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1. Wstęp 
 

1.1. Podstawa prawna 
 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  

(Dz. U. 2020 poz. 1219) organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy sporządza co 

2 lata raporty z wykonania programów, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi 

województwa, radzie powiatu lub radzie gminy. Po przedstawieniu raportów są one 

przekazywane przez organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy odpowiednio do 

ministra właściwego do spraw klimatu, organu wykonawczego województwa i organu 

wykonawczego powiatu. „Program Ochrony Środowiska Gminy Miasto Zambrów na lata 

2015-2018 z perspektywą do roku 2022” został przyjęty Uchwałą nr 51/X/15 Rady Miasta 

Zambrów z dnia 15 września 2015 r. Program ma na celu realizację polityki ochrony 

środowiska na poziomie gminnym. Jego realizacja prowadzi do poprawy stanu środowiska 

naturalnego i efektywnego zarządzania środowiskiem. Celem Raportu jest ocena stopnia 

realizacji i analiza ujętych w Programie zadań wraz z poniesionymi nakładami finansowymi 

oraz aktualna ocena stanu środowiska. 

 

1.2. Okres sprawozdawczy 
 

Niniejszy Raport sporządzono na podstawie analizy realizacji zadań zawartych w „Programie 

Ochrony Środowiska Gminy Miasto Zambrów na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 

2022”. Raport obejmuje okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2020 r. 

 

1.3. Źródła danych 
 

Dane wykorzystane podczas sporządzania niniejszego raportu pochodzą z Urzędu Miasta 

Zambrów, Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie, Głównego Inspektoratu Ochrony 

Środowiska, Państwowego Instytutu Geologicznego – Państwowego Instytutu Badawczego, 

Generalnej oraz Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku, Nadleśnictwa 

Łomża, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku, Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. w Zambrowie, Zambrowskiego Ciepłownictwa i Wodociągów Sp. z o.o. oraz 

placówek oświatowych z ternu miasta Zambrów. 

 

1.4. Autorzy sprawozdania 
Autorami sprawozdania są pracownicy Zakładu Analiz Środowiskowych Eko-Precyzja, 

w składzie: mgr Paweł Czupryn oraz mgr Adam Gawron. 

 

1.5. Zakres opracowania 
W skład niniejszego Raportu wchodzą następujące składowe: 

 Charakterystyka miasta Zambrów, 

 Zakres realizacji Programu, 

 Ocena realizacji Programu, 

 Ocena systemu monitoringu i stanu środowiska, 

 Podsumowanie. 
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2. Charakterystyka miasta 
 

2.1. Położenie 
 

Zambrów jest gminą miejską położoną w zachodniej części województwa podlaskiego, 

w powiecie zambrowskim, którego jest siedzibą. Miasto jest otoczone gmina wiejską 

Zambrów. Powierzchnia miasta wynosi 19 km2. 

 

Rysunek 1. Miasto Zambrów na tle powiatu zambrowskiego 

 
gmina miejska, gmina wiejska 

źródło: administracja.mswia.gov.pl, opracowanie własne 

 

Zgodnie z podziałem fizyczno-geograficznym Polski wg Jerzego Kondrackiego miasto 

Zambrów leży w obrębie megaregionu Niż Wschodnioeuropejski, prowincji Niż 

Wschodniobałtycko-Białoruski, podprowincji Wysoczyzny Podlasko-Białoruskie, 
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makroregionu Nizina Północnopodlaska oraz mezoregionu Wysoczyzna 

Wysokomazowiecka. 

 

Rysunek 2. Plan miasta Zambrów 

 
źródło: www.google.pl 

Miasto jest korzystnie położone pod względem komunikacyjnym. Przez jego teren przebiega 

kilka ważnych traktów: 

 

 droga ekspresowa S8 relacji Kłodzko – Kobierzyce – A8 (Wrocław) – Sieradz – A1 

(Łódź) – A! (Piotrków Trybunalski) – Rawa Mazowiecka – Warszawa – Ostrów 

Mazowiecka – Zambrów – S19 (Choroszcz), 
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 droga krajowa nr 63 relacji granica państwa – Węgorzewo – Giżycko – Łomża – 

Zambrów – Ceranów – Sokołów Podlaski – Siedlce – Radzyń Podlaski – Sławatycze 

– granica państwa, 

 droga krajowa nr 66 relacji Zambrów – Wysokie Mazowieckie – Brańsk – Bielsk 

Podlaski – Kleszczele – Czeremcha – Połowce – granica państwa. 

 

2.2. Demografia 
 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego na dzień 31.12.2019 r. miasto Zambrów 

zamieszkiwało 22 018 osób, z czego 10 579 stanowili mężczyźni, natomiast 11 439 kobiety. 

Powierzchnia gminy wynosi 19 km2 co wraz z liczbą zamieszkujących ją ludzi daje gęstość 

zaludnienia na poziomie 1 158 os./km2. 

 

Tabela 1. Dane demograficzne (stan na 31.12.2019 r.) 

Wskaźnik Jednostka miary Wartość 

Liczba ludności (ogółem) osoba 22 018 

Liczba mężczyzn osoba 10 579 

Liczba kobiet osoba 11 439 

Saldo migracji wewnętrznych osoba -146 

Saldo migracji wewnętrznych na 
1000 ludności 

osoba -6,6 

Saldo migracji zagranicznych osoba 3 

Saldo migracji zagranicznych na 
1000 ludności 

osoba 0,14 

Przyrost naturalny ogółem osoba 27 

Przyrost naturalny na 1000 ludności osoba 1,22 

Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem 

W wieku przedprodukcyjnym % 17,0 

W wieku produkcyjnym % 61,6 

W wieku poprodukcyjnym % 21,3 

źródło: GUS 

Tabela 2. Procesy demograficzne w mieście Zambrów w latach 2010-2019 

Rok Liczba ludności 
Saldo migracji 
wewnętrznych 

Saldo migracji 
zagranicznych 

Przyrost 
naturalny 

2010 22 872 -96 -7 64 

2011 22 753 -154 -12 47 

2012 22 643 -153 -30 53 

2013 22 451 -142 -66 7 

2014 22 262 -84 -44 12 

2015 22 206 -71 0 -11 
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Rok Liczba ludności 
Saldo migracji 
wewnętrznych 

Saldo migracji 
zagranicznych 

Przyrost 
naturalny 

2016 22 196 -52 -20 24 

2017 22 173 -106 17 29 

2018 22 166 -81 6 -2 

2019 22 018 -146 3 27 

źródło: GUS 

Rysunek 3. Udział ludności wg ekonomicznych grup wieku w % ludności ogółem 

 
źródło: GUS, opracowanie własne 

Z powyższych zestawień wynika, że stan liczby ludności w ostatnich latach wykazuje 

tendencję malejącą. Wpływ na taką sytuację ma głównie utrzymujące się na ujemnym 

poziomie saldo migracji, przewyższające dodatni przyrost naturalny. Zaobserwować można 

również starzenie się społeczeństwa przejawiające się w dynamicznie zwiększającej się 

populacji osób w wieku poprodukcyjnym na rzecz osób się w wieku produkcyjnym 

i przedprodukcyjnym. Utrzymanie się takiej sytuacji będzie prowadzić do coraz większego 

obciążenia ekonomicznego grupy w wieku produkcyjnym. 

 

Informacje na temat wielkości bezrobocia na terenie miasta Zambrów zestawione zostały 

w poniższej tabeli. 

 

Tabela 3. Bezrobocie na terenie miasta Zambrów 

Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
2015 2016 2017 2018 2019 

Bezrobotni zarejestrowani wg płci 

Ogółem  osoba 1 334 1 108 1 014 876 743 

Mężczyźni osoba 675 526 480 400 333 

Kobiety osoba  659 582 534 476 410 

19,2 18,6 18,2 17,9 

17,5 17,1 16,9 16,9 17 17 

65,4 65,4 65,2 64,9 64,7 64,5 64 63,3 62,5 61,6 

15,5 16 16,6 17,2 

17,8 18,5 19 19,9 20,5 21,3 
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Wskaźnik 
Jednostka 

miary 
2015 2016 2017 2018 2019 

Udział bezrobotnych zarejestrowanych w liczbie ludności w wieku produkcyjnym 

Ogółem  % 9,3 7,8 7,2 6,3 5,5 

Mężczyźni % 8,9 7,0 6,4 5,4 4,6 

Kobiety % 9,8 8,7 8,2 7,4 6,5 

źródło: GUS 

2.3. Klimat 
 

Zgodnie z regionalizacją klimatyczną Polski (wg. W. Okołowicza i D. Martyn), miasto  

Zambrów leży w obrębie Mazurskiego regionu klimatycznego. Klimat w tej części regionu jest 

kształtowany przez słabe wpływy Morza Bałtyckiego. Średnia roczna temperatura oscyluje 

wokół 6,5ºC, natomiast roczna ilość opadów wynosi około 550 mm. Na terenie miasta 

Zambrów dominują wiatry wiejące z kierunku zachodniego oraz południowo-zachodniego1. 

 

 

3. Zakres realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy 

Miasta Zambrów 
 

Cele wyznaczone w Programie Ochrony Środowiska Gminy Miasto Zambrów na lata 2015-

2018 z perspektywa do roku 2022 zostały określone na podstawie analizy stanu środowiska 

oraz prognozowanych zmian w oparciu o obowiązujące przepisy oraz wymagania prawne, 

a także cele dokumentów strategicznych wyższego szczebla, oraz planów i programów 

powiatowych i gminnych. Przy formułowaniu celów i zadań wzięto pod uwagę środowiskowe 

uwarunkowania miasta Zambrów, a także bariery i wytyczne wynikające z oceny stanu 

środowiska oraz możliwości finansowania działań.  

 

Nadrzędny cel Programu został sformułowany w następujący sposób: „Zambrów – miasto 

rozwijające się w harmonii ze środowiskiem naturalnym”. W pierwszym etapie wyznaczono 

10 priorytetów ekologicznych, następnie przypisano im cele długoterminowe 

i krótkoterminowe, obejmujące zadania własne i koordynowane, które powinny być podjęte, 

aby osiągnąć przyjęte założenia. 

