenie hałasu 
oraz poprawa 

bezpieczeństwa, 
mniejsze zużycie 

paliwa na 
wyremontowanej 
drodze i związana 

z tym mniejsza emisja 
CO2 

Budowa, przebudowa i 
remont dróg gminnych 

Gmina Małkinia 
Górna 
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4.  
Gospodarka 

wodno - 
ściekowa 

Ochrona wód 
powierzchniowych 

i podziemnych 

Liczba 
nowopodłączonych  

mieszkańców do 
wybudowanej sieci 

wodociągowej 
 
 

9 944 osoby 
 

10 944 osoby 
 

Dostarczenie 
mieszkańcom dobrej 
jakości wody pitnej 

Budowa sieci 
wodociągowych i 

modernizacja Stacji 
Uzdatniania Wody 

Gmina Małkinia 
Górna 

 

5.  
Gospodarka 

wodno - 
ściekowa 

Ochrona wód 
powierzchniowych 

i podziemnych 

Liczba 
nowopodłączonych  

mieszkańców do 
wybudowanej sieci 

kanalizacyjnej 
 

4 819 osoby 6 319 osób 

Redukcja 
zanieczyszczenia 
środowiska poprzez 
ograniczenie 
wprowadzania 
substancji szkodliwych 
dla środowiska 

Budowa sieci 
kanalizacyjnej 

Gmina Małkinia 
Górna 

 

6.  

Gospodarka 
odpadami 

i zapobieganie 
powstawaniu 

odpadów 

Ochrona 
powierzchni ziemi, 
wód 
powierzchniowych 
I podziemnych 

Stopień realizacji 
zadania 

0 1 

Zmniejszenie ilości 
przeterminowanych 
leków, odpadów 
wielkogabarytowych, 
odpadów zielonych, 
odpadów 
budowlanych, 
zużytych opon, 
elektrośmieci w 
strumieniu odpadów 
komunalnych  

Budowa PSZOK 
Gmina Małkinia 

Górna 
 

7.  

Gospodarka 
odpadami 

i zapobieganie 
powstawaniu 

odpadów 

Usunięcie 
wyrobów 
zawierających 
azbest 

Ilość usuniętych 
wyrobów 
zawierających azbest 
(Baza Azbestowa) 

620,2211 
Mg 

856,2211 Mg 

Zmniejszenie ilości 
wyrobów 
zawierających azbest 
na terenie Gminy 
Małkinia Górna 

Usuwanie wyrobów 
zawierających azbest 

Gmina Małkinia 
Górna 

 

0 zadanie nie jest zrealizowane 
1 zadanie jest zrealizowane 
Źródło: Urząd Gminy Małkinia Górna 
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TABELA 37 HARMONOGRAM REALIZACJI ZADAŃ WRAZ Z ICH FINANSOWANIEM 

Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 
za realizację (+ 

jednostki 
włączone 

2021 2022 2023 2024 

Razem 
lata 

2021-
2024 

2025 2026 2027 2028 

Razem 
lata 

2025-
2028 

Źródła 
finansowania 

Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu 

A B C D E F G H I J K L M O P R 

1 

O
ch

ro
n

a 
kl

im
at

u
 i 

ja
ko

śc
i p

o
w

ie
tr

za
 

Termomodernizacja 

budynków użyteczności 

publicznej wraz ze 

zmianą źródeł ciepła 

Gmina Małkinia 

Górna 

350 

tys. 200 tys. 300 tys. 200 tys. 

1 050 

tys. 200 tys. 200 tys. 200 tys. 200 tys. 800 tys. 

RPO WM, 

WFOŚiGW, 

NFOSiGW, 

Urząd 

Marszałkowski 

 

 

O
ch

ro
n

a 
kl

im
at

u
 i 

ja
ko

śc
i p

o
w

ie
tr

za
 

Modernizacja 
oświetlenia ulicznego 

Gmina Małkinia 
Górna 

200 tys. 150 tys. 200 tys. 150 tys. 700 tys. 100 tys. 150 tys. 150 tys. 150 tys. 550 tys. 
Środki własne, 

WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

 

2 

Za
gr

o
że

n
ie

 h
ał

as
em

 

Budowa, przebudowa i 
remont dróg gminnych 

Gmina Małkinia 
Górna 

1000 tys. 
1200 
tys. 

