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Uchwała  Nr 72/VIII/2015  

Rady Miasta Ciechanów 

z dnia   28  maja  2015 r. 

 

 

w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania  programu ochrony środowiska 

Gminy Miejskiej Ciechanów za lata 2013-2015. 

 

Na podstawie art. 7 ust.1, p-kt 1 i art. 18 ust. 2 p-kt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 

r. o samorządzie gminnym (t .j. Dz. U. z 2013 r., poz. 594  ze zmianami) oraz art. 

18 ust. 2 w związku z art. 14 i art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo 

ochrony środowiska (t. j. Dz. U. z 2013 r., poz. 232  ze zmianami) - Rada Miasta 

Ciechanów uchwala, co następuje: 

§ 1. 

 

Przyjmuje się Raport z wykonania  programu ochrony środowiska Gminy 

Miejskiej Ciechanów za lata 2013-2014  w brzmieniu załącznika do niniejszej 

uchwały. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Ciechanów. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

       Przewodnicz ący Rady Miasta 

          Ciechanów 

 

                               Leszek Go ździewski 
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I. WPROWADZENIE 

1. Cel opracowania raportu. 

Celem opracowania raportu z wykonania „Programu ochrony środowiska Gminy Miejskiej 

Ciechanów na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy do 2020 roku ” za lata 2013 - 2014 

jest wypełnienie przez organ wykonawczy gminy obowiązków wynikających z  przepisów prawa oraz 

ocena dotycząca: 

• zmian w zakresie analizy stanu środowiska na terenie miasta od czasu opracowania 

programu, 

• realizacji przyjętego harmonogramu działań ekologicznych w dążeniu do osiągnięcia 

założonych celów wynikających z Polityki Ekologicznej Państwa i Programu Ochrony 

Środowiska Województwa Mazowieckiego. 

 

2. Podstawa prawna sporz ądzenia raportu i źródła informacji.  

Polityka ekologiczna państwa ma na celu stworzenie warunków do realizacji ochrony 

środowiska. Zgodnie z prawem polityka ekologiczna państwa uchwalana jest przez Sejm na wniosek 

Rady Ministrów. Politykę przyjmuje się na 4 lata, przy czym obejmuje ona perspektywę kolejnych 4 

lat. 

Obecnie obowiązuje kolejna już edycja polityki. Jest to Polityka Ekologiczna Państwa w 

latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016, która została przyjęta uchwałą Sejmu 

Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 22 maja 2009 roku. 

Uwzględniając wymagania wynikające z polityki ekologicznej państwa dla osiągnięcia celów 

polityki, zgodnie z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst 

jednolity Dz. U.  z 2013 r., poz. 1232 ze zm.) organy wykonawcze administracji samorządowej 

sporządzają programy ochrony środowiska. Zgodnie z art. 10 ust. 4 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o 

wprowadzeniu ustawy –  Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych 

ustaw (Dz. U. z 2001 r. Nr 100, poz. 1085 ze zm.)  pierwszy gminny program winien był być 

uchwalony w terminie do 30 czerwca 2004 r. Program Ochrony Środowiska Gminy Miejskiej 

Ciechanów do 2012 roku        został przyjęty uchwałą Nr 227/XXII/2004 Rady Miasta Ciechanów z 

dnia 30 września 2004 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Planu Gospodarki Odpadami dla   

 

miasta  Ciechanów” oraz „Gminnego Programu Ochrony Środowiska dla miasta Ciechanów”.  

Raport obejmuje lata 2013-2014 obowiązującego  Programu Ochrony Środowiska Gminy 

Miejskiej Ciechanów na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy do 2020 roku przyjętego 

uchwałą Nr 377/XXXII/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 26 czerwca 2013 r. Poddany ocenie 

stan środowiska i zakres wykonania zadań ochrony środowiska odnosi się do zapisanych w III edycji 

gminnego programu ochrony środowiska. W tym programie zawarto również kilkanaście 

wskaźników stanowiących punkt odniesienia postępujących zmian środowiskowych na terenie 

Ciechanowa, które zostaną zaprezentowane w raporcie w porównaniu do wielkości ujętych 

wcześniej. 
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Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska organ wykonawczy miasta ma 

obowiązek sporządzenia, co 2 lata, raportu z wykonania programu ochrony środowiska i 

przedłożenia go Radzie Miasta. Opracowując i przedkładając niniejszą dokumentację Radzie Miasta 

Ciechanów wypełnia się obowiązek wynikający z ww. przepisu. 

 

Źródłem informacji do raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Miejskiej 

Ciechanów na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy do 2020 roku  są dokumenty i dane 

gromadzone przez Urząd Miasta Ciechanów oraz udostępnione przez Spółki Gminy Miejskiej, tj. 

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Ciechanowie, Zakład Wodociągów i Kanalizacji 

Sp. z o.o. w Ciechanowie, Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Spółka z o.o., 

Zakład Komunikacji Miejskiej Sp. z o.o. oraz Oddział Zakładu Gazowniczego w Ciechanowie, a 

także wyniki badań stanu środowiska prowadzone przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Warszawie, w tym również WIOŚ Delegaturę w Ciechanowie oraz ogólnodostępne 

publikacje i opracowania dotyczące problematyki ochrony środowiska. 

 

3. Zakres raportu. 

 Program Ochrony Środowiska Gminy Miejskiej Ciechanów obejmuje okres do 2020 roku 

(został przyjęty 26 czerwca 2013 r.), a więc czas jego realizacji stanowi dwa czteroletnie okresy. 

Uwzględniając termin uchwalenia programu oraz obowiązek wykonywania, zgodnie z ustawą – 

Prawo ochrony środowiska, co 2 lata raportu i przedłożenia go Radzie Miasta – opracowuje się 

niniejszą dokumentację. 

Początkowym terminem realizacji programu działań ekologicznych przyjętych w Programie 

był 2013 rok, dlatego niniejszym raportem z realizacji programu obejmuje się lata 2013 – 2014. 

 Raportem obejmuje się: 

• analizę stanu środowiska oraz zauważalnych zmian stanu środowiska na terenie miasta 

Ciechanowa,  

• ocenę realizacji przyjętego programu działań ekologicznych w przyjętym w programie 

„Harmonogramie realizacji działań na lata 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku”  z 

określeniem poniesionych nakładów na ochronę środowiska, 

• ocenę ilościową wskaźników odnoszących się do zrealizowanych zadań ochrony środowiska z 

porównaniem jej do stanu wyjściowego (2012 r.) i roku 2014 stanowiącego końcowy rok oceny. 

Przedmiotowy raport jest pierwszym opracowaniem zawierającym analizę ujętych w III edycji 

programu ochrony środowiska działań mających na celu poprawę stanu środowiska na terenie 

miasta, a także wyjaśnienie przyczyn ewentualnego niezrealizowania założeń programu. 

 

II. ANALIZA STANU ŚRODOWISKA NA TERENIE MIASTA I WARUNKI  

   KORZYSTANIA ZE ŚRODOWISKA.  

 

 Gmina miejska Ciechanów o powierzchni 33 km2 położona jest w północnej części 

województwa mazowieckiego w odległości 90 km od Warszawy. Liczba mieszkańców miasta ciągle 
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się zmniejsza. Na koniec 2014 roku Ciechanów liczył 44 116 mieszkańców (według meldunków). 

Działalność prowadziło ponad 4.000 zarejestrowanych podmiotów gospodarczych. Miasto posiada 

rozbudowaną sieć drogową (przez teren miasta przebiegają drogi  krajowe nr 50 i 60, wojewódzkie 

615, 616, 617 oraz powiatowe i gminne) i kolejową (linia kolejowa Warszawa – Gdańsk i Olsztyn). 

 Na obrzeżach miasta zlokalizowane są osiedla domów jednorodzinnych, rozdzielonych 

zespołami zieleni lub nieużytkami.  Ciechanów posiada wyraźnie wydzieloną, w swoim obszarze, 

dzielnicę przemysłową, w większości nie kolidującą z istniejącą  i rozwijającą się zabudową 

mieszkaniową. 

Niezbędnym warunkiem rozwoju miasta jest stworzenie możliwości lokalizacji zakładów, 

przy wyposażeniu terenów w sieci infrastruktury technicznej, zapewnieniu możliwości korzystania z 

mediów oraz sposobów rozwiązania lokalnych problemów w zakresie emitowanych zanieczyszczeń. 

Gmina Miejska Ciechanów dąży do tworzenia coraz lepszych warunków życia i pracy 

mieszkańcom miasta realizując zasadę zrównoważonego rozwoju, a więc zapewniając również 

warunki ochrony środowiska przyrodniczego. 

Ciechanów położony jest na terenie funkcjonalnym Zielonych Płuc Polski odznaczającym się 

szczególnymi walorami środowiska naturalnego. Teren samego miasta nie odznacza się zbyt dużą 

różnorodnością form przyrodniczych czy wysoką lesistością, nie mniej jednak przepływająca przez 

miasto rzeka Łydynia dodaje atrakcyjności przyrodniczej miastu, a obiekty objęte formami ochrony 

przyrody (pomniki przyrody, zespół przyrodniczo-krajobrazowy „Dolina Rzeki Łydyni”, użytek 

ekologiczny „Bagry”) oraz utrzymywane coraz lepiej tereny zieleni miejskiej i nie tylko, sprawiają, że 

posiada ono swoisty urok. 

 

Opracowany w 2013 roku program ochrony środowiska zawiera analizę stanu w zakresie 

warunków społeczno-gospodarczych rozwoju miasta, warunków przyrodniczych, infrastruktury i 

innych, określoną na koniec  2012 roku. 

W poddanym analizie dwuletnim okresie uwarunkowania życia i środowiska w mieście nie 

uległy istotnej zmianie, jednak zauważalne są pewne tendencje w zakresie  poprawy  związane  

choćby z  realizacją  inwestycji  miejskich,  w  tym  wynikających z opracowanych i przyjętych przez 

Gminę Miejską Ciechanów programów strategicznych rozwoju miasta. 

Stan środowiska naturalnego na terenie miasta generalnie ocenia się jako dobry. Podstawę 

oceny stanu środowiska stanowią informacje uzyskane z Wojewódzkiego Inspektoratu Badań i 

Ochrony Środowiska Delegatury w Ciechanowie i przyjęte są na podstawie badań wg stanu na 

koniec  2013 lub 2014 roku (bądź z lat wcześniejszych z uwagi na prowadzone badania w ramach 

Państwowego Monitoringu Środowiska tylko określonych komponentów środowiska w 

poszczególnych latach oraz odstępowanie od określonych badań). 

 

Wody powierzchniowe 

Przez miasto przepływa rzeka Łydynia, lewobrzeżny dopływ rzeki Wkry. To właśnie rzeka 

Łydynia z dopływającą do niej siecią rowów melioracyjnych odbierają oczyszczone ścieki z terenu 
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miasta. Stan czystości wód powierzchniowych w obrębie miasta zależy więc w znacznym stopniu od 

jakości odprowadzanych, do tych wód, ścieków. 

 Pracująca od lat dziewięćdziesiątych ubiegłego wieku miejska biologiczna oczyszczalnia 

ścieków o przepustowości 15.000 m3/d (RLM 60.000) oczyszcza ścieki przemysłowe i ścieki 

socjalno-bytowe, nie tylko z terenu miasta. Dopływający ładunek zanieczyszczeń jest ponad 

dwukrotnie wyższy od projektowanego. 

  

Ilości oczyszczanych ścieków, stopień skanalizowania miasta kształtują się następująco: 

 

Rok 

Ilość ścieków ( m 3 ) Długo ść kanalizacji (km )  

dobowa  roczna  sanitarnej  przykanalików  

2012 10 438,7 3 820 564 101,422 49,430 

2013 10 761,5 3 927 961 103,726 50,740 

2014 10 262,2 3 745 710 105,057 52,066 

 

Jak wynika z powyższego gospodarka ściekowa w mieście jest systematycznie 

porządkowana. Już w 2010 roku zlikwidowano ostatni km sieci ogólnospławnej, ciągle  wzrasta 

długość sieci kanalizacji sanitarnej i wykonywane są nowe przyłącza do miejskiej sieci (budowa 

kanalizacji w ulicach lub przyłączane pojedyncze obiekty).  Z zestawienia w tabeli wynika, że 

długość sieci kanalizacji sanitarnej w latach 2013-2014 wzrosła o 3,635 km, ale długość 

wybudowanych w tym czasie kolektorów sanitarnych była wyższa, ponieważ prowadzone są 

inwestycje polegające na wymianie starych, wyeksploatowanych kolektorów, czy renowacji 

kanalizacji (tak jak zakończone w listopadzie 2013 r. zadanie budowy kanalizacji sanitarnej w ul. 

Płońskiej) 

Część ścieków dopływających na oczyszczalnię stanowią ścieki z terenu gminy wiejskiej 

Ciechanów i gminy Opinogóra.  Ścieki dopływające na oczyszczalnię spoza miasta i dowożone do 

punktu zlewnego stanowią niewielki (kilkuprocentowy) udział w ogólnej ilości oczyszczanych 

ścieków. 

Skuteczność pracy oczyszczalni ścieków jest bardzo wysoka i to zarówno w zakresie 

parametrów organicznych, jak i biogennych. Redukcja większości wskaźników zanieczyszczeń 

osiąga ponad 90 %, a czasem nawet w zakresie zanieczyszczeń organicznych czy mineralnych  

osiąga blisko 98 – 99 %.  