 

Tabela 4. Priorytety ekologiczne, cele długo- i krótkoterminowe wyznaczone w Programie 
Ochrony Środowiska Gminy Miasto Zambrów 

Priorytety ekologiczne Cele długoterminowe Cele krótkoterminowe 

Racjonalna gospodarka 

zasobami wodnymi 

Utrzymanie dobrego stanu 

wód powierzchniowych, 

ochrona jakości wód 

podziemnych i racjonalizacja 

ich wykorzystania 

Zapewnienie odpowiedniej jakości 

wody pitnej 

Racjonalne gospodarowanie zasobami 

wód 

Poprawa stanu czystości rzeki 

Jabłonka 

                                                
1
 https://pl.climate-data.org, https://www.meteoblue.com/pl 
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Priorytety ekologiczne Cele długoterminowe Cele krótkoterminowe 

Ochrona przyrody i 

krajobrazu 

Ochrona różnorodności 

przyrodniczej i krajobrazowej 

Pogłębienie i udostępnienie wiedzy o 

zasobach przyrodniczych  

Ochrona struktury i zapewnienie 

stabilności siedlisk i ekosystemów 

Ochrona różnorodności ekologicznej i 

krajobrazowej 

Zapobieganie konfliktom ekologicznym  

Ochrona powietrza 

atmosferycznego 

Poprawa jakości powietrza 

atmosferycznego 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 

powietrza 

Ochrona przed hałasem 
Zmniejszenie zagrożenia 

hałasem 

Minimalizacja narażenia mieszkańców 

na hałas 

Uwzględnienie w planowaniu 

przestrzennym ochrony przed hałasem 

Ochrona przed PEM 

Utrzymanie poziomów 

promieniowanie 

elektromagnetycznego 

poniżej dopuszczalnej 

wartości 

Rozwój i modernizacja systemu 

energetycznego zgodnie z zasadami 

zrównoważonego rozwoju 

Ochrona powierzchni ziem 

Kształtowanie powierzchni 

ziemi oparte na zasadzie 

zrównoważonego rozwoju 

Rekultywacja terenów 

zdegradowanych 

Uwzględnianie aspektów 

ekologicznych w planowaniu 

przestrzennym  

Racjonalna gospodarka 

odpadami 

Rozwój systemu 

gospodarowania odpadami 

prowadzący do zmniejszenia 

ilości wytwarzanych 

odpadów 

Podjęcie działań związanych 

z usunięciem z terenu gminy wyrobów 

zawierających azbest 

Zwiększenie udziału odzysku, w tym 

szczególności odzysku energii 

z odpadów  

Rozwój zielonej gospodarki 

Wspieranie platform 

technologicznych 

i ekoinnowacyjności 

w ochronie środowiska 

Zwiększenie wykorzystania OZE 

Rozwój turystyki 

ekologicznej 

Zmniejszenie presji turystyki 

na środowisko 

Rozwój infrastruktury turystycznej  

Rozwój infrastruktury terenowej 
służącej poznawaniu przyrody 

Edukacja ekologiczna 
Wzrost świadomości 

ekologicznej mieszkańców 

Promowanie oszczędnego korzystania 

z wody, energii i surowców 

Rozwój współpracy różnych instytucji w 

organizacji spotkań, warsztatów dla 
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Priorytety ekologiczne Cele długoterminowe Cele krótkoterminowe 

realizacji celów POŚ 

Wzrost udziału społeczeństwa 

w działaniach na rzecz ochrony 

środowiska 

źródło: Program Ochrony Środowiska Gminy miasto Zambrów na lata 2015-2018 z perspektywa do roku 2022 

Zaproponowane priorytety ekologiczne oraz cele długoterminowe i krótkoterminowe były 

realizowane poprzez zadania określone w Programie zadaniowym, których zakres realizacji 

został przedstawiony w tabeli 5. Przyjęto następującą skalę oceny realizacji zadania: 

 

0 – brak realizacji zadania,  

1 – zrealizowane częściowo (oznacza inwestycje, których realizacja będzie kontynuowana 

w następnych latach), 

2 – realizowane na bieżąco (oznacza przedsięwzięcia ciągłe), 

3 – zrealizowane całkowicie (oznacza inwestycje, przedsięwzięcia jednorazowe, których    

realizacja została zakończona). 
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Tabela 5. Realizacja zadań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto Zambrów, lata 2019-2020 

Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadania* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

1.  
Rozbudowa i modernizacja 

ZPiUO w Czerwonym Borze 

Przedsiębiorstwo 

Gospodarki 

Komunalnej Sp. 

z o.o. 

w Zambrowie 

2018-2020 3 

21 946 212,88, 

w tym RPO 

12 132 865,58 

netto 

Środki własne, 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Podlaskiego 2014-

2020 

Rozbudowa kompostowni 

odpadów biodegradowalnych 

oraz rozbudowa i modernizacja 

sortowni odpadów. 

2.  
Rewitalizacja miasta Zambrów – 

zespół koszar, centrum miasta 

Gmina Miasto 

Zambrów 

2019 

3 

52 963,45 Środki własne 

Zadanie planowane pierwotnie 

w Programie Ochrony 

Środowiska do realizacji w latach 

2014-2016, przeniesione na lata 

2017-2022 zgodnie 

z harmonogramem rzeczowo-

finansowym realizacji 

przedsięwzięć, określonym 

w Lokalnym Programie 

Rewitalizacji Gminy Miasto 

Zambrów na lata 2017-2022. 

Zagospodarowanie terenu przy 

ul. Aleja Wojska Polskiego 54 

i 58 – w 2019 r. opracowano 

dokumentację, a w 2020 r. 

wykonano roboty budowlane: 

remont budynków 

gospodarczych, utwardzenie 

dojazdów i ciągów pieszych, 

budowa placów zabaw, 

uzupełnienie terenów zieleni 

2020 1 674 000,00 

Środki własne, 

Urząd 

Marszałkowski 

Województwa 

Podlaskiego 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadania* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

niskiej, oświetlenie terenów. 

3.  

Instalacje fotowoltaiczne 

w budynkach użyteczności 

publicznej 

Gmina Miasto 

Zambrów 
2019-2020 0 - - Brak realizacji zadania. 

4.  

Instalacje fotowoltaiczne 

w przedszkolach Gminy Miasta 

Zambrów 

Gmina Miasto 

Zambrów 
2019-2020 0 - - Brak realizacji zadania. 

5.  
Instalacje fotowoltaiczne dla 

mieszkańców Zambrowa 

Gmina Miasto 

Zambrów 
2019 3 499 479,00 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Podlaskiego 2014-

2020 

Instalacje fotowoltaiczne 

w budynkach jednorodzinnych 

w Zambrowie.  

Zadanie zrealizowano w całości 

w 2018 r.  Zamontowano 114 szt. 

instalacji fotowoltaicznych 

o mocy 3,24 kW każda. W 2019 

r. nastąpiła płatność końcowa. 

6.  
Modernizacja ciepłowni 

miejskiej, kogeneracja 

Zambrowskie 

Ciepłownictwo 

i Wodociągi Sp. 

z o.o. 

2016-2019 3 11 590 629,71 
Środki własne, 

dotacja, kredyt 
Zadanie zrealizowane. 

7.  

Budowa układu 

kogeneracyjnego w Ciepłowni 

Miejskiej (moduł kogeneracyjny 

zasilany paliwem gazowym do 

skojarzonego wytwarzania 

Zambrowskie 

Ciepłownictwo 

i Wodociągi Sp. 

z o.o. 

2016-2019 3 5 771 370,87 
Środki własne, 

dotacja, kredyt 
Zadanie zrealizowane. 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadania* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

energii elektrycznej i cieplnej) 

8.  
Rozbudowa i modernizacja sieci 

ciepłowniczej w mieście 

Zambrowskie 

Ciepłownictwo 

i Wodociągi Sp. 

z o.o. 

2019-2020 2 1 925 666,93 
Środki własne, 

dotacja 

Zadanie realizowane na bieżąco. 

Zrealizowano m.in. wymianę 

sieci ciepłowniczej 

wysokoparametrowej od ul. 

Obrońców Zambrowa do komory 

cieplnej przy ul. kpt. Władysława 

Raginisa 7, wraz z przyłączami 

o łącznej długości 406 m. 

Rozbudowę sieci cieplnej 

wysokoparametrowej na os. 

Pułaskiego do budynku ul. 

Pułaskiego 5 o długości 70 m. 

Wymianę sieci ciepłowniczej 

wysokoparametrowej od komory 

K3 przy ul. Prymasa Stefana 

Wyszyńskiego 19 do budynku ul. 

Prymasa Stefana Wyszyńskiego 

17 wraz z przyłączami o łącznej 

długości 179 m. 

9.  
Przebudowa sieci ciepłowniczej 

kanałowej na sieć preizolowaną 

Zambrowskie 

Ciepłownictwo 

i Wodociągi Sp. 

z o.o. 

2019-2020 2 1 429 176,27 
Środki własne, 

dotacja 
Zadanie realizowane na bieżąco. 

10.  Budowa nowych sieci 

ciepłowniczych zasilających 

Zambrowskie 

Ciepłownictwo 
2019-2020 2 496 490,66 

Środki własne, 

dotacja 
Zadanie realizowane na bieżąco. 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadania* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

nowo powstałe obiekty i Wodociągi Sp. 

z o.o. 

11.  

Rozbudowa i adaptacja 

istniejącej infrastruktury na 

potrzeby przedszkoli 

Gmina Miasto 

Zambrów 

2019 3 

397 328,73, 

w tym RPO 

75 837,62 – 

płatność 

końcowa 

Środki własne, 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Podlaskiego 2014-

2020 

Adaptacja budynku dla potrzeb 

Miejskiego Przedszkola nr 5. 

2019 3 

174 048,67, 

w tym RPO 

32 226,99 – 

płatność 

końcowa 

Środki własne, 

Regionalny Program 

Operacyjny 

Województwa 

Podlaskiego 2014-

2020 

Adaptacja budynku dla potrzeb 

Żłobka Miejskiego. 

2019 

3 

38 045,00 

Środki własne, 

planowana jest 

dotacja, w I połowie 

2020 r. nie 

podpisano jeszcze 

umowy 

Przebudowa sali gimnastycznej 

Miejskiego Przedszkola nr 5 

w Zambrowie – w 2019 r. 

opracowano dokumentację, 

a w 2020 r. wykonano roboty 

budowlane. 

Zostały poddane remontowi, 

niektóre elementy konstrukcyjne 

w istniejących pomieszczeniach 

tj. stropy ścian, klatka schodowa 

została poddana przebudowie, 

a wybrane pomieszczenia 

2020 2 189 000,00 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadania* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

adaptowane na dwie sale zajęć 

dla dzieci. Wymienione zostały 

wszystkie instalacje wewnętrzne 

oraz wykonana została 

wentylacja mechaniczna 

pomieszczeń pod sale 

przedszkolne. 

