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1 Streszczenie 

Obowiązek sporządzenia programu ochrony środowiska nakłada na organ 

wykonawczy powiatu ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 

2021 poz. 1973 z późn. zm.). Program ochrony środowiska zgodny jest również z wymaganiami 

Ministerstwa Środowiska: Wytyczne do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych 

programów ochrony środowiska, Warszawa 2 września 2015. 

Głównym celem opracowania Programu Ochrony Środowiska jest sprecyzowanie 

działań, jakie należy poczynić w celu realizacji polityki ochrony środowiska. Zadania stawiane 

przed jednostką samorządu terytorialnego pokrywają się z założeniami podstawowej 

dokumentacji programowej i strategicznej. Program Ochrony Środowiska jest niezbędny do 

prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania ochroną środowiska na szczeblu 

powiatowym. Stanowi pomost między konkretnymi działaniami a dokumentami, które 

dotyczą ekologii. 

W rozdziale 5. znajduje się opis i ocena obecnego stanu środowiska. Następnie 

sprecyzowano cele do osiągnięcia i zadania, jakich powinien podjąć się powiat oraz gminy, by 

stan ten uległ poprawie. Wyszczególniono dziesięć obszarów, w których należy przedsięwziąć 

odpowiednie działania. Są to kolejno: 

 Ochrona klimatu i jakości powietrza (5.1), 

 Zagrożenia hałasem (5.2), 

 Pole elektromagnetyczne (5.3), 

 Gospodarowanie wodami (5.4), 

 Gospodarka wodno-ściekowa (5.5), 

 Zasoby geologiczne (5.6), 

 Gleby (5.7), 

 Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów (5.8), 

 Zasoby przyrodnicze (5.9), 

 Zagrożenia poważnymi awariami (5.10). 

Przy każdym z wymienionych punktów szczegółowo przedstawiono wyniki analizy 

SWOT, a zatem mocne strony powiatu, przyczyniające się do pozytywnych aspektów 

obecnego stanu środowiska i słabe, wymagające zmian, a przez to interwencji zmierzających 

do poprawy stanu obecnego. Wskazano również potencjalne zagrożenia, jakie w przyszłości 

mogą być szkodliwe, a którym można i trzeba przeciwdziałać. 

Aby możliwe było określenie stopnia zaawansowania realizacji zamierzonych działań, 

do poszczególnych zadań sprecyzowano wskaźniki. Pomogą one monitorować, w jakim 

stopniu założenia z Programu Ochrony Środowiska są już wykonane, a nad czym należy 

pracować. 
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2 Wstęp 

Obowiązek opracowania niniejszego Programu wynika z jasno określonych regulacji 

prawnych. Najwyższy imperatyw stanowi art. 74 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 

2 kwietnia 1997 r., nakazuje władzom publicznym prowadzenie polityki zapewniającej 

bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom. Norma ta została 

rozwinięta w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, która w art. 17 

i 18 zobowiązuje organ wykonawczy powiatu do sporządzenia, a Radę Powiatu do uchwalenia 

programu ochrony środowiska. 

Program przyjmowany jest uchwałą Rady Powiatu po zaopiniowaniu przez 

odpowiednie jednostki (Zarząd Województwa, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska, 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego) i przeprowadzeniu strategicznej oceny 

oddziaływania na środowisko. 

Program Ochrony Środowiska jest podstawowym dokumentem pozwalającym na 

koordynację działań związanych z ochroną środowiska na terenie powiatu. Znajdują się w nim 

szczegółowe cele i zadania, jakie stoją przed powiatem i innymi podmiotami w odniesieniu do 

ochrony środowiska. Dokument zawiera także analizę SWOT dla każdego z dziesięciu 

komponentów środowiska, czyli krótkie podsumowanie aktualnego stanu, wraz ze słabymi 

i mocnymi stronami. 

Opracowanie programu poprzedzała kompleksowa analiza, a zdefiniowane cele 

i zadania są przygotowane w taki sposób, by w jak najwyższym stopniu były wykonalne 

z zastosowaniem założeń zrównoważonego rozwoju. 

Do przygotowania i przedłożenia Programów Ochrony Środowiska zobowiązane są 

zarówno powiaty, jak i organy wykonawcze gmin i województw, co jasno precyzują ww. 

przepisy prawne. Muszą wspierać ochronę środowiska i być zgodne z ideą zrównoważonego 

rozwoju. Realizacja zaplanowanych w Programie zadań wymaga koordynacji pomiędzy 

sektorami administracji, przedsiębiorstw oraz nauki, a także włączenia społeczeństwa 

w proces dbałości o środowisko. 

Znajdują się w nim zapisy związane z działaniami profilaktycznymi, które mają za 

zadanie przeciwdziałać potencjalnym zagrożeniom w przyszłości. Przygotowane zestawienie 

wytycznych pozwoli na dążenie do poprawy stanu środowiska w powiecie i ograniczenie 

negatywnego wpływu zanieczyszczeń na środowisko. Dzięki programowi zwiększy się ochrona 

i rozwój walorów środowiska, a także racjonalne gospodarowanie jego zasobami. 