 

Średnie wartości stężeń zanieczyszczeń charakteryzujących ścieki oczyszczone: 

Rok BZT5 

 ( g O2/m3 ) 
ChZTCr 

( g O2/m3 ) 
Azot og.  
( g N/m 3 ) 

Fosfor og.  
( g P/m 3 ) 

Zaw. ogólna  
( g /m 3 ) 

2012 4,5 37,9 7,3 0,34 9,4 

2013 4,4 38,7 7,4 0,38 7,6 

2014 4,5 43,7 6,3 0,58 11,5 

Wartości 
dopuszcz. 

15,0 125,0 10,0 1,0 35,0 
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Jak wynika z powyższego średnie stężenia wskaźników w ściekach oczyszczonych są  

niższe od dopuszczalnych, określonych w pozwoleniu wodno-prawnym wartości dopuszczalnych 

stężeń w odprowadzanych ściekach do rzeki.  W 2014 r. zauważalny był, w stosunku do lat 

wcześniejszych, wzrost stężenia w zakresie większości ww. wskaźników zanieczyszczeń w 

odprowadzanych ściekach, ale pozostawiający znaczną rezerwę w stosunku do określonych, w 

pozwoleniu wodnoprawnym, wartości dopuszczalnych.  

 

Wybudowana w latach 1994-1997 oczyszczalnia, z podwyższonym usuwaniem biogenów 

(azotu i fosforu) pracuje już blisko dwadzieścia lat. Jej utrzymanie wymaga prawidłowej eksploatacji i 

systematycznych modernizacji (przed okresem objętym raportem między innymi modernizowana 

była pompownia ścieków, wykonane prace zwiększające efektywność usuwania azotu czy 

wprowadzenie systemu automatycznego sterowania oraz wizualizacji pracy maszyn i urządzeń w 

bloku oczyszczania). 

W 2012 r. Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Ciechanowie eksploatujący 

oczyszczalnię przystąpił do realizacji bardzo istotnego, z punktu widzenia ochrony środowiska, 

zadania inwestycyjnego, a mianowicie: Budowy stacji uzdatniania osadów ściekowych wraz z 

gospodarką cieplną. 

Oczyszczanie ścieków generuje wytwarzanie odpadów, takich jak: skratki, odpady z 

piaskownika, ale przede wszystkim osady ściekowe. W latach 2013 i 2014 powstało odpowiednio 

11 057,0 Mg i 9 306,0 Mg osadów ściekowych, które higienizowane, wapnowane wykorzystywane 

są przyrodniczo i w rolnictwie. Prowadzony na oczyszczalni sposób postępowania z osadami, brak 

perspektyw w jego zagospodarowaniu przesądziły o przystąpieniu do ww. inwestycji.  

 

Wody opadowe i roztopowe z terenu miasta odprowadzane są do kanalizacji deszczowej w 

systemie zlewniowym, skąd dopływają do najbliższego cieku, rowu lub do rzeki Łydyni, do niedawna 

w większości bez jakiegokolwiek oczyszczania. W ostatnich latach sytuacja w zakresie jakości 

oczyszczania ścieków opadowych i roztopowych ulega z roku na rok zmianie polegającej na 

budowie urządzeń (separatorów, osadników) do oczyszczania ścieków przed odprowadzaniem do 

rzeki Łydyni. Wykonywane badania jakości ścieków opadowych na wylotach do rzeki, za 

separatorami, wykazują, że urządzenia oczyszczające zapewniają wysoki stopień redukcji 

zanieczyszczeń. 

 

Na koniec 2012 r. długo ść sieci kanalizacji deszczowej w mie ście wynosiła  63,5 km, a 

na koniec 2014 roku 68,4 km. 

 

Prowadzona prawidłowo eksploatacja oczyszczalni miejskiej i dążenie do objęcia siecią 

kanalizacji sanitarnej wszystkich mieszkańców miasta Ciechanowa, a także budowa w nowych czy 

remontowanych ulicach kanalizacji deszczowej wyposażonej przynajmniej w studzienki z 

osadnikami, bądź z separatorami na wylotach do rzeki stanowią skuteczną ochronę stanu czystości 

wód rzeki Łydyni w granicach miasta. 
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Stan czystości rzeki w granicach miasta nie jest objęty systematycznym monitoringiem 

prowadzonym przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. W ramach 

prowadzonych badań wód rzeki Łydyni w 2011 r. w zlewni wyznaczono dwa punkty pomiarowo-

kontrolne: Kargoszyn – na zamknięciu JCW (jednolitej części wody) obejmującej zlewnię rzeki od 

źródeł do Ciechanowa i punkt Gutarzewo – na zamknięciu drugiej JCW na ujściu do rzeki Wkry 

(powiat płoński). Badania jakości wody zostały opisane w raportowanym programie. Łydynia pod 

względem fizyko-chemicznym prowadziła wody II klasy jakości, a w końcowej ocenie stanu 

ekologicznego zaliczono rzekę do stanu dobrego. 

Z analizy ww. i wcześniejszych badań i oceny można jednoznacznie stwierdzić, że stan czystości 

rzeki jest dobry.  

Wpływ ścieków odprowadzanych z terenu miasta na stan czyst ości wód Łydyni jest 

minimalny, o skali umo żliwiaj ącej samooczyszczanie si ę rzeki, a nawet, w latach poprzednich 

wykazywał, popraw ę jej stanu wraz z przebiegiem do uj ścia do rzeki Wkry. 

 

Po 2011 r. WIOŚ nie wykonywał badań wód rzeki Łydni. Badania rzeki prowadzone były w 

2014 roku i po opracowaniu zostaną udostępnione w 2015 r.  

Prowadzenie badań jakości wód rzeki Łydni raz na kilka lat (przy braku badań w punktach 

bezpośrednio powyżej i poniżej miasta) stanowi o braku możliwości jednoznacznego określenia 

wpływu ścieków wprowadzanych z miasta na stan czystości rzeki. Sądzić należy, że nie ujmowanie 

rzeki do planowanych badań, przez WIOŚ, w ramach monitoringu wskazuje na to, że rzeka Łydnia 

nie jest narażona na zanieczyszczanie wód, jak inne rzeki na terenie województwa mazowieckiego  

np. w najbliższym sąsiedztwie rzeka Sona, która narażona jest na zanieczyszczenie związkami 

azotu ze źródeł rolniczych. 

 

Wody podziemne 

Wody podziemne pobierane są w celu zaspokojenia potrzeb socjalno-bytowych 

mieszkańców miasta i okolicznych miejscowości (kilkanaście miejscowości w gminach: Opinogóra 

Górna, Ciechanów i Regimin) oraz na cele produkcyjne zakładów. Zgodnie z prawem, podlegają 

ochronie jakościowej i ilościowej. 

Wody podziemne dla potrzeb bytowo-gospodarczych ludności i zapewnienia wody do celów 

przemysłowych pobierane są z ujęć wód podziemnych (czwartorzędowych): Gostkowo, Kalisz-

Przedwojewo, przy ul. Tysiąclecia  i poddawane uzdatnianiu na dwóch stacjach uzdatniania wody. 

Użytkowa warstwa wodonośna zasobów wód w rejonie Ciechanowa, charakteryzuje się 

dość dobrymi parametrami jakości wody. Woda surowa zawiera jedynie ponadnormatywne 

zawartości związków żelaza. Jedna ze studni ujęcia wody Kalisz-Przedwojewo znajduje się w  

krajowej  sieci  obserwacyjnej  objętej Państwowym Monitoringiem Środowiska (oznaczona 

numerem 910, określona symbolem Ciechanów S-2), który realizuje Państwowy Instytut 

Geologiczny w Warszawie. Zgodnie z oceną jakości wód podziemnych dokonaną w oparciu o 

rozporządzenie Ministra Środowiska z 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobów oceny stanu 
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wód podziemnych (Dz. U. Nr 143, poz. 896) w poszczególnych latach stwierdza się wahania w 

granicach II i III klasy, stężeń tlenu, żelaza i wodorowęglanów. 

W 2013 r. w badanej studni stwierdzono III klasę jakości wód (wody zadowalającej jakości) 

ze względu na podwyższone stężenie żelaza. Parametry jakościowe uzdatnianej wody są dużo 

niższe od wymaganych.  

Zatwierdzone maksymalne zasoby eksploatacyjne ujęć wody wynoszą: 

- Gostkowo             9.600 m3/dob ę, 

- Kalisz – Przedwojewo 5.400 m3/dob ę, 

- ulica Tysiąclecia  663 m3/dob ę. 

Ogólne zatwierdzone maksymalne zasoby eksploatacyjne ujęć miejskich wynoszą 15 663 

m3/d  

 

Miasto uzbrojone jest w sieć wodociągową w 97 %, braki sieci występują na obrzeżach Ciechanowa. 

Uzbrajanie terenów postępuje w miarę zgłaszania potrzeb z udziałem partycypacji zgłaszających w 

kosztach budowy. Systematycznie wymieniane są wyeksploatowane sieci wodociągowe.  

Długość sieci wodociągowej na terenie miasta: 

rok  Długo ść w km  

sieci rozdzielczej  przył ączy 

2012 151,308 91,3985 

2013 152,810 93,1386 

2014 154,346 94,6976 

Poza ww. sieciami na terenie miasta istnieje magistralna sieć wodociągowa o długości 11,8 km. 

 

Wielkości poboru wody z ujęć miejskich kształtowały się, w ostatnich latach, następująco: 

Rok Pobór wody z uj ęć całkowity  Pobór na potrzeby miasta  

m3/rok  m3/dob ę m3/rok  m3/dob ę 

2012 3 859 391 10 545 2 690 364 7 351 

2013 3 685 711 10 098 2 522 444 6 911 

2014 3 379 725  9 260 2 339 032 6 408 

  

Z wykazanych wielkości poboru wody wynika, że ponad 30 % pobieranej, z ujęć miejskich, wody 

przekazywana jest dla zaspokojenia potrzeb, poza teren Ciechanowa do innych miejscowości 

włączonych do miejskich sieci wodociągowych. 

 

Wielkości poboru wody z uwzględnieniem poboru na różne potrzeby mieszkańców miasta, 

kształtowały się następująco: 

    

 

Rok 

Pobór wody na cele (m 3/rok)  Liczba 

mieszka ńców 

Zużycie  

l/m-ca/dob ę Gosp. dom.  Produkcyjne  Pozostałe  

2012 1 523 931 840 793 325 640 42 858 97 
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2013 1 499 454 723 185 299 805 42 725 96 

2014 1 329 627 725 158 284 257 42 815 85 

 

Jak wynika z wykazanych wielkości poboru wody na różne cele blisko 60 % ilości wody zużywane 

jest na potrzeby gospodarstw domowych, Jednocześnie na przestrzeni ostatnich kilku lat obserwuje 

się malejące zużycie wody na 1 mieszkańca. Wynika to z pewnością ze stosowanych oszczędności 

pobieranej wody kształtowanej zarówno przez cenę, ale i wykorzystywanie wodooszczędnych 

urządzeń w gospodarstwach domowych, a może i jest efektem coraz większej świadomości 

społeczeństwa, co w świetle ochrony ilościowej zasobów wód podziemnych jest zjawiskiem 

pozytywnym.  Nadmienić należy, że do 2009 roku wykazywane wielkości poboru wody w 

Ciechanowie na 1 mieszkańca wynosiły powyżej 100 l/dobę. 

 

 Średniodobowe pobory wody w latach 2013-2014 kształtowały się odpowiednio   6 911 m3 i 

6 408 m3,  co  wskazuje  na   znaczną    rezerwę zatwierdzonych  zasobów  eksploatacyjnych do  

wielkości rzeczywistych poborów (średni pobór wody stanowi około  44 % zatwierdzonych 

zasobów).  

Na koniec 2013 roku ju ż 97 % mieszka ńców miasta obj ętych było sieci ą wodoci ągow ą 

i korzystało z miejskich uj ęć, a więc uzdatnionej wody. 

 

Stan powietrza 

Źródłem emisji zanieczyszczeń do powietrza jest spalanie paliw w różnych ciepłowniach, w 

tym ciepłowni miejskiej, kotłowniach indywidualnych oraz emisja komunikacyjna (spalanie paliw, 

ścieranie nawierzchni dróg, opon, unos pyłu). 

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Ciechanowie Spółka z o.o. eksploatująca, 

największą w Ciechanowie, instalację o mocy nominalnej 106,71 MW, wytwarza ciepło na potrzeby 

grzewcze i technologiczne. Podlega obowiązkowi posiadania pozwolenia zintegrowanego i realizuje 

program ograniczania emisji substancji gazowych i pyłowych. Pomiary emisji do powierza z 

centralnej ciepłowni nie wykazują naruszania standardów emisyjnych z instalacji, a wręcz pozostaje  

margines bezpieczeństwa  w tym zakresie. Przedsiębiorstwo nie ponosi podwyższonych opłat 

środowiskowych i nie płaci kar administracyjnych. 