1200 
tys. 

1000 
tys. 

4400 
tys. 

1200 
tys. 

1200 
tys. 

1500 
tys. 

1500 
tys. 

5400 
tys. 

FDS. FOGR. 
PROW 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 
za realizację (+ 

jednostki 
włączone 

2021 2022 2023 2024 

Razem 
lata 

2021-
2024 

2025 2026 2027 2028 

Razem 
lata 

2025-
2028 

Źródła 
finansowania 

Dodatkowe 
informacje 
o zadaniu 

4 

G
o

sp
o

d
ar

o
w

an
ie

 

w
o

d
am

i Budowa sieci 
wodociągowych i 

modernizacja Stacji 
Uzdatniania Wody 

Gmina Małkinia 

Górna 100 tys. 
1000 
tys. 

1000 
tys. 

100 tys. 
2 200 
tys. 

50 tys. 50 tys. 50 tys. 50 tys. 200 tys. 

RPO WM, 
WFOSiGW, 
NFOSiGW, 

Urząd 
Marszałkowski 

 

5 

G
o

sp
o

d
ar

ka
 w

o
d

n
o

 -
 

śc
ie

ko
w

a 

Budowa sieci 
kanalizacyjnej 

Gmina Małkinia 
Górna 

2 000 
tys. 

8 000 
tys. 

5 000 
tys. 

5000 
tys. 

20 000 
tys. 

2 000 
tys . 

2 000 
tys.  

2 000 
tys.  

2 000 
tys.  

8 000 
tys.  

POIiŚ, RPO 
WM, 

WFOSiGW, 
NFOSiGW, 

Urząd 
Marszałkowski 

 

6 

G
o

sp
o

d
ar

ka
 

o
d

p
ad

am
i i

 
za

p
o

b
ie

ga
n

ie
 

p
o

w
st

aw
an

iu
 

o
d

p
ad

ó
w

 

Budowa PSZOK 

Gmina Małkinia 

Górna 50 tys. 100 tys. 500 tys. 100 tys. 750 tys. 100 tys. 100 tys. 100 tys. 100 tys. 400 tys. 

POIiŚ, RPO 
WM, 

WFOSiGW, 
NFOSiGW, 

Urząd 
Marszałkowski 

 

7 

G
o

sp
o

d
ar

ka
 

o
d

p
ad

am
i i

 
za

p
o

b
ie

ga
n

ie
 

p
o

w
st

aw
an

iu
 

o
d

p
ad

ó
w

 

Usuwanie wyrobów 
zawierajacych azbest 

Gmina Małkinia 

Górna 34 tys. 
34 tys. 34 tys. 34 tys. 

136 tys. 
34 tys. 34 tys. 34 tys. 34 tys. 

136 tys. 
Budżet gminy 

WFOŚiGW, 
NFOŚiGW 

 

Źródło: Urząd Gminy Małkinia Górna 
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10 SYSTEM REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 

 

 

Źródło: opracowanie własne  

 