Oprócz kwestii ochrony środowiska Program porusza również problematykę 

nasilających się zmian klimatycznych oraz wyznacza kierunki adaptacji. Obowiązek ich 

określenia na poziomie regionalnym nakłada Strategiczny plan adaptacji dla sektorów 

i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 

2020). 



13 | S t r o n a    

P&B Energy Bartłomiej Przybylski 
NIP: 522 31 66 131, REGON: 384126380 

3 Spójność z dokumentami strategicznymi i programowymi 

Program ochrony środowiska dla powiatu ostrołęckiego spójny jest z następującymi 

dokumentami: 

1. Krajowy plan na rzecz energii i klimatu na lata 2021-2030 

KPEiK przedstawia założenia i cele oraz polityki i działania na rzecz realizacji 5 wymiarów 

unii energetycznej tj.: bezpieczeństwa energetycznego, wewnętrznego rynku 

energii, efektywności energetycznej, obniżenia emisyjności, badań naukowych, innowacji 

i konkurencyjności. 

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

klimatyczno-energetyczne na 2030 r.:  

a. -7% redukcji emisji gazów cieplarnianych w sektorach nieobjętych systemem ETS w 

porównaniu do poziomu w roku 2005,  

b. 21-23% udziału OZE w finalnym zużyciu energii brutto (cel 23% będzie możliwy do 

osiągnięcia w sytuacji przyznania Polsce dodatkowych środków unijnych, w tym 

przeznaczonych na sprawiedliwą transformację), uwzględniając:  

 14% udziału OZE w transporcie,  

 roczny wzrost udziału OZE w ciepłownictwie i chłodnictwie o 1,1 pkt. proc. 

średniorocznie,  

c. wzrost efektywności energetycznej o 23% w porównaniu z prognozami PRIMES2007,  

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

2. Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności: 

a. Cel 7 – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz ochrona i poprawa stanu 

środowiska. 

3. Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju do roku 2020 (z perspektywą do 2030 r.): 

a. Cel szczegółowy II – Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie zrównoważony, 

b. Obszar wpływający na osiągnięcie celów Strategii – Transport, 

c. Obszar wpływający na osiągnięcie celów Strategii – Energia, 

d. Obszar wpływający na osiągnięcie celów Strategii – Środowisko. 

4. Polityka ekologiczna państwa 2030 – strategia rozwoju w obszarze środowiska 

i gospodarki wodnej: 

a. Cel szczegółowy: Środowisko i zdrowie. Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa 

ekologicznego (I), 

b. Cel szczegółowy: Środowisko i gospodarka. Zrównoważone gospodarowanie 

zasobami środowiska (II), 

c. Cel szczegółowy: Środowisko i klimat. Łagodzenie zmian klimatu i adaptacja do nich 

oraz zarządzanie ryzykiem klęsk żywiołowych (III), 
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d. Cel szczegółowy: Środowisko i edukacja. Rozwijanie kompetencji (wiedzy, 

umiejętności i postaw) ekologicznych społeczeństwa (IV), 

e. Cel szczegółowy: Środowisko i administracja. Poprawa efektywności funkcjonowania 

instrumentów ochrony środowiska (V). 

5. Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku: 

a. Kierunek interwencji 3: zmiany w indywidualnej i zbiorowej mobilności, 

b. Kierunek interwencji 5: ograniczanie negatywnego wpływu transportu 

na środowisko. 

6. Strategia zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa 2030: 

a. Cel szczegółowy II. Poprawa jakości życia, infrastruktury i stanu środowiska. 

7. Polityka energetyczna Polski do 2040 roku: 

a. Rozwój odnawialnych źródeł energii. 

8. Program Ochrony Środowiska dla Województwa Mazowieckiego do roku 2022: 

a. Poprawa jakości powietrza przy zapewnieniu bezpieczeństwa energetycznego w 

kontekście zmian klimatu, 

b. Ochrona przed hałasem, 

c. Osiągnięcie dobrego stanu jednolitych części wód powierzchniowych 

i podziemnych, 

d. Prowadzenie racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej, 

e. Gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią sposobów postępowania 

z odpadami, uwzględniając zrównoważony rozwój województwa mazowieckiego, 

f. Ochrona różnorodności biologicznej oraz krajobrazowej, 

g. Ograniczenie  ryzyka  wystąpienia  poważnych  awarii  przemysłowych  oraz 

minimalizacja ich skutków. 

9. Strategiczny plan adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 

roku 2020 

a. Dostosowanie sektora gospodarki wodnej do zmian klimatu, 

b. dostosowanie sektora energetycznego do zmian klimatu, 

c. ochrona różnorodności biologicznej i gospodarka leśna w kontekście zmian 

klimatu, 

d. adaptacja do zamian klimatu w gospodarce przestrzennej i budownictwie, 

e. stworzenie lokalnych systemów monitorowania i ostrzegania przed zagrożeniami, 

f. zwiększenie świadomości odnośnie do ryzyk związanych ze zjawiskami 

ekstremalnymi i metodami ograniczania ich wpływu. 