Ocena stanu jakości powietrza w województwie mazowieckim realizowana jest w ramach 

państwowego monitoringu środowiska prowadzonego przez WIOŚ (na automatycznych i 

manulanych stanowiskach pomiarowych). W Ciechanowie pomiary prowadzone są na stacji 

manualnej przy ulicy Strażackiej 6 dla: pyłu zawieszonego PM10 (w latach wcześniejszych 

prowadzone były pomiary dwutlenku siarki i dwutlenku azotu).  Już w 2012 r. nie prowadzono 

również pomiarów stężeń metali: arsenu, kadmu, niklu i ołowiu oraz zawartości benzo/a/pirenu w 

pyle. 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu (Dz.U. z 2012, poz.1031) stanowi podstawę klasyfikacji stref w 

rocznej ocenie jakości powietrza przy uwzględnieniu poziomów: dopuszczalnego, dopuszczalnego 



Raport z wykonania programu ochrony środowiska Gminy Miejskiej Ciechanów               

 

 13

powiększonego o margines tolerancji, docelowego i celu długoterminowego. Ocena jakości 

powietrza na terenie województwa mazowieckiego dokonywana jest w 4 strefach, wśród których w 

strefie mazowieckiej znajduje się Ciechanów. Strefa mazowiecka zaliczona jest od 2007 roku do 

klasy C ze względu na stężenia pyłu PM10, pyłu PM2,5 oraz benzo/a/pirenu. 

Pomiary stężenia pyłu PM10 na stacji pomiarowej w Ciechanowie w 2012 roku nie wykazały 

przekroczeń stężenia średniorocznego (Da=40µg/m3), natomiast dobowe dopuszczalne stężenie 

ustalone ze względu na ochronę zdrowia (D24= 50µg/m3) przekraczane było 40 razy przy 

dopuszczalnej częstotliwości 35 razy. Wartości powyżej dopuszczalnej normy wystąpiły w zimowych 

miesiącach, najwyższą odnotowano w lutym (S24=278,3 µg/m3), przy niskiej temp. powietrza. W 

porównaniu do 2011 r. nastąpił spadek średniorocznego stężenia pyłu PM10 o 2,9 µg/m3, który, przy 

braku sesji pomiarowych w sierpniu i na początku września, mógłby być jeszcze większy. 

W 2013 r. zaobserwowano dalszy  spadek stężenia średniorocznego pyłu PM10 o 4,5 

µg/m3, a dobowe dopuszczalne stężenie ustalone ze względu na ochronę zdrowia przekroczone 

było 34 razy, przy dopuszczalnej częstotliwości 35 razy. Najwyższe stężenie dobowe wystąpiło w 

styczniu i wyniosło S24=125,0 µg/m3, przy temperaturze powietrza -18,8oC. 

Wyniki pomiarów stężenia pyłu PM10 z 2014 r. nie zostały jeszcze opracowane i 

udostępnione. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Średnioroczne stężenia pyłu PM10 w Ciechanowie oraz liczba dni z przekroczeniami 
dopuszczalnego stężenia dobowego (wykres z publikacji WIOŚ Delegatury w Ciechanowie: 
Stan środowiska w powiecie ciechanowskim w 2013 r. ) 
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Zimy w latach 2012-2013 były łagodniejsze od poprzednich, co z pewnością wpłynęło na 

obniżenie stężeń  średniorocznych i częstotliwości przekraczania dobowych stężeń dopuszczalnych 

PM10. Nie można wykluczyć powrotu występowania przekroczeń, przy bardziej ostrych zimach, co 

pokazuje powyższy wykres na przestrzeni lat - spadki i wzrosty stężeń średniorocznych i ilości dni z 

przekroczeniami. Określone oddziaływanie na stan powietrza mają z pewnością kotłownie 

energetyczne i technologiczne. Jest ich na terenie miasta 30, razem z kotłownią PEC, której udział 

w emisji jest wielokrotnie wyższy od pozostałych kotłowni łącznie. Nie mniej jednak największy 

chyba wpływ, na wielkość emisji PM10, mają systemy grzewcze indywidualnych budynków 

mieszkalnych i wykorzystywanie w lokalnych domowych kotłowniach różnego rodzaju paliw (przy 

wysokich cenach paliw dobrej jakości nie zawsze jest możliwe ich stosowanie). 

Ocena jakości stanu powietrza na terenie miasta będzie coraz trudniejsza (brak pomiarów 

ww. wskaźników), a rok 2014 będzie już ostatnim, kiedy prowadzone były pomiary stężenia pyłu 

PM10 przy ul Strażackiej w Ciechanowie. Zgodnie z aneksem nr 2 do Programu Państwowego 

Monitoringu Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2015 manualna stacja 

pomiarowa w Ciechanowie znalazła się wśród wyłączonych, przed 2015 rokiem, stanowisk 

pomiarowych.  

 

Realizując między innymi zadania wynikające z Programu ochrony powietrza  dla strefy 

mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu 

zawieszonego PM2,5 w powietrzu (uchwała nr 164/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 

28 października 2013 r. w sprawie programu…..) Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w 

Ciechanowie Sp. z o.o. systematycznie, w miarę zgłoszeń i potrzeb, wykonuje nowe przyłącza do 
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istniejącej sieci ciepłowniczej i węzły cieplne, modernizuje istniejące przyłącza, przebudowuje sieci 

ciepłownicze, a także utrzymuje, modernizuje istniejące kotły z instalacjami. 

Długości sieci ciepłowniczej i wielkości powierzchni ogrzewanych: 

Rok Długo ść sieci (km)  Pow. ogrzewana (m 2) Liczba umów  

2012 53,334 795 093,33 297 

2013 53,619 791 863,68 300 

2014 53,876 804 258,71 306 

 

Również Gmina Miejska Ciechanów na bieżąco i systematycznie prowadzi działania w celu 

ograniczenia emisji pyłu z dróg miejskich poprzez budowę nowych dróg, naprawę istniejących 

nawierzchni i mechaniczne zamiatanie.  

Natomiast poza prowadzeniem edukacji na temat spalania paliw czystych ekologicznie przez 

mieszkańców samorząd nie ma żadnego wpływu na rodzaj używanego opału w piecach 

grzewczych, które w sezonie stanowią istotny element emisji zanieczyszczeń do powietrza. 

 

Zapisane w wymienionym programie działania, dla Ciechanowa, obejmują tylko działania 

długoterminowe do końca 2024 r., które są i będą sukcesywnie realizowane. Stopień ich wykonania 

podlega przedkładaniu informacji z wykonania, w terminie do dnia 31 marca roku następnego po 

roku sprawozdawczym, Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 

Klimat akustyczny 

W Ciechanowie nie występują zakłady przemysłowe, które byłyby źródłem znaczących  

emisji   hałasu,  chociaż  przed laty zdarzały się sporadyczne     przekroczenia dopuszczalnych 

norm emitowanego hałasu z zakładów produkcyjnych czy w wyniku prowadzonej działalności 

usługowej, co potwierdzane było pomiarami WIOŚ (np. przez  sklepy Biedronka przy ul. Sikorskiego 

i Carrefour przy ul. Armii Krajowej, a także Cedrob S.A. w latach poprzedzających objęte raportem). 

Stan środowiska akustycznego w mieście kształtowany jest głównie przez ruch 

komunikacyjny powodowany ciągłym, znaczącym wzrostem ilości pojazdów. Ustawą z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. Dz. U. 2013.1232 ze zm.) WIOŚ jest 

zobowiązany do dokonywania oceny stanu akustycznego środowiska na terenach nie objętych 

obowiązkiem opracowywania map akustycznych.  Przed opracowywaniem raportowanego programu 

w 2011 r. WIOŚ wykonywał pomiary długookresowe przy ul. Armii Krajowej. Ostatnie badania 

hałasu wykonanego przez WIOŚ, na terenie miasta, pochodzą z 2012 r. Pomiary długookresowe 

wykonane były wówczas w rejonie zabudowy mieszkaniowo-usługowej przy ul. Pułtuskiej. 

Wykonano 6 pomiarów dobowych (po trzy w okresie wiosna-lato i jesień-zima, w tym po jednym 

pomiarze w weekendy). Wyniki pomiarów  porównano z wartościami dopuszczalnymi określonymi w 

rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 1 października 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku  (Dz.U. 2012.1109). Wykazały one 

przekroczenia odpowiednio: dla pory dnia o 0,2 dB, a dla pory nocy o 1,2 dB, w stosunku do 

dopuszczalnych poziomów dla pory dnia 68 dB (wcześniej dopuszczalne było 60 dB) i dla pory nocy 

59 dB (poprzednio 50 dB).  
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Zasadniczą rolę w kształtowaniu hałasu komunikacyjnego odgrywa natężenie ruchu 

pojazdów, moc akustyczna pojazdów, rodzaj, stan i układ dróg. Lawinowo wzrastająca ilość 

pojazdów na drogach oraz możliwość podejścia mniej rygorystycznego, jaki obowiązuje w wielu 

krajach unii europejskiej, do dopuszczalnych norm hałasu umożliwiły wprowadzenie wyższych 

dopuszczalnych norm emisji hałasu powodowanego również przez drogi. 

Zarówno zmienione normy, jak też i brak pomiarów w kolejnych latach, w tych samych 

punktach pomiarowych, uniemożliwiają jednoznaczne stwierdzenie kierunku zmian w zakresie 

oddziaływania akustycznego na terenie miasta. Nie mniej jednak uwzględniając rosnące natężenie 

ruchu można z dużą dozą prawdopodobieństwa sądzić, że klimat akustyczny na terenie miasta nie 

ulega poprawie, a utrzymanie go na poziomie dotychczasowym i tak wymaga ciągłych działań. 

Gmina Miejska Ciechanów na bieżąco i systematycznie prowadzi działania w celu, jeżeli nie 

zmniejszenia to przynajmniej ograniczenia spowodowanego wzrostem natężenia ruchu, jak najmniej 

odczuwalnego wzrostu emisji hałasu z dróg miejskich poprzez budowę nowych i naprawę 

istniejących nawierzchni. Prowadzone określone inwestycje na terenie Ciechanowa, jak budowana 

pętla miejska, wiadukty kolejowe zwiększają uciążliwości komunikacyjne, w określonym czasie na 

konkretnych odcinkach ulic, jednak w efekcie zakończenie tych inwestycji usprawni ruch 

komunikacyjny na terenie miasta, a tym samym ograniczy uciążliwości emitowanego hałasu na 

otoczenie. 

 

Gospodarowanie odpadami 

Programem określającym prowadzenie polityki, na szczeblach samorządu, w zakresie 

gospodarowania odpadami jest Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 

2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023 z załącznikami przyjęty uchwałą Nr 211/12 Semiku 

Województwa  Mazowieckiego z dnia 22 października 2012 r. w sprawie wykonania WPGO dla 

Mazowsza. 

 

Odpady komunalne 

Od dnia 1 lipca 2013 r. w Polsce zostały wprowadzone zasadnicze zmiany w 

gospodarowaniu odpadami, w tym, zgodnie z ustawą z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. 2012, poz. 391 ze zmianami) Gminy zostały 

zobowiązane do kompleksowego gospodarowania odpadami komunalnymi. Przed wejściem w życie 

nowych uregulowań prawnych Gmina Miejska Ciechanów wywiązała się z obowiązku podjęcia 

wszystkich obligatoryjnych aktów prawa miejscowego, w określonym czasie wprowadzając nowe 

zasady gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie miasta. Na podstawie uchwały nr 

355/XXIX/2013 Rady Miasta Ciechanów z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie szczegółowego sposobu 

i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właściciela 

nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi i sposób świadczenia usług przez 

punkty selektywnej zbiórki odpadów komunalnych -  Gmina przejęła obowiązek wyposażenia 

nieruchomości w pojemniki do gromadzenia zmieszanych odpadów oraz zbiorniki i worki do 
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selektywnej zbiórki odpadów komunalnych. System usprawnia wyposażanie nieruchomości w 

urządzenia do gromadzenia odpadów komunalnych i nadanie identyfikatorów, co pozwala na 

elektroniczną identyfikację pojemników i worków. 

Przedsiębiorstwu Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Gostkowska 83, 06-400 Ciechanów, 

wyłonionemu w drodze przetargu nieograniczonego, powierzono gospodarowanie odpadami 

komunalnymi na terenie miasta (odbieranie, zagospodarowanie odpadów). W pierwszym półroczu 

2013 r., poza PUK-iem Sp. z o.o. świadczącą usługi w zakresie odbioru, transportu i 

unieszkodliwiania odpadów, niewielkie ilości odpadów komunalnych od podmiotów gospodarczych 

(14,8 Mg) odbierał inny podmiot (Błysk-Bis Sp. z o.o. w Makowie Mazowieckim). Odpady sortowano 

na sortowni w Makowie Mazowieckim, a przesortowane przekazane były do  USKOM-u Sp. z o.o. 

instalacji biologiczno-mechanicznego przetwarzania odpadów w Kosinach Bartosowych. Ponadto, 

odpady kuchenne z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Ciechanowie odbierała firma 

SARIA POLSKA Sp. z o.o. (5,9 Mg), które przekazywała do termicznego przekształcania do Zakładu 

Mech. –Biologicznego Długi Borek.  