2020 3 28 159,56 Środki własne 

Zakup do Żłobka Miejskiego 

zestawu zabawowego i huśtawki 

na plac zabaw oraz dwóch 

ławek, nawierzchni trawiastej 

i ogrodzenia. 

12.  
Edukacja ekologiczna 

w szkołach i przedszkolach 

Placówki 

oświatowe 
2019-2020 2 

W ramach 

bieżącej 

działalności 

Środki własne 

Zadanie realizowane na bieżąco 

w ramach podstawy 

programowej. M.in. szkoły 

uczestniczą w akcji „Sprzątanie 

świata”, szkoła podstawowa nr 4 

organizuje spotkania „Klubu 

młodego Ekologia”, prowadzi 

blog „Elektrośmieciowy zawrót 

głowy”, uczestniczy w akcjach 

zbiórki zużytego sprzętu 

elektrycznego i elektronicznego 

oraz zużytych baterii 

i akumulatorów, prowadzi akcji 

edukacyjno-informacyjne 

o właściwym postepowaniu 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadania* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

z tymi odpadami. 

Wzięto udział w ogólnopolskiej 

akcji „#SegregujeMy” 

skierowanej do przedszkoli i klas 

1-3 szkół podstawowych. Celem 

inicjatywy była popularyzacja 

poprawnego segregowania 

odpadów i promowanie postaw 

proekologicznych. dzieci miały 

poprawnie pokolorować 

pojemniki na śmieci, a następnie 

dopasować przedmioty do 

odpowiednich koszy. 

13.  

Przebudowa i renowacja 

kanalizacji sanitarnej na terenie 

miasta Zambrów 

Zambrowskie 

Ciepłownictwo 

i Wodociągi Sp. 

z o.o. 

2019-2020 0 - - Brak realizacji zadania. 

14.  

Budowa kanalizacji sanitarnej do 

nowo powstałych obiektów na 

terenie miasta 

Zambrowskie 

Ciepłownictwo 

i Wodociągi Sp. 

z o.o. 

01.01.2019-

31.08.2020 
2 646 109,29 Środki własne 

Zadanie realizowane na bieżąco. 

Zrealizowano m.in: 

Budowa kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej i tłocznej w ul. 

Polnej o łącznej długości 406 

mb.  

Budowa kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej i tłocznej w ul. 

Białostockiej o łącznej długości 

575 mb.  
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadania* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

Budowa kanalizacji sanitarnej 

grawitacyjnej i tłocznej w ul. Rtm. 

Witolda Pileckiego o łącznej 

długości 387 mb.  

Budowa kanalizacji sanitarnej 

tłocznej w ul. Pułaskiego 

o długości 170 mb.  

Budowa kanalizacji sanitarnej 

w ul. Mazowieckiej o długości 

106 mb. 

Budowa kanalizacji sanitarnej 

w ul. Wiśniowej o długości 123 

mb. 

Budowa kanalizacji sanitarnej 

w ul. Kościelnej o długości 44 

mb. 

15.  

Budowa biogazowni na 

oczyszczalni ścieków w ramach 

gospodarki osadowej wraz 

z modernizacją stacji 

energetycznej 

Zambrowskie 

Ciepłownictwo 

i Wodociągi Sp. 

z o.o. 

2019-2020 0 - - Brak realizacji zadania. 

16.  

Modernizacja głównej 

przepompowni ścieków wraz 

z automatyzacją 

Zambrowskie 

Ciepłownictwo 

i Wodociągi Sp. 

z o.o. 

2019-2020 0 - - Brak realizacji zadania. 

17.  Modernizacja oczyszczalni Zambrowskie 2019-2020 0 - - Brak realizacji zadania. 



Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Miasto Zambrów za lata 2019-2020 

19 
 

Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadania* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

i przepompowni ścieków Ciepłownictwo 

i Wodociągi Sp. 

z o.o. 

18.  
Stworzenie arboretum na 

terenach leśnych 

Gmina Miasto 

Zambrów 
2019-2020 0 - - Brak realizacji zadania. 

19.  
Budowa ścieżki rowerowej do 

Czerwonego Boru 

Generalna 

Dyrekcja Dróg 

Krajowych 

i Autostrad 

2019-2020 3 

ok. 

44 500 000,00 

(koszt całej 

inwestycji) 

Środki własne 

Budowa ciągu pieszo-

rowerowego na odcinku od ronda 

w Nagórkach do skrzyżowania 

z drogą powiatową Nr 1997B – 

Czerwony Bór w ramach 

rozbudowy drogi krajowej nr 63 

na odcinku Wygoda – Zambrów: 

od km 156+903 do km 164+605. 

20.  
Budowa i przebudowa 

wodociągów 

Zambrowskie 

Ciepłownictwo 

i Wodociągi Sp. 

z o.o. 

01.01.2019-

31.08.2020 
2 278 832,75 Środki własne 

Zadanie realizowane na bieżąco. 

Zrealizowano m.in: 

Przebudowa wodociągu w ul. Al. 

Wojska Polskiego o łącznej 

długości 349 mb.  

Budowa wodociągu w ul. 

Kościuszki o łącznej długości 

120 mb.  

Budowa wodociągu w ul. 

Białostockiej o łącznej długości 

198 mb.  

Budowa wodociągu w ul. 

Mazowieckiej o łącznej długości 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadania* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

91 mb.  

Budowa wodociągu w ul. 

Spacerowej o łącznej długości 

474 mb.  

Budowa wodociągu w ul. 

Wądołkowskiej o łącznej długości 

142 mb.  

Budowa wodociągu w ul. 

Wiśniowej o łącznej długości 132 

mb. 

21.  

Budowa wodociągu w ul. 

Ostrowskiej (od stacji paliw do 

dawnych torów) 

Zambrowskie 

Ciepłownictwo 

i Wodociągi Sp. 

z o.o. 

2019-2020 1 1 800,00 Środki własne 
Opracowanie dokumentacji 

projektowej. 

22.  
Rozbudowa sieci wodociągowej 

do nowych osiedli 

Zambrowskie 

Ciepłownictwo 

i Wodociągi Sp. 

z o.o. 

01.01.2019-

31.08.2020 
2 163 988,51 Środki własne Zadanie realizowane na bieżąco. 

23.  
Wymiana odcinków wodociągów 

z azbestu i żeliwa na rury PE 

Zambrowskie 

Ciepłownictwo 

i Wodociągi Sp. 

z o.o. 

2019-2020 0 - - Brak realizacji zadania. 

24.  
Wymiana węzłów zasuw 

w ulicach 

Zambrowskie 

Ciepłownictwo 

i Wodociągi Sp. 

01.01.2019-

31.08.2020 
2 4 500,00 Środki własne Zadanie realizowane na bieżąco. 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadania* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

z o.o. 

25.  Monitoring sieci wodociągowej 

Zambrowskie 

Ciepłownictwo 

i Wodociągi Sp. 

z o.o. 

2019-2020 0 - - 
Zadanie planowane do realizacji 

w następnych latach. 

26.  
Modernizacja, automatyzacja 

i monitoring ujęć wody 

Zambrowskie 

Ciepłownictwo 

i Wodociągi Sp. 

z o.o. 

2019-2020 0 - - 
Zadanie planowane do realizacji 

w następnych latach. 

27.  
Modernizacja, automatyzacja 

stacji uzdatniania wody 

Zambrowskie 

Ciepłownictwo 

i Wodociągi Sp. 

z o.o. 

2019-2020 1 39 750,00 Środki własne 
Opracowanie dokumentacji 

projektowej. 

28.  
Wprowadzenie zdalnego 

odczytu wodomierzy 

Zambrowskie 

Ciepłownictwo 

i Wodociągi Sp. 

z o.o. 

01.01.2019-

31.08.2020 
2 93 600,00 Środki własne Zadanie realizowane na bieżąco. 

29.  

Kontrolowanie i ograniczanie 

zakłóceń stanu wody na gruncie, 

a zwłaszcza kierunku odpływu 

znajdującej się na jego gruncie 

wody opadowej, ani kierunku 

odpływu ze źródeł – ze szkodą 

dla gruntów sąsiednich 

Gmina Miasto 

Zambrów 
2019-2020 2 

W ramach 

bieżącej 

działalności 

Środki własne Zadanie realizowane na bieżąco. 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadania* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

30.  
Ujawnianie i likwidowanie zrzutu 

ścieków bezpośrednio do wód 

Gmina Miasto 

Zambrów 
2019-2020 2 

W ramach 

bieżącej 

działalności 

Środki własne Zadanie realizowane na bieżąco. 

31.  

Organizacja akcji 

informacyjnych, spotkań 

i podejmowanie współpracy na 

rzecz ochrony przyrody 

z lokalnie działającymi 

organizacjami oraz 

mieszkańcami 

Gmina Miasto 

Zambrów, 

placówki 

oświatowe 

2019-2020 2 

W ramach 

bieżącej 

działalności 

Środki własne 

Organizacja zbiórek zużytego 

sprzętu elektrycznego 

i elektronicznego oraz zużytych 

baterii i akumulatorów, 

prowadzenie akcji edukacyjno-

informacyjnych o właściwym 

postepowaniu z tymi odpadami. 

32.  

Egzekwowanie przestrzegania 

przepisów z zakresu ochrony 

przyrody 

Gmina Miasto 

Zambrów, 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska 

w Białymstoku 

2019-2020 2 

W ramach 

bieżącej 

działalności 

Środki własne 

Zadanie realizowane na bieżąco. 

Projekty planów, strategii, 

programów, decyzji 

środowiskowych, raportów 

oddziaływania przedsięwzięć na 

środowisko znajdują się 

w publicznie dostępnym wykazie 

danych o środowisku i jego 

ochronie dostępnym w BIP 

Urzędu Miasta Zambrów. 

33.  

Uwzględnienie aspektów 

ekologicznych w planowaniu 

przestrzennym i lokalizowaniu 

przedsięwzięć 

Gmina Miasto 

Zambrów 
2019-2020 2 

W ramach 

bieżącej 

działalności 

Środki własne 

Miejscowe plany 

zagospodarowania 

przestrzennego ustalają zakaz 

lokalizowania przedsięwzięć 

zaliczonych w przepisach 

odrębnych do przedsięwzięć 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadania* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko, obowiązek 

zaopatrzenia w wodę 

i odprowadzania ścieków 

sanitarnych i deszczowych 

w sposób zorganizowany, 

obowiązek zapewnienia możliwie 

najlepszego stanu akustycznego 

środowiska poprzez stosowanie 

rozwiązań technicznych 

ograniczających hałas oraz 

zakaz lokalizacji obiektów 

i urządzeń powodujących 

przekroczenie dopuszczalnych 

poziomów hałasu w środowisku 

określonych w przepisach 

szczególnych, obowiązek 

stosowania rozwiązań 

technologicznych i technicznych 

eliminujących w możliwie 

najwyższym stopniu 

negatywnego oddziaływania na 

środowisko. 