Współpraca z 
interesariuszami -

przeprowadzenie ankiety  
w Gminie i Nadleśnictwach

Opracowanie treści POŚ

1. Analiza spójności z 
dokumentami 

strategicznymi i 
programowymi,

2. Wyznaczenie ram 
czasowych

3. Oparcie na 
wiarygodnych danych z 

Gminy, GIOŚ, GUS, 
Nadleśnictwa i innych,

4. Określenie celów, 
kierunków interwencji 

oraz zadań wynikających 
ze zdefiniowanych 

zagrożeń i problemów dla 
poszczególnych obszarów 

interwencji

Realizacja wyznaczonych 
zadań przez podmioty 

odpowiedzialne 
wyznaczone w 

harmonogramie

Monitorowanie

Zgodnie z zaleceniami NIK 
należy wyznaczyć komórkę 

monitorującą realizację 
Programu

Okresowa 
sprawozdawczość

Co  dwa lata z realizacji 
Programu ma być 

sporządzany Raport 
zgodnie z tabelą 

Wskażników realizacji 
Programu

Ewaluacja

Ocena stopnia realizacji 
zadań wyznaczonych w 
programie.  Określenie  

rekomendacji  dla 
poszczególnych obszarów 

interwencji, w których 
należy podjąć jeszcze 

działania w celu poprawy 
stanu środowiska

Aktualizacja

Aktualizacja Programu w 
oparciu o istniejący  

wówczas stan środowiska
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10.1 ŹRÓDŁA FINANSOWANIA ZADAŃ  

10.1.1 ŚRODKI WŁASNE SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO  

Zadania związane z realizacją zadań związanych z usuwaniem azbestu i wyrobów zawierających azbest 

będą częściowo finansowane z budżetu Gminy w zależności od wysokości środków pozyskanych  z 

WFOŚiGW lub NFOŚiGW. 

10.1.2 NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE12 

Misją Narodowego Funduszu jest: 

Skuteczne i efektywne wspieranie działań na rzecz środowiska ze szczególnym uwzględnieniem działań 

służących absorpcji środków zagranicznych obsługiwanych przez Narodowy Fundusz. 

Narodowy Fundusz, jako Instytucja Wdrażająca wielu programów finansowanych ze środków 

zagranicznych, będzie dysponował w perspektywie do 2023 r. środkami zagranicznymi o wartości 

przekraczającej 20 mld zł. Wolumen dostępnych środków przyczyni się do realizacji przedsięwzięć 

w obszarach: 

 adaptacji do zmian klimatu i gospodarki wodnej; 

 ochrony powietrza; 

 ochrony wód; 

 geologii, górnictwa i gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym gospodarowania odpadami; 

 różnorodności biologicznej. 

Celami horyzontalnymi realizowanymi w każdym z wyżej wymienionych obszarów będą: 

 poprawa stanu środowiska poprzez wsparcie realizacji zobowiązań środowiskowych; 

 pełne wykorzystanie środków pochodzących z Unii Europejskiej niepodlegających zwrotowi 

przeznaczonych na ochronę środowiska i gospodarkę wodną; 

 wdrażanie innowacji z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, poprawy 

efektywności energetycznej i wykorzystania energii z odnawialnych źródeł energii, gospodarki 

o obiegu zamkniętym (w tym ocen cyklu życia – ang. LCA), wspieranie uzasadnionej 

ekonomicznie niskoemisyjności gospodarki i społeczeństwa oraz tworzenie warunków do 

powstawania zielonych miejsc pracy, rozwoju nowych technik i technologii służących między 

innymi racjonalnej gospodarce zasobami naturalnymi, zapobiegania powstawaniu lub 

ograniczenie emisji do środowiska; 

 edukacja na rzecz zrównoważonego rozwoju; 

 zrównoważone, efektywne korzystanie z zasobów, w tym z surowców pierwotnych. 

                                                           
12 http://nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/strategia/ 
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10.1.3 WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie jest instytucją 

wchodzącą w skład polskiego systemu finansowania ochrony środowiska, samorządową osobą 

prawną, działającą w oparciu o ustawę  Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku. Jest 

partnerem dla samorządów  lokalnych, jednostek systemu oświaty, państwowych jednostek 

budżetowych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych.  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie udziela pomocy 

finansowej służącej ochronie środowiska zgodnie z ogłoszonymi naborami oraz aktualnie 

obowiązującą Listą przedsięwzięć priorytetowych. 