Prowadzenie selektywnej zbiórki odpadów w Ciechanowie (wdrażane i rozszerzane od wielu 

lat) nie uległo istotnym zmianom. W dalszym ciągu zbieranie selektywne (papieru i tektury, szkła, 

tworzywa sztucznego, metalu) prowadzone jest metodą „w sąsiedztwie” do pojemników na terenach 

zabudowy wielorodzinnej, przy obiektach użyteczności publicznej i w zabudowie jednorodzinnej w 

systemie workowym „u źródła”. W zabudowie jednorodzinnej, wraz z nowym systemem, 

wprowadzono selektywne zbieranie odpadów zielonych (biodegradowalnych). 

Składając deklaracje ws. odpadów mieszkańcy opowiadali się za prowadzeniem lub nie selektywnej 

zbiórki odpadów do 1 lipca 2013 r. Około 8 % mieszkańców nie zadeklarowało chęci selektywnego 

zbierania odpadów, co jest równoznaczne z obowiązkiem uiszczania wyższej opłaty za 

gospodarowanie odpadami.  

Wykazana w raportowanym programie ilość wytworzonych odpadów komunalnych w 2012 

roku na terenie miasta wyniosła 16 523,519 Mg (co w przeliczeniu na 1 mieszkańca wykazywało 

zebranie 369,4 kg odpadów). W ilości tej nie uwzględniono wytworzonych odpadów budowlanych, 

które zbierane były do wynajmowanych, przez zainteresowanych, pojemników i przekazywane do 

odzysku. Wraz ze zmianą systemu odpady budowlane odbierane są i wykazywane w ogólnej masie 

zebranych odpadów. W 2014 r. wytworzono ogółem na terenie miasta (ze zbieranymi selektywnie i 

wysortowanymi na linii) 20 372,1 Mg odpadów, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca dawało 461,78 

kg wytworzonych odpadów w ciągu roku (44 116 osób).  Dla porównania wskaźnika wytworzonych 

odpadów komunalnych do roku 2012, po odliczeniu, z ogólnej ilości wytworzonych odpadów 

komunalnych, odpadów budowlanych (w 2014 r. zebrano 4 650,2 Mg), ilość odpadów komunalnych 

zebranych wyniosła 15 721,9 Mg, co w przeliczeniu na 1 mieszkańca dawało 356,4 kg zebranych 

odpadów. 

Wprowadzenie nowego systemu nie tylko rozszerzyło zbieranie selektywne odpadów o 

biodegradowalne (zielone), ale też uszczelniło  system (nie opłaca się „likwidować” odpadów we 

własnym zakresie, skoro i tak trzeba wnieść opłatę), zwiększyło liczbę mieszkańców korzystających 

z selektywnego zbierania (eliminując np. spalanie odpadów ze sprzątania działek, gromadzenia 
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odpadów zielonych ze zmieszanymi) o czym świadczy znaczny wzrost ilości wydawanych worków 

na odpady. 

Ilości pojemników rozstawionych do selektywnego zbierania odpadów i wydawanych worków: 

Rok Ilość 
worków (sztuk) 

Pojemniki do selektywnej zbiórki odpadów (sztuk) 

ogółem szkło papier tworzywa 

2012  51 310 222 72 75 75 

2013 131 440 296 97 99 100 

2014 200 870 298 95 99 104 

 

Ilości zebranych selektywnie i wysortowanych odpadów (szkło, papier, tworzywa i metale) 

pozostają na zbliżonym poziomie do lat poprzednich. W 2012 roku zebrano ich 1 008,78 Mg, co 

dawało około 6,0 % odzysk surowców wtórnych w ogólnej masie zebranych odpadów komunalnych 

(bez budowlanych). W 2014 r. odzysk surowców wyniósł 1 094,3 Mg. W odniesieniu do ilości 

odpadów wytworzonych komunalnych (bez masy budowlanych) ilość odzyskanych surowców 

wtórnych wyniosła 6,96 % (5,4 % całej masy z odpadami budowlano-remontowymi) i wzrosła (w 

ogólnej ilości nie widać istotnej różnicy, która z uwzględnieniem ciągle malejącej liczby 

mieszkańców jest zauważalna). 

Ponadto, rozszerzone selektywne zbieranie odpadów umożliwiają prowadzone Punkty 

Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Gostkowskiej 83 i na składowisku w Woli 

Pawłowskiej, gdzie mieszkańcy Ciechanowa mogą bezpłatnie dostarczać odpady, w tym 

niebezpieczne. Odpady wielkogabarytowe i meble mogą być przekazywane do punktu przy ul. 

Nadrzecznej 17. Ponadto, systematycznie organizowane są mobilne zbiórki odpadów 

wielkogabarytowych, w tym mebli, sprzętu elektrycznego i elektronicznego. W 2014 r. na terenie 

miasta było już 77 punktów (szkoły, sklepy, obiekty użyteczności publicznej) zbierania baterii i 

odpadów małogabarytowych. 14 aptek uczestniczy w zbieraniu nie zużytych  lub przeterminowanych 

leków.  

Pod koniec 2014 r. zakupiono (18,4 tys. zł) Miejski Punkt Elektroodpadów (MPE) do 

gromadzenia małogabarytowych odpadów, który został usytuowany na Placu Jana Pawła II. 

Mieszkańcy mogą wrzucać tu zużyte baterie, telefony, ładowarki, tonery, płyty CD i żarówki.   

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. jest właścicielem i eksploatuje instalację 

zastępczą - składowisko odpadów w Woli Pawłowskiej (gmina Ciechanów), uznane w ww. WPGO 

dla Mazowsza za planowany RIPOK (regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych). 

PUK  realizuje inwestycję pn.: Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami Komunalnymi 

dla gmin regionu ciechanowskiego – Instalacja mechaniczno-biologiczna przekształcania odpadów 

komunalnych zmieszanych (o przepustowości 50 000Mg/rok/2 zmiany)”. Inwestycja ma być 

zakończona w 2015 r., a do 2017 r. przewiduje się budowę kwatery „B” składowiska o pow.  2,8 ha. 

Eksploatowane, zgodnie z warunkami pozwolenia zintegrowanego, składowisko odpadów z 

wykorzystaniem przestawnej linii sortowniczej na koniec 2013 r. posiadało 119 224 m3 wolnej 

objętości do wykorzystania rzędnej do wysokości 155 m npm (wg badań i wyliczeń akredytowanego 

laboratorium), przy już zdeponowanej ilości 205 372 m3 odpadów. 
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Gospodarowanie odpadami, zgodnie z przepisami, podlega bieżącemu obowiązkowi 

sprawozdawczości. Przepisy prawa zobowiązują do selektywnego zbierania odpadów, uzyskiwania 

konkretnych poziomów odzysku i recyklingu oraz ograniczenia składowania odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji. Według informacji i sprawozdań składanych do Marszałka Województwa 

prowadzone przez Gminę Miejską gospodarowanie odpadami komunalnymi zapewniło już w 2013 r. 

wyższy o ponad 7 %  poziom recyklingu ( przygotowania do ponownego użycia frakcji odpadów 

komunalnych: szkło, metale, tworzywa sztuczne, papier) od wymaganego w 2013 r. 12-to % 

poziomu recyklingu. W 2014 r. określono poziom recyklingu na 14 %, a dla odpadów komunalnych z 

Ciechanowa wyniósł on ponad 25 % wagowo. Nie osiąga się natomiast wymaganego przepisami 

ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji przekazywanych do 

składowania (w stosunku do masy odpadów wytworzonych w 1995 r.). Prawo dopuszcza 

składowanie na składowisku w ilości 50 % (w latach 2013 i 2014) masy komunalnych odpadów 

biodegradowalnych wytworzonych w 1995 r. Z miasta w latach 2013-2014 składowanych było 

odpowiednio 77,84 % i 79,79 % masy odpadów z 1995 r. Pomimo nie dotrzymania tego parametru, 

wprowadzenie selektywnego zbierania odpadów zielonych w zabudowie jednorodzinnej w 2013 r., 

wraz z nowym systemem gospodarki odpadami komunalnymi, nastąpiło zauważalne ograniczenie 

masy odpadów w stosunku do 2012 r., kiedy składowanych było aż 86,79 % masy odpadów do 

masy wytworzonych w 1995 r. odpadów biodegradowalnych. 

Istotnych zmian w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi z terenu Ciechanowa należy 

oczekiwać po pełnym wdrożeniu, zakończonej już, a będącej w rozruchu technologicznym, 

inwestycji PUK  Sp. z o.o. w Ciechanowie.  

 

Odpady niebezpieczne 

Powstają w sektorze przemysłowym i komunalnym. Występujące w strumieniu odpadów 

komunalnych odbierane są bezpłatnie od mieszkańców miasta w Punkcie Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych przy ul. Gostkowskiej lub na terenie składowiska w Woli Pawłowskiej. 

Miasto prowadzi  zbiórkę baterii i przeterminowanych czy niewykorzystanych leków o czym wyżej 

wspomniano. W stosunku do programu wzrosła ilość pojemników do zbierania baterii z 60 (w 2012 

r.) do 77, natomiast ilość aptek, gdzie można oddawać niewykorzystane leki nie uległa zmianie (14). 

Nadal prowadzone są akcje przez zewnętrzne firmy zbierające tzw. elektrośmieci, w wyznaczonych 

punktach miasta, w określonym dniu. Akcje są przez mieszkańców przyjmowane pozytywnie z 

uwagi na bliskie miejsca dostarczania zużytego sprzętu i w zamian za określone upominki (sadzonki 

roślin, gadżety). 

     

    Poza ww. odpadami mieszkańcy wytwarzają inne odpady niebezpieczne, takie jak np: 

- przeterminowane środki ochrony roślin i opakowania po nich, czy zużyte akumulatory, sprzęt 

elektroniczny, AGD, które przyjmowane są przede wszystkim przez punkty prowadzące 

sprzedaż, 

- samochody wycofane z eksploatacji, które przyjmowane są przez podmioty gospodarcze 

prowadzące demontaż. Na terenie miasta działa 4 przedsiębiorców (na ponad 100 w 
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województwie mazowieckim) posiadających decyzje Marszałka Województwa na prowadzenie 

stacji demontażu pojazdów. 

Podmioty gospodarcze prowadzące działalność związaną z wytwarzaniem odpadów, w tym 

odpadów niebezpiecznych, również w efekcie świadczenia usług osobom fizycznym (np. naprawy 

czy diagnostyki pojazdów, wymiany olejów itp.) są zobowiązane do posiadania stosownych decyzji 

właściwych organów, składania sprawozdań i podlegają kontroli inspekcji ochrony środowiska. 

 

Odpady zawierające azbest 

 Gmina Miejska Ciechanów opracowała przyjęty uchwałą Nr 59/VI/2011 Rady Miasta 

Ciechanów z dnia 31 marca 2011 roku Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu 

miasta Ciechanowa na lata 2011-2032 (aktualizacja programu obejmującego lata 2008-2032). 

Celem realizacji programu jest bezpieczne i zgodne z prawem usunięcie i unieszkodliwienie 

wyrobów z azbestem przy udzieleniu pomocy finansowej osobom zachowującym określone  

Regulaminem udzielania i rozliczania dotacji celowej na prace związane z usuwaniem wyrobów 

zawierających azbest z terenu nieruchomości położonych w granicach miasta Ciechanowa, a także 

monitorowanie ilości usuwanych wyrobów z terenu miasta, przez uprawnione do tego podmioty. 

 

Ilość wyrobów z azbestem określana w ww. programie wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. 

wyniosła: 

Jednostka - 
posiadacz 
wyrobów z 
azbestem  

Ilość wyrobów - 
grudzień 
2012 r. (m2) 

 
Ilość usuniętych wyrobów (m2) 

Ilość wyrobów - 
grudzień 
2014 r. (m2)  

w 2013 r. 
 
w 2014 r. 

Budownictwo 
jednorodzinne: 
mieszkaniowe i 
gospodarcze 

 
108 369,59 

 
4 215,50 

 
6 289,00 

 
97 865,09 

Obiekty 
użyteczności publ. 
Gminy Miejskiej  i 
budownictwo 
komunalne  

 

6 936,27 

 

 582,10 

 

 957,05 

 

5 397,12 

Pozostałe jednostki 7 403,00 - - 7 403,00 

Razem:  122 708,86 4 797,60 7 246,05 110 665,21 

 

Jak wynika z powyższego zestawienia w dwóch monitorowanych latach ilość usuniętych wyrobów z 

azbestem była znacznie zróżnicowana (pond 30 %), a średnia z tych lat wyniosła zaledwie niewiele 

ponad 6,0 tys. m2 i była niższa od wymaganej średniorocznej ilości zinwentaryzowanych wyrobów 

koniecznej do usuwania (6,206 m2) w celu całkowitego usunięcia wyrobów zawierających azbest w 

wymaganym terminie, tj. do końca 2032 roku. Z dofinansowania do usunięcia i przekazania do 

unieszkodliwienia wyrobów z azbestem w latach 2013-2014 skorzystało 89 osób, w tym kilka 

wspólnot mieszkaniowych i TBS.  

Pomoc udzielana posiadaczom wyrobów z azbestem przy jego bezpiecznym usuwaniu, bez 

udziału środków z zewnątrz, a przez dotacje z budżetu miasta, nie stanowi dużego udziału w skali 
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rocznego budżetu (wydatkowana kwota rzędu 70-100 tysięcy zł rocznie stanowi zaledwie niespełna 

0,1 % rocznego budżetu), a taki sposób finansowania sprawdził się. Dotacje umożliwiają 

monitorowanie ilości usuwanych wyrobów z azbestem, zobowiązują prowadzących prace do 

zgodnego z przepisami prowadzenia prac i unieszkodliwiania odpadów, a jednocześnie stanowią 

gwarancję, że w kolejnych latach środki na te prace mogą być zabezpieczane. W przypadku 

składania wniosków o pozyskanie środków z innych źródeł nigdy nie ma 100 %-owej pewności ich 

pozyskania. 