34.  

Przeprowadzanie konsultacji 

społecznych na etapie 

wydawanych decyzji 

administracyjnych (decyzje 

środowiskowe) oraz 

opracowywanych dokumentów 

Gmina Miasto 

Zambrów, 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska 

2019-2020 2 

W ramach 

bieżącej 

działalności 

Środki własne 

Opiniowanie i uzgadnianie przez 

RDOŚ następujących 

dokumentów gminnych 

opracowanych w raportowanym 

okresie i poddanych 

konsultacjom społecznym 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadania* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

strategicznych gminy 

 

 

 

 

 

 

Przeprowadzanie konsultacji 

społecznych na etapie 

wydawanych decyzji 

administracyjnych (decyzje 

środowiskowe) oraz 

opracowywanych dokumentów 

strategicznych gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

w Białymstoku 

 

 

 

 

 

 

Gmina Miasto 

Zambrów, 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska 

w Białymstoku 

 

 

 

 

 

 

 

 

zgodnie z przepisami ustawy 

z dnia 3 października 2008 r. 

o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa 

w ochronie środowiska oraz 

o ocenach oddziaływania na 

środowisko (Dz. U. 2020, poz. 

283: 

Uzgodnienie zakresu i stopnia 

szczegółowości informacji 

wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko do 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta Zambrów 

w części obejmującej obszar 

położony w obrębie ulic 

Białostockiej i Prymasa 

Wyszyńskiego w zakresie terenu 

oznaczonego symbolem ZP*UG. 

Zaopiniowanie projektu 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego części miasta 

Zambrów obejmującej obszar 

położony na części działek nr 

456, 457 przy ul. Białostockiej. 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadania* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

 

 

 

 

 

 

 

Przeprowadzanie konsultacji 

społecznych na etapie 

wydawanych decyzji 

administracyjnych (decyzje 

środowiskowe) oraz 

opracowywanych dokumentów 

strategicznych gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Miasto 

Zambrów, 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska 

w Białymstoku 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaopiniowanie projektu 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego części miasta 

Zambrów dotyczącej obszaru 

położonego pomiędzy ulicami: 

Targową, aleja wojska polskiego 

oraz południową granicą miasta 

Zambrów. 

Zaopiniowanie projektu zmiany 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta Zambrów 

w części obejmującej obszar 

położony w obrębie ulic 

Białostockiej i Prymasa 

Wyszyńskiego. 

Uzgodnienie odstąpienia od 

sporządzenia prognozy 

oddziaływania na środowisko do 

zmiany miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego miasta Zambrów 

w części obejmującej obszar 

położony w obrębie ulic rtm W. 

Pileckiego i Konopnickiej. 

Uzgodnienie zakresu i stopnia 

szczegółowości informacji 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadania* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeprowadzanie konsultacji 

społecznych na etapie 

wydawanych decyzji 

administracyjnych (decyzje 

środowiskowe) oraz 

opracowywanych dokumentów 

strategicznych gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Miasto 

Zambrów, 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska 

w Białymstoku 

 

 

 

 

 

 

 

wymaganych w prognozie 

oddziaływania na środowisko 

sporządzonej do projektu 

miejscowego planu 

zagospodarowania 

przestrzennego części miasta 

Zambrów. 

Wydanie opinii nie stwierdzającej 

potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia polegającego na 

budowie hali produkcyjnej 

z częścią biurowo-socjalną oraz 

montażu w niej nowych maszyn 

i urządzeń do wdrożenia do 

produkcji wyników prac B+R nad 

opracowaniem nowych 

materiałów opakowaniowych 

i opakowań z folii 

biodegradowalnych 

i kompostowalnych z zadrukiem 

fleksograficznym, na działce nr 

1907/64, położonej na terenie 

miasta Zambrów, w obrębie ulic 

Strzelnica i Ofiar Katynia. 

Wydanie opinii stwierdzającej, ze 

zamierzenia inwestycyjne 

polegające na budowie stacji 

bazowej telefonii komórkowej 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadania* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przeprowadzanie konsultacji 

społecznych na etapie 

wydawanych decyzji 

administracyjnych (decyzje 

środowiskowe) oraz 

opracowywanych dokumentów 

strategicznych gminy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Miasto 

Zambrów, 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska 

w Białymstoku 

Orange zlokalizowanej na 

działce o nr ewid. 481/3 obręb 

0001 m. Zambrów nie jest 

przedsięwzięciem w rozumieniu 

rozporządzenia Rady ministrów 

z dnia 9 listopada 2010 r. 

w sprawie przedsięwzięć 

mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko (dz. U. 2016 poz 

71). 

Wydanie opinii nie stwierdzającej 

potrzeby przeprowadzenia oceny 

oddziaływania na środowisko dla 

przedsięwzięcia polegającego na 

rozbiorce istniejącej stacji 

gazowej wysokiego ciśnienia 

oraz budowie stacji gazowej 

redukcyjno-pomiarowej 

wysokiego ciśnienia 

o przepustowości Q=8 000 

NM3/h wraz z zasilaniem 

elektroenergetycznym, instalacją 

elektroenergetyczną, 

oświetleniową, AKPiA, 

uziemienia, odgromową, 

zagospodarowaniem terenu oraz 

niezbędną infrastruktura 

techniczną zlokalizowaną na dz. 

nr 1108/2, 1108/4, 1164 obręb nr 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadania* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

0001 m. Zambrów. 

35.  

Planowanie działań 

inwestycyjnych opartych na 

zasadzie zrównoważonego 

rozwoju 

Gmina Miasto 

Zambrów 
2019-2020 2 

W ramach 

bieżącej 

działalności 

Środki własne 

Uwzględnianie zasad 

zrównoważonego rozwoju przy 

przygotowywaniu przetargów na 

realizację zadań inwestycyjnych. 

36.  

Realizacja Program usuwania 

azbestu i wyrobów 

zawierających azbest dla miasta 

Zambrów 

Gmina Miasto 

Zambrów 
2019 2 2 733,00 

Wojewódzki 

Fundusz Ochrony 

Środowiska i 

Gospodarki Wodnej 

w Białymstoku 

Usuwanie pokryć dachowych 

zawierających azbest na domach 

jednorodzinnych. 

Zgodnie z danymi bazy 

azbestowej na terenie miasta 

Zambrów unieszkodliwiono 

dotychczas 231,944 Mg wyrobów 

zawierających azbest. Do 

unieszkodliwienia pozostało 

1 845,770 Mg. 

37.  

Działania informacyjne mające 

na celu zwiększenie 

świadomości mieszkańców 

Gmina Miasto 

Zambrów, 

placówki 

oświatowe 

2019-2020 2 

W ramach 

bieżącej 

działalności 

Środki własne 

Zadanie realizowane na bieżąco 

poprzez przedsięwzięcia opisane 

w punktach 12, 33, 44 niniejszej 

tabeli. 

38.  

 

Angażowanie społeczeństwa 

w akcje ekologiczne, np. 

Sprzątanie Świata 

 

 

Gmina Miasto 

Zambrów, 

placówki 

oświatowe 

wrzesień 

2019, 

wrzesień 

2020 

2 

W ramach 

bieżącej 

działalności 

Środki własne 

Organizacja akcji „Sprzątanie 

świata” w której uczestniczyły 

szkoły z terenu Zambrowa. 

W 2019 r. akcję zorganizowano 

pod hasłem „Nie śmiecimy – 

sprzątamy – zmieniamy”. 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadania* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

 

 

 

 

 

 

 

 

Angażowanie społeczeństwa 

w akcje ekologiczne, np. 

Sprzątanie Świata 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gmina Miasto 

Zambrów, 

placówki 

oświatowe 

Zebrano ok. 150 kg odpadów, 

głównie papier, opakowania 

plastikowe, folie i szkło. 

W 2020 r. akcję zorganizowano 

pod hasłem „Plastik. Rezygnuję. 

Redukuję. Segreguję”. Zebrano 

ok. 170 kg odpadów. 

W obu latach udział wzięło po ok. 

420 osób z 14 placówek 

edukacyjnych.  

Nagrodą za udział 

i zaangażowanie są nagrody 

książkowe oraz pomoce 

dydaktyczne ufundowane przez 

Burmistrza Miasta dla każdej 

placówki biorącej udział w akcji. 

Głównym celem akcji „Sprzątanie 

świata” jest rozbudzenie 

świadomości ekologicznej 

uczniów i odpowiedzialności za 

środowisko naturalne. Idea 

rozumiana jest jako łańcuch 

działań, którego początkiem jest 

wytworzenie odpadów, 

prowadzenie selektywnej zbiórki 

i recykling. To także zachęta do 

działań na rzecz ochrony 

środowiska oraz poszanowania 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadania* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

zasobów naturalnych 

i racjonalnej gospodarki 

odpadami. Akcja ma również na 

celu pokazanie uczniom, że 

rozwiązaniem problemu 

zaśmieconego środowiska nie 

jest tylko coroczna zbiórka 

śmieci, lecz głównie zmiana 

nawyków w codziennym życiu, 

unikanie tworzenia odpadów 

oraz odpowiednie 

gospodarowanie nimi. 

39.  

Promocja i wsparcie 

w uzyskaniu dofinansowania na 

nowoczesne technologie 

wykorzystujące OZE prywatnych 

przedsiębiorców i mieszkańców 

Gmina Miasto 

Zambrów 

2019 

1 

W ramach 

bieżącej 

działalności 

Środki własne 

Odnawialne źródła energii dla 

mieszkańców Miasta Zambrów – 

projekt mający na celu 

wykonanie przez mieszkańców 

75 instalacji fotowoltaicznych, 

o łącznej mocy 280 kW. 

W grudniu 2019 r. zebrano 

ankiety dotyczące 

zapotrzebowania mieszkańców 

na wykonanie instalacji OZE. 

W 2020 r. opracowano wniosek 

o dofinansowanie odnawialnych 

źródeł energii. 

2020 11 685,00 Środki własne 

Wojewódzki 

Fundusz 

24.10.2019-

30.11.2020 
3 30 000,00 Środki własne Dofinansowanie 1 

przedsięwzięcia polegającego na 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadania* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

Ochrony 

Środowiska 

i Gospodarki 

Wodnej 

w Białymstoku 

zakupie mikroinstalacji 

fotowoltaicznej w ramach 

Programu „Czyste Powietrze”. 