10.1.4 ZAŁOŻENIA DO UMOWY PARTNERSTWA NA LATA 2021-202713 

Założenia Umowy Partnerstwa na lata 2021-2027 (ZUP) są elementem prac nad Umową Partnerską na 

lata 2021-2027 (UP). Polska podobnie jak w perspektywie 2014-2020, przygotowuje Umowę 

Partnerstwa w celu określenia strategii wykorzystania środków polityki spójności i koordynacji w 

zakresie określenia obszaru wsparcia. Na obecnym etapie ZUP zawierają trzy warianty programów 

operacyjnych na nową perspektywę. Ostateczny zakres wsparcia w ramach poszczególnych 

programów operacyjnych zostanie wypracowany w ramach grup roboczych dedykowanych każdemu z 

pięciu celów polityki na nową perspektywę. Ze względu na wczesny etap przygotowań dokumentów 

na kolejną perspektywę ZUP nie zawierają szczegółowych informacji dotyczących podziału funduszy 

Polityki Spójności. Wybrano pięć celów Polityki Spójności: 

Cel Polityki 1 – bardziej inteligentna Europa (Smarter Europe) 

Cel Polityki 2 – bardziej przyjazna dla środowiska bezemisyjna Europa ( a Greener, carbon free 

Europe)   

Cel Polityki 3 – lepiej połączona Europa ( a more Connected Europe) 

Cel Polityki 4 – Europa o silniejszym wymiarze społecznym ( a more Social Europe) 

Cel Polityki 5 – Europa bliżej obywateli (a Europe closer to citizens) – zintegrowany i zrównoważony 

rozwój wszystkich typów terytoriów. 

 

Cel Polityki 2 – bardziej przyjazna dla środowiska bezemisyjna Europa ( a Greener, carbon free 

Europe)  

 Przystosowanie systemu społecznego do zmian klimatu i środowiska naturalnego 

Zgodnie z prognozą zawartą w dokumencie Polityka Ekologiczna Państwa 2030 (PEP) 

najpowszechniejszymi zjawiskami pogodowymi w kolejnym dziesięcioleciu będą fale upałów 

                                                           
13 Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, Departament Strategii i Rozwoju, Warszawa, lipiec 209 
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oraz intensywne opady deszczu. Nasilenie się ekstremalnych zjawisk pogodowych i związanych 

z nimi katastrof np. powodzi, suszy, huraganów będzie skutkowało stratami materialnymi i 

niematerialnymi. Istotne jest, dlatego wspieranie działań w zakresie dostosowania do zmian 

klimatu, zapobieganiu ryzyka i odporności na klęski żywiołowe. Niezbędne jest zwiększenie 

potencjału administracji rządowej i samorządowej, zwłaszcza w obszarach planowania, 

monitorowania i wdrażania systemu zarządzania kryzysowego i przygotowania służb 

ratowniczych. Uzupełnieniem powinny być kompleksowe działania na obszarach miejskich i 

wiejskich (m.in. mała retencja, czy rozwój zielonej infrastruktury publicznej) 

 Gospodarcze wykorzystanie zasobów środowiskowych 

Jednym z najważniejszych wyzwań stojących przed Polską w dobie zmian klimatu jest 

osiągnięcie dobrego stanu wód, dlatego też istotnym elementem adaptacji do zmian klimatu 

jest racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi. 

 Przystosowanie systemu gospodarczego do zmian klimatu i środowiska naturalnego 

Przechodzenie na gospodarkę o obiegu zamkniętym (GOZ). Kluczową rolę w realizacji koncepcji 

GOZ, obok mieszkańców i samorządów, powinni odgrywać przedsiębiorcy – m.in. poprzez 

wdrażanie innowacyjnych technologii dotyczących ograniczenia wykorzystania pierwotnych 

zasobów i energii na rzecz surowców wtórnych. Jako zasób nieodnawialny traktować należy 

również powierzchnię ziemi podlegającą degradacji lub zanieczyszczeniu wskutek działalności 

gospodarczej i związanych z nią emisji.  