 

III. CELE   POLITYKI  EKOLOGICZNEJ,   PROGRAM   DZI AŁAŃ  I   STAN   

ZAAWANSOWANIA  DZIAŁA Ń  PRZYJĘTYCH  W  PROGRAMIE  

 

 Program Ochrony Środowiska Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2013-2016 określił cele i 

zadania polityki ekologicznej na poziomie miasta w dążeniu do osiągnięcia celów wynikających 

bezpośrednio z Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014 z 

uwzględnieniem perspektywy do 2018 roku z przyjęciem jego konstrukcji dla opracowania programu 

gminnego. 

Program wojewódzki wyznaczył kilka obszarów priorytetowych dla Mazowsza 

dla których określono następujące cele średniookresowe do 2018 r.:  

1.  Poprawa jakości środowiska: 

- poprawa jakości powietrza, w tym dążenie do osiągnięcia poziomu celu 

długookresowego dla ozonu do 2020 r., 

- poprawa jakości wód, 

- racjonalna gospodarka odpadami, 

- ochrona powierzchni ziemi, 

- ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym. 

2. Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych: 

- racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi, 

- efektywne wykorzystanie energii, 

- racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi. 

3. Ochrona przyrody: 

- ochrona walorów przyrodniczych, 

- zwiększenie lesistości, 

- ochrona lasów ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności 

biologicznej. 

4. Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego: 

- przeciwdziałanie poważnym awariom, 
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- zwiększenie bezpieczeństwa transportu substancji niebezpiecznych, 

- ochrona przed powodzią i suszą, ochrona przed osuwiskami, 

- ochrona przeciwpożarowa.   

5. Edukacja ekologiczna społeczeństwa: 

- wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Mazowsza, 

- udział społeczeństwa w postępowaniu na rzecz ochrony środowiska. 

6. Zagadnienia systemowe: 

- upowszechnianie znaczenia zarządzania środowiskowego, 

- zwiększenie roli placówek naukowo-badawczych Mazowsza we wdrażaniu 

ekoinnowacji, egzekwowanie odpowiedzialności za szkody. 

 

Na poziomie Gminy Miejskiej Ciechanów za główny obszar priorytetowy do działań 

średniookresowych przyjęto wg ww. punktu 1 poprawę jakości środowiska. Pozostałe obszary ze 

względu na posiadane kompetencje i lokalne uwarunkowania w znacznie mniejszym stopniu mogły 

być podstawą określenia celów średniookresowych. 

Przyjęty programem Harmonogram realizacji działań na lata 2013-2016 z perspektywą do 

2020 roku określił  zadania na te lata, których realizacja miała umożliwić osiągnięcie założonych 

celów szczegółowych krótkoterminowych w zakresie, głównie poprawy jakości środowiska w 

mieście. 

Poniżej w tabeli ( rozszerzonej, o część obejmującą wykonanie rzeczowe wg stanu na 

koniec 2014 roku i poniesione nakłady finansowe ze wskazaniem źródła finansowania ) przedstawia 

się ujęte w harmonogramie realizacyjnym z Programu na lata 2013-2016 zadania. 
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Harmonogram realizacji działa ń z Programu  na lata 2013-2014 i stan jego wykonania na koniec 2014 roku            

Zadanie  Według Programu  Wykonanie – stan na koniec 201 4 r. 

Lata 
realizacji 

Jednostka 
realizuj ąca 

Źródło 
finansow. 

Szacowa -
ny koszt 
w tys. zł  

Wykonanie rzeczow e Poniesione 
nakłady 
(tys. zł) 

Uwagi  

 
OBSZAR PIORYTETOWY – POPRAWA JAKO ŚCI ŚRODOWISKA 
 
Cel I: Poprawa jako ści powietrza  
 
Modernizacja kotła wodnego 
WR-25 Nr 1 wraz z instalacją 
odpylania spalin 
 

 
2013- 2014 

 
PEC  

Sp. z o.o. 

 
własne i 
zewn.  

4.601 
1.964 

razem:  
6 565 

 
Zadanie w trakcie realizacji 
(2014-2015) 

3 923,84 
 

11,33 
Razem: 
3 935,17 

Środki PEC i 
Norweski 
Mech. Finans. 
 

Modernizacja kotła WR-25 Nr 2 
z jednoczesnym zmniejszeniem 
mocy cieplnej z instalacją 
odpylania spalin 
 

 
2015- 2016 

 
PEC  

Sp. z o.o. 

 
własne i 
zewn.  

3 150 
1 350 

razem: 
4 500 

 
- 

 
- 

Okres 
realizacji 
nie objęty 
raportem 

Modernizacja instalacji 
odpylania spalin na kotłach 
parowych OR-10 Nr 1, 2, 3 
 

 
2016- 2017 

 
PEC  

Sp. z o.o. 

 
własne i 
zewn.  

1 200 
600 

razem:  
1 800 

 
- 

 
- 

Okres 
realizacji 
nie objęty 
raportem 

Budowa instalacji 
wysokosprawnej kogeneracji o 
mocy 2 MWt i 2 MWe 

 
2015- 2016 

 
PEC  

Sp. z o.o. 

 
własne i 
zewn.  

 
brak 

danych 

 
- 

 
- 

Okres 
realizacji 
nie objęty 
raportem 

Rozbudowa sieci gazowej na 
podstawie umów (25 umów) 
 

 
2013- 2015 

Mazowiecka 
Spółka 

Gazown. 

 
własne 

 
177,4 

 
Zadanie zrealizowane 

 
368,00 

Własne Sp. 
Gazownictwa 
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Budowa przyłączy gazowych do 
istniejących sieci – 15 sztuk 
 

 
2013 

Mazowiecka 
Spółka 

Gazown. 

 
własne 

 
104,0 

 
Zadanie zrealizowane 

 
128,00 

 
Własne Sp. 
Gazownictwa 

 
Modernizacja istniejącej sieci 
gazowej – 3 sztuki 
 

 
2013 

Mazowiecka 
Spółka 

Gazown. 

 
własne 

 
400,0 

 
Zadanie zrealizowane 

 
470,00 

 
Własne Sp. 
Gazownictwa 

 
Budowa pętli miejskiej z budową 
ścieżek rowerowych – II etap 

 

 
2011- 
2014 

 
Urząd 
Miasta 

Unijne 
(RPO) i 
własne  

84 500 
42 500 
razem: 
127000 

II etap obejmuje budowę ~ 
13,28 km dróg, wykonanie 
w ok. 88-90 %. 
Planowana wartość całego 
zadania na 31.12.2014 r. – 
155 290,3 tys. zł (w tym 
102.000,0 środków UE) 
 

 
56 190,55 
 
17 091,72 
 
Razem: 
73 282,27 
 

EFRR Reg. 
System 
Transportowy 
 
Budżet Miasta 

 
Budowa ulic na osiedlu Krubin 
ze ścieżkami rowerowymi  
 

 
2012- 
2014 

 
Urząd 
Miasta 

 
Własne i 
zewnętrz. 

 
12 568,98 

 
Wykonane: wybudowano 
3,3 km ulic i ~1,9 km 
ścieżek rowerowych 

8 704,54 
 

2 735,00 
Razem: 

11 439,54 

 Budżet Miasta 
i pożyczka 
z WFOŚiGW 

 
Zakup 5 autobusów miejskich 
(wymiana wyeksploatowanych)  
  

 
2013- 2016 

 
ZKM  

Sp. z o.o. 

 
Własne i  
zewnętrz. 

831 
1 939 

razem:  
2 770 

Wymiana: 
2013 r. – 1 autobusu 
 
 
 
2014 r. – 3 autobusów 

282,00 
232,0 

Razem: 
514,00 
500,0 

1 070,0 
1 570,00 

pożyczka z 
WFOŚiGW  i 
własne 
 
kredyt bank. 
ZKM 

 
Wykonywanie przyłączy nowych 
obiektów do miejskiej sieci 
ciepłowniczej  - w zakresie 
posiadanych mocy 
 

 
2013- 2016 

 
PEC  

Sp. z o.o. 

 
własne 

 
Brak 

danych 

 
Wykonano 11 nowych 
przyłączy i węzłów 
cieplnych, kilka zmoderniz. 
i przebudowano fragmenty 
sieci ciepłowniczej 

 
2 270,36 

 
Środki PEC  
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Uwzględnianie w mpzp 
sposobów zabudowy i zagosp. 
terenu ograniczających emisje 
substancji do powietrza 
 

 
Zadanie 
ciągłe 

 
UM Miejska 
Pracownia 
Urbanist. 

 
własne 

 
Brak 

danych 

Objęto mpzp 153,22 ha (6 
opublikowanych w Dz. Urz. 
uchwał) z zapisem 
stosowania 
proekologicznych 
systemów cieplnych, o 
niskich emisjach 
zanieczyszczeń  lub 
wykorzystania miejskiej 
sieci cieplnej 

 
Brak danych 
część 
opracowania 
w Pr. Urb.   

+ 
 

26,0  
 

 
Budżet Miasta 
 
 
 
Koszt 
prognoz, map 
i obwieszczeń 

Cel II: Poprawa jako ści wód  
 
Budowa kolektora sanitarnego: 
oczyszczalnia ścieków – ul. 
Fabryczna- ul. Sienkiewicza 
 

 
2013- 2014 

 
ZWiK  

Sp. z o.o. 

 
Własne i 

POIiŚ 

9 194,3 
8 833,2 
razem: 

18 027,5 

 
Zrealizowane: 
wybudowano 2,96 km 
kolektora sanitarnego 

5 205,14 
5 550,06 
Razem: 

10 755,20 
 

Własne ZWiK 
i dofinansow.  
Fund. Spójn. 
POIiŚ 

 
Budowa kanalizacji sanitarnej 
na osiedlu Bielin 
 

 
2013- 2014 

 
ZWiK  

Sp. z o.o. 

 
Własne i 

POIiŚ 

5 237,8 
5 191,7 
razem: 

10 429,5 

Wykonano 0,52 km 
kanalizacji i 16 przyłączy w 
Bielińskiej i Skłodowskiej 
 
Budowa kanaliz. sanitarnej 
bez ww. ulic – w trakcie 

471,96 
503,24 
Razem: 
975,20 

2 314,01 
2 467,36 
Razem: 
4 781,37 

 
Własne ZWiK 
i dofinansow.  
Fund. Spójn. 
POIiŚ 

 
Budowa kanalizacji sanitarnej w 
ul. Płońskiej 
 

 
2012- 2014 

 
ZWiK  

Sp. z o.o. 

 
Własne i 

POIiŚ 

4 853,1 
4 730,0 
razem: 
9 583,1 

Wybudowano 1,61 km 
kanaliz. sanitarnej, 0,32 
kolektora ciśnieniowego i 
0,5 km kolektora-
renowacja, 86 przyłączy 

 
4 052,14 
4 320,65 
Razem: 
8 372,79 

 
Własne ZWiK 
i dofinansow.  
Fund. Spójn. 
POIiŚ 

 
Budowa kanalizacji sanitarnej w 
osiedlu Kwiatowe 

 
2013 

 
ZWiK  

Sp. z o.o. 

 
Własne i 

POIiŚ 

3 210,4 
3 182,2 
razem: 
6 392,6 

 
Inwestycja w trakcie 
realizacji 

2 011,93 
2 145,25 
Razem: 
4 157,18 

  Własne ZWiK 
i dofinansow.  
Fund. Spójn. 
POIiŚ 
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Budowa pętli miejskiej z budową 
ścieżek rowerowych (II etap) i 
kanalizacją deszczową 

 

 
2011- 
2014 

 
Gmina 
Miejska 

Unijne 
(RPO) i 
własne  

 
Ujęte w 
celu I 

Zadanie opisane w celu I z 
przebudową i budową 
elementów sieci 
deszczowej i urządzeń 
podczyszczających 

 
Jak w celu I 

 
Jak w celu I 

Budowa ulic na osiedlu Krubin 
ze ścieżkami rowerowymi i 
kanalizacją deszczową z 
separatorem 
 

 
2012- 
2014 

 
Gmina 
Miejska 

 
Własne i 
zewnętrz. 

 
Ujęte w 
celu I 

W ulicach wykonano 3 226 
mb sieci kanalizacji 
deszczowej i separator z 
osadnikiem 

 
Jak w celu I 

 
Jak w celu I 

 
Budowa STUOS wraz z 
gospodarką cieplną 
 

 
2012- 
2015 

 
ZWiK  

Sp. z o.o. 