40.  

Organizacja akcji 

popularyzujących świadome 

korzystanie z zasobów 

naturalnych 

Gmina Miasto 

Zambrów, 

placówki 

oświatowe 

2019-2020 2 

W ramach 

bieżącej 

działalności 

Środki własne Zadanie realizowane na bieżąco. 

41.  
Wzajemna współpraca instytucji 

na rzecz ochrony środowiska 

Gmina Miasto 

Zambrów, 

Regionalna 

Dyrekcja 

Ochrony 

Środowiska 

w Białymstoku 

placówki 

oświatowe, 

Nadleśnictwo 

Łomża 

2019-2020 2 

W ramach 

bieżącej 

działalności 

Środki własne 

Zadanie realizowane poprzez 

przedsięwzięcia opisane 

w punktach 33-44 niniejszej 

tabeli. 

42.  

 

Aktywizacja społeczeństwa 

poprzez akcje informacyjne 

 

 

Gmina Miasto 

Zambrów, 

placówki 

oświatowe, 

Nadleśnictwo 

Łomża 

2019 2 

W ramach 

bieżącej 

działalności 

Środki własne 

Montaż przez Gminę Miasto 

Zambrów dwóch stacji 

pomiarowych stężenia pyłu 

PM2,5 i PM10 na budynkach 

Szkoły Podstawowej nr 4 

w Zambrowie i Miejskiego 

Przedszkola nr 5. Raporty 
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Lp. Nazwa zadania Realizatorzy 

Okres 

realizacji 

zadań 

Ocena 

realizacji 

zadania* 

Koszty 

poniesione 

[brutto, zł] 

Źródła 

finansowania 
Dodatkowe informacje 

 

 

 

 

 

 

Aktywizacja społeczeństwa 

poprzez akcje informacyjne 

 

 

 

 

 

Gmina Miasto 

Zambrów, 

placówki 

oświatowe, 

Nadleśnictwo 

Łomża 

o bieżącym stanie czystości 

powietrza w Zambrowie 

dostępne są na stronie 

internetowej Urzędu Miasta. 

Zamieszczanie na stronie 

internetowej informacji 

o systemie gospodarowania 

odpadami komunalnymi.  

Organizowanie przez szkołę 

podstawową nr 4 kampanii 

informacyjno-edukacyjnych 

o odpadach elektrycznych 

i elektronicznych oraz zużytych 

bateriach i akumulatorach. 

Organizowanie przez 

Nadleśnictwo zajęć z edukacji 

leśnej, prowadzenie projektu 

„Poznaj Swój Las” polegającego 

na samodzielnym przejściu 

wybranej trasy przy pomocy 

przygotowanych map. 

 
 



Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska Gminy Miasto Zambrów za lata 2019-2020 

33 
 

4. Ocena realizacji Programu Ochrony Środowiska 
 

Jak wynika z tabeli nr 4 w okresie od 01.09.2018 r. do 31.12.2019 r. w ramach Programu 

Ochrony Środowiska, wyznaczone zostały 42 zadania. Z tych 42 zadań, podjęto się realizacji 

32. Niezrealizowane zadania dotyczyły głównie montażu instalacji fotowoltaicznych na 

budynkach użyteczności publicznej oraz modernizacji oczyszczalni ścieków, kanalizacji 

sanitarnej i systemów wodociągowych. Dwa zadania są zaplanowane do wykonania 

w następnych latach. 

 

Stopień realizacji zadań dla Gminy Miasto Zambrów wynosi 76,19%. 

 

5. Ocena systemu monitoringu i stanu środowiska 
 

W celu oceny wpływu realizacji zadań wyznaczonych w Programie Ochrony Środowiska 

na poprawę środowiska na terenie miasta Zambrów zestawiono wartości wskaźników 

monitoringu, porównując stan z 2018 roku (rok bazowy) ze stanem na rok 2019. Pominięto 

rok 2020 ze względu na brak danych, które zostaną opracowane i udostępnione w 2021 r. 

W kolejnych podrozdziałach przedstawiono aktualny stan środowiska naturalnego na terenie 

miasta Zambrów. 

 

Tabela 6. Wskaźniki monitoringu 

L.p. Wskaźnik Jednostka 2018 2019 
Zmiana 

wskaźnika* 

Gospodarka wodno-ściekowa 

1.  
Ludność korzystająca z sieci 

wodociągowej 
osoba 21 798 21 657  

2.  

Korzystający z sieci 

wodociągowej w % ogółu 

ludności 

% 98,3 98,4  

3.  Długość sieci wodociągowej km 54,6 55,8  

4.  

Przyłącza wodociągowe 

prowadzące do budynków 

mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania 

szt. 1 415 1 435  

5.  
Zużycie wody w gospodarstwach 

domowych na 1 mieszkańca 
m

3
 29,7 29,5  

6.  
Woda dostarczona 

gospodarstwom domowym 
dam

3
 657,9 651,7  

7.  
Zużycie wody na potrzeby 

przemysłu 
dam

3
 432 503  
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L.p. Wskaźnik Jednostka 2018 2019 
Zmiana 

wskaźnika* 

8.  
Ludność korzystająca z sieci 

kanalizacyjnej 
osoba 20 710 20 591  

9.  
Korzystający z kanalizacji 

sanitarnej w % ogółu ludności 
% 93,4 93,5  

10.  Długość sieci kanalizacyjnej km 58,1 59,9  

11.  

Przyłącza kanalizacyjne 

prowadzące do budynków 

mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania 

szt. 1 288 1 311  

12.  
Ścieki bytowe odprowadzone 

siecią kanalizacyjną 
dam

3
 746,5 765,6  

13.  Zbiorniki bezodpływowe szt. 197 137  

14.  
Przydomowe oczyszczalnie 

ścieków 
szt. 16 16  

Gospodarka odpadami 

15.  
Ilość zebranych odpadów 

komunalnych 
Mg 8 649,48 7 963,00  

16.  
Ilość odpadów komunalnych 

zebranych selektywnie 
Mg 1 767,23 1 673,00  

17.  

Odsetek odpadów zebranych 

selektywnie z ogółu zebranych 

odpadów 

% 20,43 21,00  

Ochrona atmosfery 

18.  Długość sieci ciepłowniczej km 24,4 24,7  

Ochrona środowiska naturalnego i zasobów naturalnych 

19.  Powierzchnia lasów ha 19,19 18,33  

20.  Lesistość gminy % 1,0 1,0  

21.  
Liczba nasadzeń drzew/ 

krzewów na terenach zieleni 
szt. 30/288 44/210  

22.  Parki, zieleńce i tereny zieleni ha 34,47 34,47  
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L.p. Wskaźnik Jednostka 2018 2019 
Zmiana 

wskaźnika* 

osiedlowej 

23.  

Udział parków, zieleńców 

i terenów zieleni osiedlowej 

w powierzchni ogółem 

% 1,8 1,8  

źródło: GUS 

*Gdzie:  

kolor zielony – poprawa lub brak zmian przy pozytywnej wartości wskaźnika,  

kolor czerwony – pogorszenie lub negatywna wartość wskaźnika. 

 

Stan wskaźników monitoringu na terenie miasta Zambrów na przestrzeni analizowanego 

okresu czasu poprawił się lub nie uległ zmianie przy zachowaniu pozytywnej wartości 

w 20 przypadkach, natomiast w 3 uległ pogorszeniu, z czego 2 były związane ze 

zmniejszająca się liczba ludności. 

 

5.1. Ochrona klimatu i jakości powietrza 
 

Emisję zanieczyszczeń do powietrza powodują zarówno źródła naturalne, jak 

i antropogeniczne. Do tych pierwszych zaliczamy zjawisko wietrzenia skał, pożary czy 

procesy biologiczne (rozkład materii organicznej, pylenie roślin). Zanieczyszczeniami 

związanymi z działalnością człowieka są natomiast: przemysł energetyczny, transportowy, 

sektor komunalno-bytowy. Zanieczyszczanie powietrza dzieli się na pyłowe i gazowe. 

Do zanieczyszczeń pyłowych zalicza się pyły zawieszone PM10 i PM2,5, które uważa się za 

najpoważniejsze zagrożenie zdrowia ludzi. Ma to związek ze zróżnicowaniem wielkości ich 

cząsteczek oraz składu chemicznego. Mogą zawierać metale ciężkie, pierwiastki 

promieniotwórcze i rakotwórcze oraz toksyczne związki organiczne, takie jak 

wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA). Ponadto pyły zawieszone mogą być 

nośnikiem bakterii i wirusów, które są przyczyną podrażnień układu oddechowego i alergii. 

Pyły mają również szkodliwy wpływ na rośliny, gdyż osadzając się na powierzchni liści 

pochłaniają światło i zatykają aparaty szparkowe, utrudniając proces fotosyntezy. Największy 

wpływ na wielkość ich emisji mają źródła bytowo-komunalne, określane jako źródła 

powierzchniowe tzw. niska emisja. Drugą istotną przyczyną tych zanieczyszczeń są emisje 

pochodzące z energetyki zawodowej i transportu. 

 

Monitoring GIOŚ w Białymstoku2 

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie stref, 

w których dokonuje się oceny jakości powietrza (Dz.U. z 2012 r. poz. 914) dla wszystkich 

zanieczyszczeń uwzględnionych w ocenie strefę stanowi: 

 

 aglomeracja o liczbie mieszkańców powyżej 250 tysięcy, 

 miasto nie będące aglomeracją o liczbie mieszkańców powyżej 100 tysięcy, 

                                                
2
 Roczna ocena jakości powietrza w województwie podlaskim. Raport wojewódzki za rok 2019, GIOŚ, 

Białystok 2020.  
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 pozostały obszar województwa, niewchodzący w skład aglomeracji i miast powyżej 

100 tys. mieszkańców. 

Województwo podlaskie zostało podzielone na 2 strefy: aglomeracje białostocką i strefę 

podlaską w skład której wchodzi pozostała część województwa. 

 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska Regionalny Wydział Monitoringu Środowiska 

w Białymstoku, prowadził monitoring jakości powietrza w zakresie stężeń dwutlenku siarki 

(SO2), dwutlenku azotu (NO2), tlenku węgla (CO), benzenu (C6H6), ozonu (O3), pyłu 

zawieszonego PM2,5 oraz PM10, które to prowadzone są metodą automatyczną oraz, 

prowadzone metodą manualną, pomiary pyłu zawieszonego PM2,5 i PM10, a także ołowiu 

(Pb), arsenu (As), kadmu (Cd), niklu (Ni) i benzo(a)pirenu (B(a)P) zawartych w pyle PM10. 