 Ochrona dziedzictwa przyrodniczego Polski 

Priorytetem jest dalsze wzmocnienie ochrony przyrody i bioróżnorodności oraz redukcja emisji 

i zanieczyszczeń, podniesienie świadomości ekologicznej obywateli 

 Jakość powietrza 

Poprawa efektywności energetycznej 

 OZE 

Zwiększenie udziału OZE za sprawą dwóch technologii to znaczy energetyki wiatrowej oraz 

fotowoltaiki. W transporcie przewiduje się osiągnięcie 14% udziału energii odnawialnej 

do 2030 roku. Nie należy ograniczać żadnego rodzaju OZE w obszarze wsparcia 

 Infrastruktura energetyczna 

Potrzeba wsparcia inwestycji w obszarze magazynowania nośników energii i surowców 

energetycznych (m.in. ropy naftowej, LNG), ale także rozwoju i unowocześnienia infrastruktury 

przesyłowej i dystrybucyjnej (m.in., aby umożliwić włączenie OZE do sieci krajowej. 

Wyzwaniem jest także magazynowanie energii elektrycznej, gazu i ciepła, w celu zachowania 

stabilności systemu i sprostaniu rosnącemu zapotrzebowaniu na energię. 
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W projekcie rozporządzenia dla EFRR i FS wskazano, że nakłady na cele środowiskowo-klimatyczne 

mają wynosić 30% ze środków EFRR oraz 37% środków FS. 

W okresie programowania 2021-2027 w ramach PS możliwe będzie finansowanie przedsięwzięć 

ze środków EFRR, EFS+, FS. 

Program operacyjny w zakresie infrastruktury transportu, energetyki i środowiska, zdrowia, kultury, 

nauki i edukacji oraz spraw społecznych CP2,3,4,5 (Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko – 

obecny POIiŚ) – program będzie obejmował następujący zakres: ochrona środowiska, przystosowanie 

do zmian klimatycznych, gospodarcze wykorzystanie zasobów środowiskowych, gospodarka o obiegu 

zamkniętym, efektywność energetyczna, wsparcie produkcji energii z odnawialnych źródeł, wsparcie 

infrastruktury energetycznej i systemów smart, rozwój infrastruktury transportowej (drogowej 

i kolejowej, intermodalnej, morskiej, śródlądowej), zmniejszenie emisyjności sektora transportu, 

wzmocnienie infrastruktury ochrony zdrowia, ochrona dziedzictwa kulturowego. 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U z 2020 r.
poz. 1219 z późn.zm.) na organie wykonawczym gminy spoczywa obowiązek sporządzenia programu ochrony
środowiska w celu realizacji polityki ochrony środowiska.

Program Ochrony Środowiska jest podstawowym dokumentem, który koordynuje działania na rzecz ochrony
środowiska na terenie gminy. Zawarte są w nim cele i zadania, które powinna realizować gmina w celu ochrony
środowiska w swoich granicach administracyjnych. Celem Programu Ochrony Środowiska dla gminy Małkinia
Górna jest określenie systemu ochrony środowiska w gminie z uwzględnieniem wymagań środowiskowych
i gospodarczych, stanowi on podstawę funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem spajającą wszystkie
działania dokumenty dotyczące ochrony środowiska i przyrody na szczeblu gminy.

Zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska projekt "Programu Ochrony Środowiska dla Gminy
Małkinia Górna na lata 2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028” został pozytywnie zaopiniowany przez
Zarząd Powiatu Ostrowskiego Uchwałą Nr 367/134/2021 z dnia 20 kwietnia 2021r.

Wójt Gminy w nawiązaniu do art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na
środowisko (Dz.U. z 2021r. poz. 247) zapewnił możliwość udziału społeczeństwa w opracowaniu Programu
Ochrony Środowiska podczas konsultacji społecznych, poprzez upublicznienie obwieszczenia o przystąpieniu
do opracowania projektu dokumentu pt.„ Program Ochrony Środowiska dla Gminy Małkinia Górna na lata
2021 – 2024 z perspektywą do roku 2028” z dnia 8 marca 2021r. gdzie zainteresowani mieli prawo przez okres
21 dni do składania uwag i wniosków do ww projektu. Obwieszczenie umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu
Gminy w Małkini Górnej oraz na stronie BIP Małkinia Górna.
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