 
Własne i 

POIiŚ 

26 602,6 
25 871,6 
razem: 

52 474,1 

 
Zadanie w trakcie realizacji 

14 673,76 
15 646,13 
Razem: 

30 319,89 

Własne ZWiK 
i dofinansow.  
Fund. Spójn. 
POIiŚ 

Bieżące utrzymanie  
separatorów 
(czyszczenie)  

 
Zadanie 
ciągłe 

 
Gmina 
Miejska 

 
własne 

 
69,7 (rok 

2013) 
 

 
Przeglądy, czyszczenie 
separatorów, konserwacja 
urządzeń 

 
76,15 

 
Budżet Miasta 

 
Utrzymanie i konserwacja sieci 
kanalizacji deszczowej  
 

 
Zadanie 
ciągłe 

 
Gmina 
Miejska 

 
własne 

 
171,0 (rok 

2013) 

 
Każdego roku prowadzi się 
konserwację i czyszczenie 
sieci 

 
350,62 

 
Budżet Miasta 

Cel III: Racjonalna Gospodarka odpadami  
 
Budowa  Regionalnego Zakładu 
Gospodarki Odpadami 
Komunalnymi dla gmin regionu 
ciechanowskiego- instalacja 
mechaniczno-biologicznego 
przekształcania odpadów 
komunalnych zmieszanych (o 
przepustowości 50 000 Mg/rok/2 
zmiany). 
 

 
2013- 2016 

 
 

PUK  
Sp. z o.o. 

  
własne PUK 
Sp. z o.o.  z 
udziałem 
zewnę- 
trznych 

 
 

~ 30 000,0 

 
Zadanie w trakcie realizacji. 
Wartość całego zadania 
31 864,69 tys. zł  

 
5 427,44 
 
8 483,39 
 
Razem: 
13 910,83 
 

 
Własne PUK 
 
pożyczka z 
WFOŚiGW 
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Zwiększenie udziału odzysku 
odpadów, w szczególności 
recyklingu szkła, metali, 
tworzyw sztucznych i papieru. 

 
2013- 2016 

Gmina 
Miejska/ 
podmiot 

wyłoniony w 
przetargu 

 
własne 

 
brak 

danych 

 
Wzrost poziomu recyklingu 
do 19 % wagowo w 2013 
(wymagane 12 %) i 25 % w 
2014 r. 

Brak danych 
W ramach 
ogólnej 
kwoty 
świadczenia 
usług przez 
PUK   

Ryczałt za 
usługę 479,52 
tys. zł/miesiąc 
1.07.2013 r. - 
31.12.2014 r. 

 
Wprowadzenie selektywnej 
zbiórki odpadów ulegających 
biodegradacji 
 

 
2013- 2016 

Gmina 
Miejska/ 
podmiot 

wyłoniony w 
przetargu 

 
własne 

 
brak 

danych 

 
Wprowadzenie selektywnej 
zbiórki w zabudowie 
jednorodzinnej – 
worki: 
II pół. 2013 r. – 37 500 szt. 
2014 r.  64 430 szt.  

W ramach 
ogólnej 
kwoty 
świadczenia 
usług  
~ 18,00 
~ 49,00 

Ryczałt za 
usługę 479,52 
tys. zł/miesiąc 
1.07.2013 r. - 
31.12.2014 r. 

Budowa STUOS wraz z 
gospodarką cieplną 
 

2012- 
2015 

ZWiK  
Sp. z o.o. 

Własne i 
POIiŚ 

Zadanie 
ujęte w 
celu II 

 
Zadanie opisane w celu II 

 
Jak w celu II 

 
Jak w celu II 

 
Realizacja programu usuwania 
wyrobów z azbestem 
 

Zadanie 
ciągłe do 
2023 r. 

 
Gmina 
Miejska 

Własne i 
posiadaczy 

azbestu 

 
~100/rok 

Dofinansowano usunięcie 
11 179,9 m2 wyrobów z 
azbestem (usunięto 
12 043,1 m2)  

 
165,60 

 
Budżet Miasta 

Edukacja w zakresie 
selektywnego zbierania 
odpadów. 
  

2013- 
2016 

Gmina 
Miejska 

 
własne 

Brak 
danych 

Edukacja poprzez 
dostarczanie ulotek i 
plakatowanie wybranych 
miejsc, punktów 

 
11,40 

 
Budżet Miasta 

Cel IV: Ochrona powierzchni ziemi  

 
Realizacja programu usuwania 
wyrobów z azbestem 
 

Zadanie 
ciągłe do 
2023 r. 

 
Gmina 
Miejska 

Własne i 
posiadaczy 

azbestu 

Zadanie 
ujęte w 
celu III 

 
Zadanie opisane w celu III 

 
Jak w celu 
III 

 
Jak w celu III 

Budowa STUOS wraz z 
gospodarką cieplną 

2012- 
2015 

ZWiK  
Sp. z o.o. 

Własne i 
POIiŚ 

Zadanie 
ujęte w 

celu II i III 

 
Zadanie opisane w celu II i 
ujęte w celu III 

 
Jak w celu II 

 
Jak w celu II 
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Cel V: Ochrona przed hałasem i promieniowani em elektromagnetycznym  
 
Budowa pętli miejskiej z budową 
ścieżek rowerowych (II etap), 
kanalizacją deszczową i 
zabezpieczeniami 
akustycznymi.  

 
2011- 
2014 

 
Gmina 
Miejska 

 
Unijne 
(RPO) i 
własne  

 
Ujęte w 
celu I i II 

 

 
Zadanie opisane w celu I 

 
Jak w celu I 

 
Jak w celu I 

Uwzględnianie w mpzp zapisów 
oddzielających potencjalne 
źródła hałasu od terenu  
zabudowy mieszkaniowej. 
 

 
Zadanie 
ciągłe 

 
Miejska 

Pracownia 
Urbanist. 

 
własne 

 
brak 

danych 

Plany jak w celu i  z uwzgl. 
zapisów zakazów 
przekraczania dopuszcz. 
poziomów hałasu poza 
terenem działki 

 
Jak w celu I 

 
Jak w celu I 

 

OBSZAR PRIRYTETOWY – RACJONALNE WYKORZYSTANIE ZASOB ÓW NATURALNYCH 

 

Cel I: Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi  

 
Modernizacja stacji uzdatniania 
wody 
 

 
2013- 2015 

 
ZWiK  

Sp. z o.o. 

 
Własne i 

POIiŚ 

4 983,2 
4 856,8 
razem: 
9 840,0 

 
Inwestycja  w trakcie 
realizacji   

2 108,30 
2 248,01 

 
Razem: 
4 356,31 

Własne ZWiK 
i dofinansow.  
Fund. Spójn. 
POIiŚ 

 
Bieżąca konserwacja rzeki 
Łydyni i rowów melioracyjnych 
 

 
Zadanie 
ciągłe 

 
Gmina 
Miejska 

 
własne 

 
80,0/rok 

Prace konserwacyjne 
prowadzone są każdego 
roku 

 
199,98 

 
Budżet Miasta 

Cel II: Zrównowa żone wykorzystanie energii  

Konserwacja i modernizacja 
oświetlenia miasta 
(energooszczędne) 

 
 

Gmina 
Miejska 

 
własne 

 
~25,0/ rok 

Zainstalowano 51 opraw 
energooszczędnych i 
wymieniono 140 opraw. 

Brak danych 
w ramach 
umowy 
konserwacji 
oświetlenia 

  
Budżet Miasta 
 Umowa 
poniżej 50,0 
miesięcznie 
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Stosowanie odnawialnych 
źródeł energii przez osoby 
indywidualne 

 
Zadanie 
ciągłe 

Osoby 
fizyczne i 
podmioty 

 
własne 

 
brak 

danych 

 
Brak informacji 

 
- 

 
- 

Budowa instalacji 
wysokosprawnej kogeneracji o 
mocy 2 MWt i 2 MWe 
 

 
2015- 2016 

 
PEC  

Sp. z o.o. 

 
własne i 
zewn.  

Zadanie 
ujęte w 

obszarze 
I, celu I 

 

- 

 

- 

Okres nie 
objęty 
raportem 

 
OBSZAR PRIORYTETOWY – OCHRONA PRZYRODY 
 
Cel I: Ochrona walorów przyrodniczych  
 
Egzekwowanie wymogów 
ochrony środowiska w mpzp  
 

Zadanie 
ciągłe 

Miejska 
Pracownia 
Urbanist. 

 
własne 

Brak 
danych 

Plany jak w obszarze I, cel 
I i V z uwzględnieniem 
zapisów zasad ochrony 
środowiska, przyrody i 
krajobrazu 

 
Jak w 
obszarze I 
celu I 

 
Jak w 

obszarze I 
celu I 

Budowa, modernizacja i 
pielęgnacja parków, skwerów i 
innych terenów zielonych w 
mieście 

 
Zadanie 
ciągłe 

 
Gmina 
Miejska 

 
własne 

 
712,5 

(2013 rok) 

 
Bieżące utrzymanie 
terenów zielonych, parków 
i inne 

 

 
1 494,31 

 
Budżet Miasta 

Systematyczna pielęgnacja 
pomników przyrody  

Zadanie 
ciągłe 

Gmina 
Miejska 

 
własne 

Brak 
danych 

W latach 2013-2014 nie 
prowadzono  pielęgnacji 

 
- 

 
- 

 

OBSZAR PRIORYTETOWY – EDUKACJA EKOLOGICZNA 

 

Cel: Wzrost świadomo ści ekologicznej m ieszkańców  

 
Organizowanie oraz wspieranie 
kampanii i akcji informacyjno-
edukacyjnych z zakresu 

 
Zadanie 
ciągłe 

 
Gmina Miejska 
we współpracy 
z placówkami 

 
Własne 

i 
 inne 

 
15,0 (2013 

rok) 
Brak danych 

 
W latach 2013-2014 
Gmina Miejska prowadziła 
przede wszystkim akcję 

 
 

17,39 
 

 
 
Budżet Miasta 
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ochrony środowiska np.: 
- selektywnej zbiórki odpadów, 

w tym niebezpiecznych, 
- szkodliwości spalania paliw 

niskiej jakości i wypalania 
traw, 

- oszczędnego zużywania 
wody, energii cieplnej i 
elektrycznej. 

 

oświaty, 
WFOŚiGW, 

Urzędem 
Marszałkowski

m, RDOŚ 

związaną z nowym 
systemem 
gospodarowania 
odpadami (plakaty i ulotki 
jak w obszarze I celu III), 
ale też fundowała nagrody 
w ekologicznych 
konkursach szkolnych i 
inne działania 

 
 

Brak danych 
 
 
 

 
 
Inne jednostki 

  Razem:                                      293 805,38  174 014,56  
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1.    Analiza stanu wykonania  zada ń programu w latach 2013 – 2014. 

 

W Programie do osiągnięcia założonych celów w zakresie poprawy stanu środowiska 

określono wiele konkretnych zadań z okresem realizacji od 2013 roku (niektóre zadania początek 

realizacji miały przed 2013 rokiem) do, w niektórych przypadkach, zakończenia w ostatnim roku 

obowiązywania programu, tj. do 2016 roku. Część zadań będzie realizowana w okresie dłuższym, 

niektóre z kolei wymagają działań systematycznych, ciągłych. 

Z analizy przedstawionego harmonogramu wynika, że większość zadań została zrealizowana 

w całości, inne są w trakcie realizacji, a kolejne z zapisanych zadań prowadzone są na bieżąco. W 

przypadku nielicznych zadań nie podjęto działań w zakładanym okresie (z różnych przyczyn 

przystąpiono do rozpoczęcia zadania w późniejszym, od zakładanego, terminie), a  niektóre z zadań 

ujętych w tabeli nie są objęte okresem raportowanym, jak np. kilka z zadań dla poprawy jakości 

powietrza. 

Harmonogram realizacji, przez Gminę Miejską Ciechanów i  spółki miejskie, zadań nie 

uwzględnia w zasadzie zadań nie realizowanych. W harmonogramie zapisano kilka zadań mających 

wpływ na poprawę jakości środowiska do wykonania przez innych realizatorów, którymi są: 

� zadania zapisane dla osiągnięcia poprawy jakości powietrza, realizowane przez Polską Spółkę 

Gazownictwa, Oddział w Warszawie, Zakład w Ciechanowie, związane z rozbudową sieci 

gazowej i wykonywaniem nowych przyłączy. Zadania, w zakładanym przez Zakład, zakresie, a 

określonym przez zapotrzebowanie podmiotów i mieszkańców Ciechanowa, są realizowane, 

� w zrównoważonym wykorzystaniu energii wpisane zostało zadanie polegające na stosowaniu 

odnawialnych źródeł energii przez osoby fizyczne i podmioty;  jest to zadanie niemożliwe do 

oceny, ponieważ osoby fizyczne, nawet jeżeli wykonują na własne potrzeby instalacje 

wykorzystujące odnawialne źródła energii (pompy ciepła, solary), to nie dokonują ich zgłaszania. 

Nie powstały również ostatnio inwestycje, które wykorzystywałyby odnawialne źródła energii, ale 

nowo powstające lub modernizowane przedsięwzięcia generalnie, i to nie koniecznie ze względu 

na ochronę środowiska, ale względy ekonomiczne, stosują możliwie najlepsze rozwiązania 

techniczne z wykorzystaniem technologii i  urządzeń energooszczędnych. 

Analiza kosztów realizacji programu. 

Z zestawienia szacowanych w Programie kosztów realizacji określonych 

zadań wynikało, że planowane nakłady na zadania ochrony środowiska lub zadania 

mające wpływ na stan środowiska są bardzo wysokie i wynoszą 293 805,38 tys. zł . 