W celu ochrony roślin prowadzi się monitoring metodą automatyczną stężeń dwutlenku siarki 

(SO2), tlenku azotu (NO) i ozonu (O3).  

 

Stężenia średnioroczne zanieczyszczeń powietrza, udostępnione przez RWMŚ w Białystoku, 

w 2019 r., na terenie miasta Zambrów, przedstawiono w tabeli poniżej. 

 

Tabela 7. Stężenia średnioroczne zanieczyszczeń w powietrzu na terenie Miasta Zambrów 
w 2019 r. 

Zanieczyszczenie Jednostka 
Wartość 

dopuszczalna 
Wartość 

zmierzona 

Dwutlenek azotu μg/m
3
 40 11 

Dwutlenek siarki μg/m
3
 125 2 

Pył zawieszony PM10 μg/m
3
 40 22 

Pył zawieszony PM2,5 μg/m
3
 25 17 

Benzen μg/m
3
 5 0,5 

Ołów μg/m
3
 0,5 0,0015 

Tlenek węgla μg/m
3
 1000 165 

Benzo(a)piren μg/m
3
 1 1 

źródło: RWMŚ w Białymstoku 

Klasyfikacja stref 

Ocenę jakości powietrza i obserwację zmian dokonano w ramach państwowego monitoringu 

środowiska w strefach, które sklasyfikowano na podstawie poziomów substancji w powietrzu 

oraz poziomów dopuszczalnych z dozwolonymi przypadkami przekroczeń, poziomów 

docelowych oraz poziomów celów długoterminowych ze względu na ochronę zdrowia ludzi 

oraz ochronę roślin, określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 

2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz.U.2012, poz. 1031). 

Zgodnie z definicjami zawartymi w dyrektywie 2008/50/WE: 

 

 poziom dopuszczalny oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony w celu 

unikania, zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie 

ludzkie lub środowisko jako całość, który powinien być osiągnięty w określonym 

terminie i po tym terminie nie powinien być przekraczany, 
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 poziom docelowy oznacza poziom substancji w powietrzu ustalony w celu unikania, 

zapobiegania lub ograniczania szkodliwego oddziaływania na zdrowie ludzkie lub 

środowisko jako całość, który powinien być osiągnięty tam, gdzie to możliwe 

w określonym czasie, 

 poziom celu długoterminowego oznacza poziom substancji w powietrzu, który 

należy osiągnąć w dłuższej perspektywie w celu zapewnienia skutecznej ochrony 

zdrowia ludzkiego i środowiska. 

 

Tabela 8. Klasyfikacja stref zanieczyszczeń powietrza 

Poziom stężeń Zanieczyszczenie Klasa strefy Wymagane działania 

określony jest poziom dopuszczalny i poziom krytyczny 

nie przekracza poziomu 
dopuszczalnego lub 
poziomu krytycznego 

dwutlenek siarki 

dwutlenek azotu 

tlenki azotu 

tlenek węgla 

benzen 

pył PM10 

pył PM2,5 

ołów (PM10) 

 

A 

utrzymanie stężeń zanieczyszczenia 
poniżej poziomu dopuszczalnego 
oraz próba utrzymania najlepszej 

jakości powietrza zgodnej ze 
zrównoważonym rozwojem 

powyżej poziomu 
dopuszczalnego lub 
poziomu krytycznego 

C 

- określenie obszarów przekroczeń 
poziomów dopuszczalnych, 

- opracowanie POP w celu 
osiągnięcia odpowiednich poziomów 

dopuszczalnych substancji 
w powietrzu (jeśli POP nie był 

uprzednio opracowany), 

- kontrolowanie stężeń 
zanieczyszczenia na obszarach 

przekroczeń i prowadzenie działań 
mających na celu obniżenie stężeń 

przynajmniej do poziomów 
dopuszczalnych 

określony jest poziom docelowy 

nie przekracza poziomu 
docelowego 

Ozon 

AOT40 

arsen (PM10) 

nikiel (PM10) 

kadm (PM10) 

benzo(a)piren 
(PM10) 

A działania niewymagane 

powyżej poziomu 
docelowego 

C 

 

- dążenie do osiągnięcia poziomu 
docelowego substancji w określonym 

czasie za pomocą ekonomicznie 
uzasadnionych działań technicznych 

i technologicznych 

- opracowanie lub aktualizacja POP, 
w celu osiągnięcia odpowiednich 

poziomów docelowych w powietrzu 

określony jest poziom celu długoterminowego 

poniżej poziomu celu 
długoterminowego Ozon 

AOT40 

D1 działania niewymagane 

powyżej poziomu celu 
długoterminowego 

D2 
- dążenie do osiągnięcia poziomu 
celu długoterminowego do 2020 r. 

określony jest poziom dopuszczalny dla fazy II 

poniżej poziomu celu 
długoterminowego 

pył PM2,5 

A1 działania niewymagane 

powyżej poziomu celu 
długoterminowego 

C1 
- dążenie do osiągnięcia poziomu 

dopuszczalnego dla fazy II do 2020 r. 

źródło: GIOŚ 
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Zestawienie wszystkich wynikowych klas strefy podlaskiej z uwzględnieniem kryterium 

ochrony zdrowia i roślin zostały przedstawione w poniższych tabelach. 

 

Tabela 9. Wynikowe klasy strefy podlaskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane   
w ocenie rocznej za 2019 r. dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu 
ochrony zdrowia 

Nazwa strefy 
Symbol klasy wynikowej 

SO2 NO2 CO C6H6 O3 PM10 Pb As Cd Ni B(a)P PM2,5 

strefa 

podlaska 
A A A A A3 A A A A A A A 

źródło: GIOŚ 

Tabela 10. Wynikowe klasy strefy podlaskiej dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane   
w ocenie rocznej za 2019 r. dokonanej z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych w celu 
ochrony roślin 

Nazwa strefy 
Symbol klasy wynikowej 

SO2 NO2 O3 

strefa podlaska A A A D2 

źródło: GIOŚ 

Na terenie strefy podlaskiej, nie stwierdzono występowanie w ciągu roku przekroczeń 

wartości dopuszczalnych i docelowych stężeń. Przekroczony został natomiast poziom 

stężenia ozonu dla celu długoterminowego, zarówno w przypadku kryterium ochrony zdrowia 

jak i roślin. 

 

W ramach omawianej oceny Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku 

wyznaczył również obszary przekroczeń wartości normatywnych na terenie stref 

województwa podlaskiego. Wśród tych obszarów znalazło się miasto Zambrów – 

przekroczenia poziomu celu długoterminowego ozonu. 

 

Wymiana pieców węglowych i instalacja kondensacyjnych kotłów gazowych 

Innym, niewymienionym w Programie Ochrony Środowiska, zadaniem realizującym cel 

krótkoterminowy „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza” było dokończenie w 2019 r. 

zadania „Wymiana pieców węglowych i instalacja kondensacyjnych kotłów gazowych”. 

W 2019 r. wydatkowano 248 168,49 zł, w tym środki własne Gminy Miasta Zambrów 

76 095,51 zł, dotacja z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego 

172 072,98 zł. Dokończono instalacje gazowe w 15 budynkach, wykonano instalacje gazowe 

w 14 budynkach, wymieniono kotły węglowe na gazowe w w/w nieruchomościach, wykonano 

próby pomontażowe, rozruch kotłów. Razem w ramach projektu wymieniono 82 szt. starych 

kotłów węglowych na kondensacyjne kotły gazowe za kwotę 1 326 460,87 zł. W 2019 r. 

został opracowany Audyt ex-post (powykonawczy) efektów ekologicznych projektu: 

zmniejszenie zużycia paliw na ogrzewanie o 1 234,18 MWh/rok, czyli o 43,58%, 

zmniejszenie emisji dwutlenku węgla o 1 167,39 Mg/rok, czyli o 68,79%. 

 

 

                                                
3
 Dla ozonu – poziom celu długoterminowego, strefa uzyskała klasę D2 
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5.2. Zagrożenia hałasem 
 

Hałas jest zanieczyszczeniem środowiska, charakteryzującym się dużą ilością 

i różnorodnością źródeł oraz powszechnością występowania. Hałas jest uznawany za 

czynnik, który w największym stopniu wpływa na jakość warunków zamieszkania 

i wypoczynku ludzi. Nadmierny hałas może wywoływać niekorzystne zmiany w organizmie 

człowieka. Powoduje on między innymi zaburzenia snu i wypoczynku, wpływa niekorzystnie 

na układ nerwowy, utrudnia pracę i naukę, zwiększa podatność na choroby psychiczne. 

 

Występujący w środowisku naturalnym hałas spowodowany działalnością człowieka można 

podzielić na komunikacyjny i przemysłowy (instalacyjny). Czynnikami wpływającymi na 

poziom hałasu komunikacyjnego są natężenie i płynność ruchu, procentowy udział pojazdów 

ciężarowych w strumieniu pojazdów, prędkość strumienia pojazdów, położenie drogi oraz 

rodzaj nawierzchni, ukształtowanie terenu, przez który przebiega trasa komunikacyjna, 

charakter obudowy trasy i rodzaj sąsiadującej z trasą zabudowy. Źródłami hałasu 

przemysłowego są dźwięki emitowane przez różnego rodzaju maszyny i urządzenia, a także 

wyposażenie zakładów przemysłowych, rzemieślniczych i usługowych oraz procesy 

technologiczne w nich zachodzące. 

 

Monitoring hałasu drogowego GDDKiA4 

Pomiary hałasu komunikacyjnego prowadzi Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, 

opracowując mapy akustyczne dla dróg krajowych o natężeniu ruchu powyżej 3 mln 

pojazdów rocznie. Ostatnie opublikowane opracowanie sporządzono w 2017 r. na mocy 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219) 

wraz z rozporządzeniami wykonawczymi. Obszar objęty analizą akustyczną obejmował bufor 

2 x 800 m położony po obu stronach dróg. 

Do określenia hałasu stosuje się następujące wskaźniki: 

 LDWN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), 

wyznaczony w ciągu wszystkich dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej 

jako przedział czasu od godz. 6:00 do godz. 18:00), pory wieczoru (rozumianej jako 

przedział czasu od godz. 18:00 do godz. 22:00) oraz pory nocy (rozumianej jako 

przedział czasu od godz. 22:00 do godz. 6:00), 

 LN – długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach (dB), 

wyznaczony w ciągu wszystkich pór nocy w roku (przedział czasu od godz. 22:00 

do godz. 6:00). 