W kwocie tej znajdują się zadania: 

� których realizacji jeszcze nie rozpoczęto, 

� duże zadania, w tym spółek, które są w trakcie realizacji; budowa STUOS wraz 

z gospodarką cieplną realizowana przez ZWiK, budowa RZGO dla gmin regionu 

ciechanowskiego  prowadzona przez PUK, a także inwestycja Gminy Miejskiej, 

tj. II etap budowy pętli miejskiej, 
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� zadania wymagające ciągłej realizacji, dla których szacowany koszt podano 

tylko dla roku 2013 (z budżetu), które w ogólnej skali szacowanych kosztów nie 

są znaczące. 

Uwarunkowania te wykazują jak bardzo szacunkowe są przedstawione 

koszty. Wśród nich znaczący udział (139 559,00 tys. zł) mają inwestycje drogowe, 

które zostały ujęte w zadaniach ochrony środowiska choć nie są związane 

bezpośrednio i wyłącznie z ochroną środowiska. Dzisiaj realizacja każdej inwestycji 

drogowej jest również zabezpieczeniem wielu komponentów środowiska, przede 

wszystkim ochrony gruntu, wód  czy powietrza. Budowana od kilku lat pętla  

miejska będzie miała niezwykle istotne znaczenie dla ochrony środowiska i 

generalnie dla otoczenia, a przede wszystkim dla komfortu, nie tylko poruszania 

się, większości mieszkańców miasta. Poza ochroną wód powierzchniowych (nowa 

kanalizacja deszczowa z urządzeniami podczyszczającymi ścieki opadowe), 

wpłynie na poprawę stanu powietrza atmosferycznego i znacznie ograniczy hałas 

emitowany w centrum miasta (nowe nawierzchnie z zastosowaniem technologii i 

urządzeń ograniczających hałas, właściwa organizacja ruchu). O tym, że zadania 

związane z budową dróg należy traktować jak zadania z zakresu ochrony 

środowiska świadczą wojewódzkie programy ochrony środowiska czy ograniczenia 

emisji zanieczyszczeń do powietrza wykazujące potrzebę modernizacji i realizacji 

dróg. 

Koszt zadań, których finansowanie na etapie programu zakładano z budżetu 

miasta i środków własnych jednostek przy dofinansowywaniu z funduszy unijnych, 

funduszy ochrony środowiska lub przy udziale pożyczek bankowych określono na 

kwotę 293 805,38 tys. zł (okres działań krótkoterminowych obejmujących 4 lata). 

Udział różnych źródeł finansowania zrealizowanych w połowie okresu działań 

krótkoterminowych, tj.  latach 2013-2014 zadań ujętych w programie  kształtował się następująco: 

Źródło finansowania  Poniesione nakłady  
( w tys. zł ) 

% ogólnej kwoty  

 Budżet Miasta 28 204, 71 16,21 

Środki spółek miejskich 43 770,88 25,15 

Kredyty bankowe, pożyczki (WFOŚiGW) 12 000,39  6,89 

Środki unijne 89 082,58 51,19 

Inne jednostki    966,00  0,56 

Razem:  174 014,56 100,00 
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Wykazana kwota poniesionych nakładów, w stosunku do ujętej w programie, wynosi około 

60 % przewidywanych możliwych do oszacowania kosztów realizacji zadań. Większość zadań 

realizowanych jest z udziałem środków unijnych pozyskanych z różnych programów. Jak wskazano 

w tabeli ponad 50 % środków finansowych stanowią fundusze unijne (faktycznie udział tych środków 

w realizacji zadań inwestycyjnych jest wyższy, gdyż w ogólnej kwocie prowadzonych zadań ujęte są 

wykonywane systematycznie działania związane z bezpośrednią konserwacją i utrzymaniem 

infrastruktury miejskiej, terenów zielonych itd. ). 

 

IV.     PROWADZONE DZIAŁANIA  EKOLOGICZNE NIE UJ ĘTE W PROGRAMIE    

 OCHRONY ŚRODOWISKA. 

 

     Poza działaniami określonymi w Programie Ochrony Środowiska wykonano kilka istotnych 

zadań o znaczeniu proekologicznym w okresie objętym raportem, a mianowicie: 

1. W latach 2013-2014 wykonano zadanie Przebudowa ulic Słonimskiego, Żeromskiego, Lechonia 

i Gombrowicza obejmujące budowę około 770 mb ulic z wykonaniem 386,5 m kanalizacji 

deszczowej z osadnikiem i separatorem. Zadanie zrealizowane z budżetu Gminy Miejskiej: 

wartość całkowita zadania wyniosła 1 591,81 tys. zł, 

2. W cyklu dwuletnim 2013-2014 z budżetu Gminy Miejskiej zrealizowano zadanie: Przebudowa 

ulic Zacisze, Lipowej, Klonowej i Świerkowej o wartości 1 447,02 tys. zł. W ramach inwestycji 

wykonano około 536 mb ulic z budową 524 m kanalizacji deszczowej z wpustami ulicznymi z 

osadnikami i 1 odwodnienie liniowe. 

3. W 2014 r. do budżetu Gminy Miejskiej wprowadzono zadanie: Budowa Punktu Selektywnej 

Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Miejskiej Ciechanów, które realizowane jest 

przez PUK Sp. z o.o. na podstawie porozumienia. W 2014 r. wydatkowano kwotę 387,28 tys. zł 

na zakup wyposażenia punktu (8 sztuk pojemników MGB 1100, samochód ciężarowy, waga, 

kontenery), 

4. Zadania inwestycyjno-eksploatacyjne, nie ujęte w harmonogramie, prowadzone przez ZWiK Sp. 

z o.o. w latach 2013-2014 związane były z modernizacją magistrali wodociągowej, modernizacją 

i budową, przebudową odcinków sieci wodociągowej, wykonaniem studni głębinowej ujęcia 

wody, przebudową, budową kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Na ich wykonanie, z własnych 

środków, wydatkowano kwotę 6 549,92 tys. zł. 

 

V.       NAKŁADY   PONIESIONE  NA   ZADANIA  ZWI ĄZANE   Z   OCHRONĄ  

ŚRODOWISKA W  LATACH  2013-2014. 

 

Analizując działania wynikające z Programu ochrony środowiska Gminy Miejskiej  

Ciechanów  okazało  się,  że  na  terenie  miasta  w  latach  2013-2014 wykonano lub rozpoczęto 

realizację większości określonych zadań w dążeniu do osiągnięcia założonych w programie, a 

wynikających z Polityki Ekologicznej Państwa celów.  
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Jak wynika z niżej przedstawionego zestawienia ogółem nakłady na działania  

proekologiczne i mające wpływ na stan środowiska w latach  2013-2014 wyniosły 174 014,56 tys. zł  

(wykazane w raporcie za lata 2009-2010, uwzględniającym dodatkowo rok 2008,  kształtowały się 

na poziomie 45 424,46 tys. zł).  

Nakłady ogółem na działania proekologiczne na 1 mieszkańca w latach objętych raportem kształtują 

się w wysokości kilku tysięcy zł/mieszkańca (w okresie objętym poprzednim raportem wynosiły 

poniżej 1 000,00 zł/ mieszkańca ). 

Zestawienie wszystkich kosztów poniesionych na realizację zadań proekologicznych w 

latach 2013-2014 z uwzględnieniem ujętych i nieujętych w programie: 

 

Źródło f inansowania  Poniesione nakłady na zadania w tys. 
zł  

Razem % ogólnej 
kwoty  

z programu poza programem 
Budżet Miasta 28 204,71 3 426,11 31 630,82 17,19 

Środki spółek 
miejskich 

43 770,88 6 549,92 50 320,80 27,35 

Kredyty bankowe, 
pożyczki WFOŚiGW 

12 000,39  
- 

12 000,39 6,52 

Środki unijne 89 082,58 - 89 082,51 48,42 

Inne podmioty     966,00 - 966,00  0,52 

Ogółem:  174 014,56 9 976,03 183 990,59 100,0 

 

Z porównania poniesionych nakładów na działania proekologiczne w 

okresach objętych niniejszym i wcześniejszym raportem wynika, że w ciągu 

ostatnich lat nakłady wzrosły kilkakrotnie.  

Trudno jest oszacować koszty poniesione wyłącznie na ochronę środowiska, 

gdyż tak jak wynika z określonych zadań, w tym najwyżej szacowanego, tj. pętli 

miejskiej nie jest to zadanie wyłącznie związane z ochroną środowiska, ale  o 

znaczącym oddziaływaniu dla wielu komponentów środowiska. Większość 

podejmowanych zadań wynika z przepisów prawa i obowiązków dotrzymywania 

określonych standardów emisyjnych wynikających z polskiego i unijnego prawa.   

Generalnie zarówno wykazane, jak i wiele innych nieujętych w programie, 

zadań wpływa na stan środowiska, jego zmiany, możliwości ochrony, potrzebę 

zastosowania zabezpieczeń środowiska szczególnie w najbliższym otoczeniu. Z 

tego względu nie można jednoznacznie określić wielkości ponoszonych nakładów 

na wszystkie wykonane i prowadzone działania związane w całości z ochroną 

środowiska lub których realizacja związana jest z inną dziedziną, ale w określonym 

stopniu zapewnia ochronę środowiska. 
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VI.       OCENA  ZAŁOŻONEJ  KONTROLI  REALIZACJI  PROGRAMU.  

 

Celem raportu jest ocena realizacji programu. 

Dla kontroli zmian środowiskowych, określenia postępu w wykonywaniu działań 

mających na celu ochronę środowiska w Programie ochrony środowiska gminy 

miejskiej Ciechanów na lata 2013-2016  przyjęto określone wskaźniki, które mają  

stanowić punkt odniesienia do raportów i aktualizacji programu.  

 

 

Lp. 

 

Nazwa wskaźnika 

             Stan na czas  

Uwagi wg programu 31.12.2014 r. 

1. Emisja zanieczyszczeń 
(emitory energetyczne i 
technologiczne): 
- dwutlenek siarki 
- dwutlenek azotu 
- tlenek węgla 
- pył ogółem 
- pył PM10 
 

(dane za 2011 
rok  w kg) 
 

198 032  
131 797 
124 315 
110 504 
58 712 

 

 

235 759 
129 302 
230 209 
136 022 

- 

Emisja z PEC  
dominująca 
(pozostałe 
emitory można 
pominąć z 
uwagi na b. 
niskie emisje i 
brak danych 
).*   

2. Wielkość zasobów wód 
podziemnych z ujęć 
miejskich 
 

 
15 663,0 
m3/dobę 

 
15 663,0 
m3/dobę 

 

3. Udział poboru wód 
podziemnych na 
potrzeby gospodarstw 
domowych 

 
~ 57 % 

 
56,8 % 

 

4. Ilość ścieków 
komunalnych i 
przemysłowych 
wprowadzanych do wód 
lub ziemi 
 

 
10,5 tys. m3/d 

 
10,5 tys. m3/d 

 

5. Długość sieci 
wodociągowej 

11,8 km 
(magistrala) 

151,3 km 
+ 91,4 km 
przyłączy 

11,8 km 
(magistrala) 
154,346 km 

+ 94,6976 km 
   przyłączy 

Wzrost o: 
3,046 km sieci  
3,2976 km 
przyłączy 

6. Stopień 
zwodociągowania 
(uzbrojenia w sieć) 
terenu miasta 

 
~95,0 % 

 
97 % 

 

7. Długość sieci kanalizacji 
sanitarnej  

101,4 km 
+ 49,43 km 

105,057 km 
+ 52,066 km 

Wzrost o: 
3,657 km kan. 
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przykanalików przykanalików 2,636 km 
przykanalików 

8. Udział mieszkańców 
obsługiwanych przez 
oczyszczalnię ścieków 
 

 
~ 90,0 % 

 
~92 % 

Wykonano 168 
sztuk nowych 
podłączeń 

9. Wskaźnik proporcji 
pomiędzy długością sieci 
kanalizacyjnej i 
wodociągowej 
 

 
0,62 km/km 
przy 0,25 

km/km w woj. 

 
0,63 km/km 

Wskazuje na 
niewielkie 
zmniejszenie 
różnicy w 
sieciach 

10. Długość sieci kanalizacji 
deszczowej 
 

 
63,5 km 

 
68,4 km 

Wzrost o 4,9 
km  kanalizacji 
deszczowej 

11. Ilość pracujących 
separatorów 
oczyszczających ścieki  
opadowe 
 

 
7 sztuk 

 
9 sztuk 

 

12. Masa zebranych 
odpadów komunalnych 
w przeliczeniu na 
mieszkańca gminy 
 

 
369,4 kg/m-ca 

 
356,4 km/m-ca 
461,8 kg/m-ca z 
uwzględnieniem 
odpadów 
budowlanych 

Zmiana 
systemu gosp. 
odpadami 
komunalnymi- 
inne zasady 
odbierania 
odpadów 
budowlanych 

13. Odsetek mieszkańców 
objętych systemem 
zorganizowanym 
zbierania odpadów 
 

 
100 % 

 
100 % 

 

14. Ilość odzyskiwanych 
surowców wtórnych w 
strumieniu odpadów 
komunalnych 
 

 
~6,0 % 

6,96 % 
         5,4 % w 
odniesieniu do 
ilości z odp. 
budowlanymi 

 

15. Ilość wyrobów z 
azbestem (wg 
inwentaryzacji ujętej w 
programie usuwania 
azbestu) 
 

 
122 709 m2 

 
110 665,0 m2 

Usunięto 
ponad 12 tys. 
m2 płyt 
eternitowych 

16. Powierzchnia obszarów 
prawnie chronionych 
ogółem, w tym: 
- zespół przyrodniczo-
krajobrazowy 
- użytek ekologiczny 
- pomniki przyrody 

 
 
 

57,31 ha 
4,0038 ha 

6 sztuk 

 
 

 
57,31 ha 

4,0038 ha 
5 sztuk 

Uchwałą RM 
zniesiono 
ochronność 
pomnika- 
orzech wł. zły 
stan 
zdrowotny 
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 stwarzający 
zagrożenie 

 

* W kolejnych opracowaniach wykazywana będzie tylko emisja ze źródeł PEC w  

Ciechanowie Sp. z o.o., która będzie stanowiła punkt odniesienia, jako 

dominującego źródła emisji na terenie miasta. Wykazana wielkość emisji 

zanieczyszczeń w tabeli wg stanu na koniec 2011 r., uwzględniająca emitor PEC i 

inne, jest mniejsza od emisji tylko z emitora ciepłowni za 2014 r. Różnica nie tyle 

wynika ze wzrostu liczby odbiorców, ale przede wszystkim z zastosowania 

jednolitej metodyki obliczeń wielkości emisji dla kotłów wodnych i parowych. 