Dopuszczalny poziom dźwięku dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej wynosi 

64 dB, a dla terenów zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej i zamieszkania zbiorowego 68 

dB dla wskaźnika LDWN, natomiast dla wskaźnika LN 59 dB dla obu rodzajów terenu. Wyniki 

pomiarów wzdłuż dróg przebiegających przez miasto Zambrów zestawiono poniżej. Wynika 

z nich, że część osób, zwłaszcza przy drodze krajowej nr 63, jest narażonych na 

przekroczenia dopuszczalnych poziomów dźwięku w środowisku, sięgające do 15 dB. 

 

GIOŚ w 2019 r. nie prowadził pomiarów hałasu komunikacyjnego na terenie raportowanego 

miasta. 

                                                
4
 Mapy akustyczne dla dróg krajowych o ruchu powyżej 3 000 000 pojazdów rocznie województwo 

podlaskie /część nr 14/ część opisowa, GDDKiA, Hydrogeotechnika Sp. z o.o., Kielce 2018. 
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Tabela 11. Zestawienie liczby lokali oraz osób eksponowanych na hałas emitowany przez poszczególne odcinki dróg krajowych na obszarze 
miasta Zambrów, w przedziałach stref imisji dla wskaźnika LDWN 

ID odcinka 

N
r 

d
ro

g
i 

Nazwa odcinka 

Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hałas 
w przedziałach stref imisji dla wskaźnika LDWN 

Liczba mieszkańców eksponowanych na hałas 
w przedziałach stref imisji dla wskaźnika LDWN 

55 - 60 
dB 

60 - 65 
dB 

65 - 70 
dB 

70 - 75 
dB 

powyżej 
75 dB 

55 - 60 
dB 

60 - 65 
dB 

65 - 70 
dB 

70 - 75 
dB 

powyżej 
75 dB 

14_50711 63 Zambrów /Przejście/ 160 1055 76 51 8 442 291 211 140 22 

14_50712 S8 
Węzeł Zambrów Zachód – Węzeł 

Zambrów Wschód 
144 32 2 0 0 430 90 7 0 0 

źródło: GDDKiA 

Tabela 12. Zestawienie liczby lokali oraz osób eksponowanych na hałas emitowany przez poszczególne odcinki dróg krajowych na obszarze 
miasta Zambrów, w przedziałach stref imisji dla wskaźnika LN 

ID odcinka 

N
r 

d
ro

g
i 

Nazwa odcinka 

Liczba lokali mieszkalnych eksponowanych na hałas 

w przedziałach stref imisji dla wskaźnika LN 

Liczba osób eksponowanych na hałas 
w przedziałach stref imisji dla wskaźnika LN 

50 - 55 
dB 

55 - 60 
dB 

60 - 65 
dB 

65 - 70 
dB 

powyżej 
70 dB 

50 - 55 
dB 

55 - 60 
dB 

60 - 65 
dB 

65 - 70 
dB 

powyżej 
70 dB 

14_50711 63 Zambrów /Przejście/ 139 97 58 23 0 383 267 161 64 0 

14_50712 S8 
Węzeł Zambrów Zachód – Węzeł 

Zambrów Wschód 
122 22 0 0 0 361 63 0 0 0 

źródło: GDDKiA 
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5.3. Pola elektromagnetyczne 
 

Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące (PEM) występuje w postaci naturalnej 

(źródłami są Ziemia, Słońce, zjawiska atmosferyczne) oraz sztucznej (związane 

z powszechnym wykorzystywaniem energii elektrycznej oraz nowych technik radiowych). 

Pola elektromagnetyczne występują w otoczeniu wszystkich urządzeń elektrycznych. 

 

Podstawowymi źródłami pól elektromagnetycznych są: 

 stacje bazowe telefonii komórkowej, 

 stacje radiowe i telewizyjne, 

 stacje radiolokacyjne, 

 linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia, 

 urządzenia powszechnego użytku, m.in. kuchenki mikrofalowe, aparaty komórkowe. 

GIOŚ prowadzi w ramach jednego z podsystemów Państwowego Monitoringu Środowiska 

pomiary poziomów promieniowania elektromagnetycznego w  środowisku w 135 punktach 

w trzyletnich cyklach pomiarowych, po 45 punktów dla każdego roku. W każdym z tych 45 

punktów pomiary wykonuje się raz w roku kalendarzowym. Pomiarami objęto tereny miast 

powyżej 50 tys. mieszkańców, pozostałe miasta i tereny wiejskie, ustalając na każdym 

z wymienionych obszarów  badawczych po 15 punktów pomiarowych, zlokalizowanych 

w miejscach dostępnych dla ludności. 

 

Na terenie miasta Zambrów punkt pomiarowy znajduje się przy ul. Białostockiej 22a. Ostatni 

pomiar miał miejsce 19.03.2019 r. i wyniósł 0,49 V/m. Pomiar w 2016 r. wykazał natężenie 

pól elektrycznych na poziomie 0,1 V/m (wartość zmierzona poniżej dolnego progu 

oznaczalności sondy). 

 

Przeprowadzone badania wykazały, że w żadnym punkcie kontrolno-pomiarowym 

w województwie nie stwierdzono przekroczeń poziomów dopuszczalnych promieniowania 

elektromagnetycznego wynoszących 7 V/m, określonych w obowiązującym 

w monitorowanych latach rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003 r. 

w sprawie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz 

sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). 

 

5.4. Gospodarowanie wodami 
 

5.4.1. Wody powierzchniowe 

 

Miasto Zambrów położone jest w zlewni rzecznej Jednolitej Części Wód Powierzchniowych 

(JCWP) Jabłonka. 

 

Obowiązek badania i oceny jakości wód powierzchniowych w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska wynika z art. 349 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne (Dz. 

U. z 2020 r. poz. 310) przy czym zgodnie z ust. 3 i 5 tego artykułu badania jakości wód 

powierzchniowych w zakresie elementów fizykochemicznych, chemicznych i  biologicznych 

oraz obserwacje elementów hydromorfologicznych na potrzeby oceny stanu ekologicznego 

należą do kompetencji organów Inspekcji Ochrony Środowiska. 
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Celem wykonywania badań jest stworzenie podstaw do podejmowania działań na rzecz 

poprawy stanu wód oraz ich ochrony przed zanieczyszczeniem, w tym ochrony przed 

eutrofizacją powodowaną wpływem sektora bytowo-komunalnego i rolnictwa oraz ochrony 

przed zanieczyszczeniami przemysłowymi, w tym zasoleniem i substancjami szczególnie 

szkodliwymi dla środowiska wodnego. 

 

JCWP Jabłonka poddana była w 2019 r. monitoringowi. W tabeli przedstawiono ocenę 

jakości jej wód5. 

 

Tabela 13. Wyniki oceny jakości JCWP na terenie miasta Zambrów w 2019 r 

Wskaźnik Wynik 

Nazwa JCWP Jabłonka 

Kod JCWP RW200017263429 

Nazwa punktu pomiarowo-kontrolnego Jabłonka – Konopki Koziki 

Kod punktu pomiarowo-kontrolnego PL01S0801_1310 

Status JCWP NAT (naturalna) 

Klasa elementów biologicznych* 3 

Klasa elementów hydromorfologicznych* 5 

Klasa elementów fizykochemicznych (grupa 3.1.-
3.5.)* 

>2 

Klasa elementów fizykochemicznych – 
specyficzne zanieczyszczenia syntetyczne 

i niesyntetyczne* 
2 

Stan ekologiczny* 3 

Stan chemiczny poniżej dobrego 

Ocena stanu ogólnego zły stan wód 

źródło: GIOŚ 

* 1 – stan bardzo dobry/potencjał maksymalny, 
  2 – stan/potencjał dobry, 
  3 – stan/potencjał umiarkowany, 
  4 – stan/potencjał słaby, 
  5 – stan/potencjał zły. 

 

5.4.2. Wody podziemne 

 

Obszar miasta Zambrów znajduje się w całości w zasięgu Jednolitej Części Wód 

Podziemnych (JCWPd) nr 51 o powierzchni 3 147,0 km2. Składa się on z dwóch pięter 

wodonośnych: czwartorzędowego i paleogeńsko-neogeńskiego, na litologię których składają 

się piaski ze żwirami, z węglem brunatnym i piaski glaukunitowe6. 

                                                
5
 Ocena stanu jednolitych części wód rzek i zbiorników zaporowych w latach 2014-2019 na podstawie 

monitoringu – tabela, GIOŚ 2020. 
6
 Hydrogeologia – Jednolite Części Wód Podziemnych (172) podział obowiązujący w latach 2016-

2021, PIG-PIB, Warszawa. 
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Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310) zobowiązuje 

Państwową Służbę Hydrogeologiczną do wykonywania badań i oceny stanu wód 

podziemnych w  zakresie elementów fizykochemicznych i ilościowych. Badania i klasyfikację 

wód podziemnych w punktach sieci krajowej w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska wykonuje Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 

w Warszawie przy koordynacji i na zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, 

natomiast w  sieci regionalnej wykonuje Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. 

 

Celem monitoringu wód podziemnych jest dostarczenie informacji o jakości tych wód, 

obserwacja zachodzących zmian chemizmu oraz sygnalizacja zagrożeń w  skali regionu 

i kraju. Wyniki badań i ocen są pomocne do optymalizacji związanych z ochroną 

i gospodarowaniem zasobami wód działań, mających na celu utrzymanie lub osiągnięcie ich 

dobrego stanu. 

 

Wyniki badań przeprowadzone w 2019 r. w Zambrowie zestawiono w tabeli7. 

 

Tabela 14. Wyniki oceny jakości JCWPd na terenie miasta Zambrów w 2019 r. 

Wskaźnik Wynik 

Miejscowość Zambrów 

Numer JCWPd 51 

Numer punktu pomiarowego wg MONBADA 

(monitoringowa Baza Danych) 
237 

Głębokość do stropu warstwy wodonośnej (m 

p.p.t.) 
31,00 

Zwierciadło wody Napięte 

Rodzaj punktu pomiarowego Studnia wiercona 

Użytkowanie terenu Zabudowa miejska luźna 

Klasa jakości II – wody dobrej jakości 

Przekroczenia wymagań dotyczących jakości 
wody do spożycia 

Mangan, jon amonowy, żelazo 

źródło: GIOŚ 

5.5. Gospodarka wodno-ściekowa 
 

Szczegółowe parametry systemu wodno-ściekowego na terenie miasta Zambrów zostały 

przedstawione w tabeli 6. Wskaźniki monitoringu. Wynika z nich m.in., że bardzo duża część 

mieszkańców ma dostęp do sieci wodociągowej (98,4%) i kanalizacyjnej (93,5%). 

 

 

 

 

                                                
7
 2019 – Wyniki badań wskaźników fizykochemicznych – monitoring jakości wód podziemnych – 

monitoring diagnostyczny, GIOŚ, Warszawa 2020. Rocznik hydrogeologiczny Państwowej Służby 
Hydrogeologicznej. Rok hydrologiczny 2019, PIG-PIB, Warszawa 2020. 
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5.6. Zasoby geologiczne 
 

Zgodnie z informacjami udostępnianymi przez Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy 

Instytut Badawczy, na terenie miasta Zambrów nie występują złoża kopalin. 

 

5.7. Gleby 
 

Rodzaje gleb występujące na terenie miasta Zambrów są determinowane przez rodzaj skał 

na których zostały utworzone oraz przez warunki glebotwórcze występujące  

w poszczególnych obszarach miasta. Na jego terenie można wyróżnić następujące rodzaje 

gleb: 

 Gleby bielicowe – gleby tworzące się na różnego rodzaju piaskach, dochodzi w nich 

do procesu wymywania niektórych związków chemicznych tworzących minerały co 

nazywane jest bielicowaniem, 

 Gleby brunatne - powstające na glinach zwałowych oraz piaskach i piaskowcach, 

można wśród nich wyróżnić: 

o Brunatno – kwaśne, tworzące się na podłożach bogatych w związki fosforu, 

potasu, wapnia i magnezu, 

o Brunatno – wyługowane, które cechują się wyługowaniem górnej części 

profilu z kationów zasadowych oraz brakiem zawartości węglanu wapnia, co 

ogranicza ich żyzność, 

 Czarne ziemie – są to gleby powstające na utworach mineralnych bogatych 

w związki wapnia oraz materię organiczną, często powstają w miejscach 

oddziaływania wód gruntowych. 

Na terenie Miasto Zambrowa dominują gleby III (średnio dobre) i IV (średnie) klasy 

bonitacyjnej. Użytki rolne zajmują 1 386 ha powierzchni, co stanowi 72,87% całego obszaru 

gminy. Strukturę poszczególnych użytków rolnych prezentuje poniższy wykres. 

 

Rysunek 4. Struktura użytków rolnych na terenie miasta Zambrów [ha] (stan na rok 2019) 

 
źródło: GUS, opracowanie własne 
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Monitorowanie chemizmu gleb ornych prowadzone jest w systemie monitoringu krajowego 

przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach. Badania wykonywane są 

cyklicznie, w okresach pięcioletnich, w stałych punktach pomiarowo-kontrolnych, które nie 

zostały wyznaczone na terenie miasta Zambrów. 

 

5.8. Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 
 

Infrastruktura zagospodarowania odpadów 

Zgodnie z  „Planem Gospodarki Odpadami Województwa Podlaskiego na lata 2016-2022”, 

obszar województwa został podzielony na cztery regiony gospodarki odpadami: Centralny, 

Południowy, Północny i Zachodni do którego należało miasto Zambrów. 

 

Obowiązująca od 6 września 2019 r. Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 

1579) zgodnie z art. 17 zniosła regionalizację w odpadach komunalnych. Zlikwidowano 

podział na regiony gospodarki komunalnej i powiązany z tym zakaz przetwarzania 

wybranych odpadów poza granicami regionów. Regionalne Instalacje Przetwarzania 

Odpadów Komunalnych (RIPOK) zostały zastąpione przez instalacje komunalne, 

a zastępcze zostały usunięte. Uchwały w sprawie wykonania wojewódzkich planów 

gospodarki odpadami zastąpiono tzw. listami instalacji komunalnych prowadzonymi 

przez marszałków województw. Na terenie województwa podlaskiego znajduje się 7 instalacji 

komunalnych zapewniających mechaniczno-biologiczne przetwarzanie (MBP) 

niesegregowanych (zmieszanych) odpadów  komunalnych oraz 6 instalacji komunalnych 

zapewniających składowanie odpadów. Odpady komunalne pochodzące z terenu miasta 

Zambrów są przetwarzane i zagospodarowywane w Zakładzie Przetwarzania 

i Unieszkodliwiania Odpadów w Czerwonym Borze, gmina Zambrów zarządzanym przez 

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Zambrowie 

 

Gospodarowanie odpadami na terenie miasta Zambrów8 

Odbiorcą odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości objętych Systemem 

Gospodarowania Odpadami Komunalnymi jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej 

Sp. z o.o. w Zambrowie, wyłonione w ramach przetargu na odbiór i zagospodarowanie 

odpadów komunalnych. Odpady zebrane selektywnie można również przekazać nieodpłatnie 

do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów (PSZOK), mieszczącego się na ul. Polowej 19 

w Zambrowie. Koszt odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wyniósł 

2 153 952,00 zł w 2019 r. oraz 1 076 976,00 zł. w I półroczu 2020 r. 

 

Ilość odpadów wytworzonych i odebranych w 2019 r. z terenu miasta Zambrów od właścicieli 

nieruchomości zamieszkałych przedstawiono w tabeli. 

 

 

 

 

 

                                                
8
 Analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Miasto Zambrów 2019, Zambrów 

2020. 
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Tabela 15. Ilość odpadów komunalnych odebranych od właścicieli nieruchomości 
zamieszkałych na terenie miasta Zambrów w 2019 r. 

Rodzaj odebranych odpadów komunalnych Masa odebranych odpadów komunalnych (Mg) 

Odpady zmieszane 5 690 

Papier 96 

Metale i tworzywa sztuczne 130 

Szkło 180 

Bioodpady stanowiące odpady komunalne 660 

Popiół 150 

Odpady wielkogabarytowe 207 

Odpady budowlane 250 

PSZOK 600 

Razem 7 963 

źródło: Urząd Miasta Zambrów 

Dla porównania w 2018 r. odebrano razem 8 694,48 Mg odpadów, w tym zmieszanych 

6 428,45, selektywnych 1 767,23 Mg i w PSZOK-u 453,80 Mg.  

 

5.9. Zasoby przyrodnicze 
 

Zgodnie z informacjami udostępnianymi przez Generalną Dyrekcje Ochrony Środowiska, 

w ramach Centralnego Rejestru Form Ochrony Przyrody, na terenie miasta Zambrów nie 

występują formy ochrony przyrody. 

 

Powierzchnia lasów wynosi 18,33 ha, co daje lesistość na poziomie 1,0%. Wskaźnik 

lesistości gminy jest niższy niż średnia krajowa, która wynosi 29,5%. 
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6. Podsumowanie 
 

Celem sporządzenia Raportu z realizacji „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto 

Zambrów na lata 2015-2018 z perspektywą do roku 2022” za lata 2019-2020 jest ocena 

stopnia realizacji i analiza ujętych w Programie działań wraz z poniesionymi nakładami 

finansowym oraz aktualna ocena stanu środowiska. W latach 2019-2020 podjęto się 

realizacji 32 zadań spośród 42 wyznaczonych, które realizowały 10 priorytetów 

ekologicznych:  racjonalna gospodarka zasobami wodnymi, ochrona przyrody i krajobrazu, 

ochrona powietrza atmosferycznego, ochrona przed hałasem, ochrona przed PEM, ochrona 

powierzchni ziemi, racjonalna gospodarka odpadami, rozwój zielonej gospodarki, rozwój 

turystyki ekologicznej oraz edukacja ekologiczna. Stopień realizacji zadań dla Gminy Miasto 

Zambrów wynosi 76,19%. 

  

Największą ilość zadań wyznaczono i zrealizowano (a tym samym poniesiono największe 

koszty finansowe) z zakresu ciepłownictwa, zaopatrzenia w wodę oraz oczyszczania 

i odprowadzania ścieków sanitarnych. Spore nakłady poniesiono także na rozbudowę 

i modernizację Zakładu Przetwarzania i Unieszkodliwiania Odpadów, rewitalizację miasta 

Zambrów oraz rozbudowę i adaptację istniejącej infrastruktury na potrzeby przedszkoli. 

Władze Gminy Miasto Zambrów wybierały te inwestycje, które z punktu widzenia potrzeb 

omawianej jednostki samorządu terytorialnego były najważniejsze i najpilniejsze, w stosunku 

do jakości środowiska i zdrowia mieszkańców. Oprócz zadań inwestycyjnych, które 

angażowały największe nakłady finansowe podjęto się licznych działań administracyjnych 

związanych z przestrzeganiem przepisów z zakresu ochrony przyrody, planowaniem 

przestrzennym oraz akcjami informacyjno-edukacyjnymi. 

 

Niezrealizowane zadania dotyczyły głównie montażu instalacji fotowoltaicznych na 

budynkach użyteczności publicznej oraz modernizacji oczyszczalni ścieków, kanalizacji 

sanitarnej i systemów wodociągowych. Dwa zadania są zaplanowane do wykonania 

w następnych latach. 

 

Przeprowadzona analiza wskaźnikowa realizacji Programu na terenie miasta wskazuje na 

bardzo wysoki stopień zwodociągowania i skanalizowania. 98,4% mieszkańców ma dostęp 

do sieci wodociągowej, a 93,5% do sieci kanalizacyjnej. Stężenia zanieczyszczeń powietrza 

nie przekroczyły wartości dopuszczalnych i docelowych. Nie występuje także zagrożenie 

promieniowaniem elektromagnetycznym, a wody podziemne wykazują dobrą jakość. 

Odnotowano zwiększający się udział odpadów selektywnie zbieranych w ogólnej ilości 

odpadów, co świadczy o skuteczności działań edukacyjnych. Negatywnymi, zanotowanymi 

zjawiskami są zły stan wód powierzchniowych oraz przekroczenia dopuszczalnych 

poziomów dźwięku na odcinku Zambrów/Przejście/ wzdłuż drogi krajowej nr 63. 

 

Nadal konieczne jest inwestowanie w działania z zakresu środowiska naturalnego służące 

jego dalszej ochronie i poprawie. Proponuje się pozyskiwanie zewnętrznych środków 

finasowania, które odciążyłyby budżet Gminy. Opracowując nowy Program zaleca się 

wyznaczenie celów i zadań, które będą przyczyniać się do dalszej ochrony i sukcesywnej 

poprawy jakości środowiska, uwzględniając możliwości finansowe i organizacyjne 

poszczególnych jednostek.  
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Biorąc pod uwagę zawarte w opracowaniu informacje, wskazujące na liczne podejmowane 

działania oraz wynikająca z nich pozytywne aspekty, realizację Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Miasto Zambrów za lata 2019-2020 ocenia się pozytywnie. 
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