Przyjęcie tej samej metodyki na przyszłość oraz wykonanie planowanych 

modernizacji kotłów z instalacjami odpylania będą podstawą prawidłowej oceny 

tego wskaźnika przy opracowaniu kolejnej aktualizacji programu. 

 

Większość wskaźników określonych w programie dla oceny jego realizacji 

pokazuje pozytywny wpływ prowadzonych działań proekologicznych, z wyjątkiem 

opisanego powyżej (pod tabelą) wskaźnika emisji zanieczyszczeń. Wykazany 

wzrost emisji nie jest jednak jednoznaczny z nagłym wzrostem emisji 

zanieczyszczeń w Ciechanowie, a jedynie innym jej prezentowaniem przez PEC 

Sp. z o.o., który eksploatuje instalację w ramach posiadanego pozwolenia 

zintegrowanego.  

W zakresie ochrony wód wszystkie wskaźniki charakterystyczne dla ochrony 

zasobów wodnych wzrosły w widocznym stopniu. Systematycznie wzrasta długość 

sieci infrastruktury mającej wpływ na ochronę poszczególnych elementów 

środowiska bądź umożliwiających czy zabezpieczających te ochronę. Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej prowadzi do likwidacji szamb, przez co eliminuje się 

możliwość zanieczyszczenia gruntu, wód gruntowych, eliminuje uciążliwości 

zapachowe, a zapewnia oczyszczanie ścieków na sprawnej oczyszczalni miejskiej. 

Podobnie ma się sytuacja w zakresie budowy sieci kanalizacji deszczowej z 

budową urządzeń oczyszczających (separatory) lub przynajmniej studzienek 

osadnikowych, gdy wody opadowe i roztopowe zbierane są z małych powierzchni 

zlewni lub włączane do już istniejących urządzeń oczyszczających przed wylotami 

do wód rzeki Łydyni  lub sieci rowów.  
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Kolejnymi wskaźnikami wymagającymi wyjaśnienia są wskaźniki w zakresie 

ilości zebranych odpadów komunalnych i odzyskiwanych surowców wtórnych. 

Nowy system gospodarki odpadami powoduje odbieranie wszystkich odpadów, w 

tym również budowlano-remontowych, przez Przedsiębiorstwo i ich wykazywanie w 

strumieniu odpadów komunalnych. Poprzednio liczony w programie wskaźnik nie 

uwzględniał odpadów budowlano-remontowych przy przeliczeniu na wytworzoną 

masę odpadów komunalnych na 1 mieszkańca i nie uwzględniano ich również w 

obliczaniu wielkości odzysku surowców wtórnych (nie mniej jednak odpady 

budowlano-remontowe były niemal w całości ponownie wykorzystywane). W tej 

sytuacji wykazana masa wytworzonych odpadów na 1 mieszkańca jest bardzo 

wysoka, przy dużej ilości zebranych odpadów budowlano-remontowych, co 

wskazywałoby również na uszczelnienie systemu odbierania odpadów. 

Systematycznie natomiast jest realizowany Program usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu miasta Ciechanowa na lata 2011-2032. W latach 

2013-2014 usunięto ponad 12.000 m2 płyt eternitowych z niemal 90 budynków na 

terenie miasta. 

Uchwałą Rady Miasta Ciechanów z dnia 29 stycznia 2014 r. zniesiono 

ochronność pomnika przyrody (orzech włoski na terenie Specjalnego Ośrodka 

Szkolno-Wychowawczego przy ul. Sienkiewicza) z uwagi na utratę wartości 

przyrodniczych (obumieranie, ubytki w pniu i konarach), stąd też zmniejszyła się 

liczba obiektów objętych ochroną. 

 

VII.    PODSUMOWANIE I WNIOSKI. 

 

Program Ochrony Środowiska Gminy Miejskiej Ciechanów na lata 2013-2016 z 

uwzględnieniem perspektywy do 2020 roku  został przyjęty uchwałą Rady Miasta Ciechanów z dnia 

26 czerwca 2013 r. i jest realizowany poprzez wdrażanie działań w nim zapisanych. 

Objęty raportem z wykonania programu dwuletni okres jest bardzo krótki dla osiągnięcia 

znaczących czy w ogóle postępujących zmian stanu środowiska w zakresie poszczególnych jego 

elementów. O ile obserwuje się systematyczny rozwój uzbrojenia i infrastruktury technicznej 

umożliwiającej ochronę środowiska, realizację niemal wszystkich przyjętych w programie zadań, o 

tyle nie w każdym zakresie zauważalna jest poprawa stanu środowiska lub utrzymanie na stałym 

poziomie. Ocena zmian stanu środowiska jest niemal niemożliwa, a już w szczególności w ostatnich 

latach, kiedy zmienia się tak wiele różnych czynników mogących mieć wpływ czy to na stan 

środowiska, czy jego ocenę. Do najistotniejszych czynników uniemożliwiających jednoznaczną 

ocenę stanu środowiska i kierunków jego zmian w okresie objętym raportem należy zaliczyć: 
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� ciągłe nowelizacje i zmiany obowiązujących przepisów, jak np. zmiany w zakresie 

dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisko, a przede wszystkim zmiany w zakresie 

gospodarki odpadami wprowadzone z dniem 1 lipca 2013 r. z wprowadzeniem zupełnie nowego, 

w skali kraju, systemu gospodarowania odpadami komunalnymi,  

� przyjęcie ujednoliconej, dopuszczalnej, metody obliczania wielkości emisji  z kotłów wodnych i 

parowych ciepłowni miejskiej, która jest dominującą instalacją energetycznego spalania paliw na 

terenie miasta,  

� systematyczne, z roku na rok, ograniczanie ilości i jakości prowadzonych badań i pomiarów na 

terenie Ciechanowa (bądź w okolicy, a mogących mieć wpływ na stan środowiska w mieście):  

� pomiary jakości powietrza w Ciechanowie prowadzone były i są od lat przez WIOŚ 

Delegaturę w Ciechanowie na manualnej stacji pomiarowej przy ul. Strażackiej przy czym z 

uwagi na niskie poziomy notowanych stężeń zrezygnowano z pomiarów: 

- dwutlenku siarki od 2009 r., 

- dwutlenku azotu od 2010 r.,  

- w 2009 r. po raz  ostatni  określono  stężenia  metali:  arsenu, kadmu, niklu i   

  ołowiu, a także pomiaru zawartości benzo/a/pirenu w pyle, 

� w 2013 r. prowadzone były na stacji pomiarowej przy ul. Strażackiej tylko pomiary stężeń 

średniorocznych pyłu zawieszonego PM10, ale rok 2014 jest, na chwilę obecną, ostatnim 

rokiem tych pomiarów, gdyż zgodnie z aneksem nr 2 do Programu Państwowego 

Monitoringu Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2013-2015 manualna stacja 

pomiarowa w Ciechanowie znalazła się wśród wyłączonych, przed 2015 rokiem, stanowisk 

pomiarowych, 

� w 2009 r. po raz ostatni wykonano pomiary stężenia benzenu przy ul. Pułtuskiej w 

Ciechanowie. 

Powyższe wskazuje, że ocena stanu powietrza atmosferycznego na terenie Ciechanowa, 

dokonywana od 2015 roku przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska będzie wyłącznie na 

podstawie modelowania. 

Odstępowanie od badań i pomiarów opisanych wcześniej w niniejszym raporcie, w tym ww. 

pomiarów następuje w wyniku tego, że Ciechanów nie jest, w skali województwa, dużym i 

uciążliwym ośrodkiem, ale też wykonywane badania i pomiary często wykazywały niskie poziomy 

stężeń substancji w powietrzu, poniżej dopuszczalnych norm (z wyjątkiem stężenia pyłu 

zawieszonego PM 10) czy wskaźniki biologiczne i fizykochemiczne do oceny stanu ekologicznego 

wód powierzchniowych pozwalające oceniać stan rzeki Łydyni jako dobry.  

Pomimo wyżej wykazanych problemów można przypuszczać, że stan środowiska w 

Ciechanowie nie ulega widocznemu pogorszeniu, a raczej pozostaje na zbliżonym poziomie do lat 

poprzednich, przede wszystkim w zakresie jakości wód powierzchniowych i podziemnych, w 

zakresie stanu powietrza. 

Nie mniej jednak można stwierdzić, że Ciechanów nie będąc wielkim miastem i nie 

posiadając szczególnie uciążliwych instalacji przemysłowych, boryka się z problemami dotyczącymi 

dużych aglomeracji miejskich. Od lat przekraczane są na terenie miasta poziomy dopuszczalne, 
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powiększone o margines tolerancji, stężenia pyłu PM10 oraz benzo/a/pirenu. Ciechanów znajduje 

się w strefie mazowieckiej zaliczonej do klasy C, dla której istnieje obowiązek sporządzenia 

programu ochrony powietrza. Program ochrony powietrza  dla strefy mazowieckiej, w której zostały 

przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w 

powietrzu przyjęty uchwałą nr 164/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 28 października 

2013 r. jest na poziomie gminy miejskiej Ciechanów realizowany. Po raz pierwszy w 2013 r. 

zaobserwowano przekraczanie poziomu dopuszczalnego 34 razy, przy dopuszczalnej częstotliwości 

35 razy. Nie przesądza to jednoznacznie o ograniczeniu emisji pyłu (łagodna zima) i wymaga 

dalszego systematycznego monitorowania, które na poziomie miasta od 2015 roku nie będzie 

prowadzone. 

Kolejnym  problemem jest stan środowiska akustycznego, który w mieście kształtowany jest 

głównie przez ruch komunikacyjny. Prowadzone przed laty w Ciechanowie pomiary wykazywały 

przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu komunikacyjnego dla pory dnia i nocy. Zasadniczą 

rolę w kształtowaniu hałasu komunikacyjnego odgrywa natężenie ruchu pojazdów, moc akustyczna 

pojazdów oraz rodzaj, stan i układ dróg. Wprowadzanie możliwie najlepszych rozwiązań 

komunikacyjnych przez Gminę Miejską, w określonych przypadkach z zastosowaniem urządzeń 

przeciwhałasowych, z pewnością nie wyeliminuje zupełnie uciążliwości hałasowych (przy lawinowo 

wzrastającym natężeniu ruchu), ale może ograniczyć liczbę mieszkańców narażonych na 

uciążliwości nadmiernej emisji hałasu. Przy czym określenie wyższych dopuszczalnych norm emisji 

hałasu znacznie ograniczyło miejsca i wysokości przekroczeń. 

Jak wynika z przeanalizowanych działań zawartych w programie niemal wszystkie zapisane 

zadania są realizowane w znacznym stopniu, przy czym nakłady na ich realizację znacząco wzrosły 

(w tym w przeliczeniu na 1 mieszkańca) w stosunku do poprzedniego raportu z realizacji II edycji 

programu. 

Zapisane i przyjęte zadania, w objętym raportem Programie, okazały się jak najbardziej 

właściwe. Ich realizacja, tak jak i tych nie ujętych w Programie prowadzi do osiągania założonych 

celów Polityki Ekologicznej Państwa na poziomie miasta.  

Wykazane powyżej problemy wynikające ze zmieniającego się prawa, zmiany stosowanych 

metodyk obliczeń parametrów emisyjnych, rewolucja  gospodarowania odpadami komunalnymi oraz 

to, że raport z wykonania programu ukazuje realizację zadań, nie tylko ujętych w Programie, 

świadczy o potrzebie systematycznej  aktualizacji programów i raportów z ich realizacji.  

 

Program Ochrony Środowiska Gminy Miejskiej Ciechanów  był i jest dokumentem 

otwartym i powinien uwzgl ędniać zmiany prawa, okre ślać kierunki działa ń w mieście dla 

poprawy stanu środowiska. Wskazane jest by kolejna ju ż IV edycja programu, który powinien 

obowi ązywać od 2017 roku, okre śliła przede wszystkim niezb ędne kierunki działa ń do 

rozwi ązania wskazanych w niniejszym raporcie problemów.  

          
 

 