10. Program ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których 

zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu. 
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11. Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrołęckiego na lata 2021-2030: 

a. Poprawa stanu dróg oraz rozbudowa układu drogowego, 

b. Poprawa stanu środowiska przyrodniczego. 

 

Niniejsza dokumentacja zgodna jest również z projektem programu pn.: Fundusze 

Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Jest to istotne źródło finansowania dla obszaru 

województwa mazowieckiego zakładające wsparcie m.in. dla działań związanych 

z łagodzeniem zmian klimatu, ochroną bioróżnorodności, racjonalną gospodarką odpadami 

oraz racjonalną gospodarką wodną, wpierające efektywność energetyczną, odnawialne źródła 

energii i działania związane z redukcją emisji gazów cieplarnianych. Na dzień opracowania 

niniejszego programu ochrony środowiska projekt programu jest w trakcie opiniowania przez 

Komisję Europejską. 
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4 Charakterystyka obszaru powiatu ostrołęckiego 

4.1 Położenie 

Powiat ostrołęcki położony jest w północnej części województwa mazowieckiego, a w 

jego skład wchodzi 11 gmin: Baranowo, Czarnia, Czerwin, Goworowo, Kadzidło, Lelis, Łyse, 

Myszyniec, Olszewo-Borki, Rzekuń i Troszyn. Łączna powierzchnia powiatu wynosi 2 093 km2 , 

co na tle kraju stanowi wartość powyżej średniej1. 

 
Rysunek 1. Położenie powiatu ostrołęckiego (kolor żółty) na tle województwa mazowieckiego 
Źródło: opracowanie własne  

 

                                                     
1Bank Danych Lokalnych, GUS 
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Rysunek 2. Gminy w powiecie ostrołęckim (kolor różowy)  
Źródło: opracowanie własne 

Powiat ostrołęcki graniczy z następującymi Jednostkami Samorządu Terytorialnego: 

 od północy z powiatem szczycieńskim i piskim (województwo warmińsko-

mazurskie), 

 od wschodu z powiatem kolneńskim i łomżyńskim (województwo podlaskie), 

 od południa z powiatem ostrowskim i wyszkowskim (województwo 

mazowieckie), 

 od zachodu z powiatem przasnyskim i makowskim (województwo 

mazowieckie). 
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W układzie komunikacyjnym przez teren Powiatu przebiegają główne szlaki 

transportowe łączące północną część kraju z południem oraz część zachodnią ze wschodnią. 

Są to drogi krajowe: 

 DK 53 łącząca Ostrołękę i Olsztyn,  

 DK 61 łącząca Warszawę i Suwałki.  

 DK 60 łącząca łukiem Ostrowię Mazowiecką z Łęczycą (województwo łódzkie), 

oraz drogi wojewódzkie nr 614, nr 626, nr 544, nr 627, nr 645, nr 647 i nr 677. 

Linie kolejowe leżące na terenie powiatu nie odgrywają obecnie większej roli 

w systemie transportowym oraz w obsłudze pasażerskiej, ponieważ nie przebiegają przez 

niego główne magistrale kolejowe. Dodatkowo część znajdujących się na obszarze powiatu 

linii kolejowych o znaczeniu państwowym i regionalnym obecnie nie funkcjonuje. W relacjach: 

Ostrołęka – Szczytno, Ostrołęka – Łapy (linie 35, 36) oraz Ostrołęka – Ostrów Mazowiecka – 

Małkinia – Siedlce (linia nr 34) nie są prowadzone przewozy pasażerskie. Wykorzystywana w 

ten sposób jest jedynie linia nr 29 Tłuszcz – Ostrołęka 2. 

4.2 Demografia 

Dane Głównego Urzędu Statystycznego pokazują, że na przestrzeni ostatnich lat liczba 

ludności na terenie powiatu utrzymuje się na stałym poziomie – porównując dane z 2014 

i 2021 roku wartości oscylowały w okolicach liczby 88,5 tys.   

 

Wykres 1. Liczba ludności na terenie powiatu ostrołęckiego w latach 2014 – 2021 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Mieszkańcy powiatu ostrołęckiego stanowią ok. 1,6% mieszkańców województwa 

mazowieckiego, a gęstość zaludnienia wynosi 42 osób na 1 km2 (dla porównania średnia 

gęstość zaludnienia w Polsce wynosi 123 osoby na 1 km2). 

                                                     
2 Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrołęckiego na lata 2021-2030 

88 413 88 378 88 791 88 944 88 735 88 654 88 497 88 417

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
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4.3 Gospodarka 

Na terenie powiatu ostrołęckiego nie ma bardzo dużych zakładów przemysłowych, 

natomiast w 2021 roku zarejestrowanych było 6 657 podmiotów gospodarki narodowej. 

Przeważają przedsiębiorstwa sektora prywatnego (96,8% firm) – do sektora publicznego 

przynależy 211 instytucji (3,2%). 

 
Wykres 2. Podmioty gospodarki narodowej zarejestrowane w rejestrze REGON wg sekcji PKD w powiecie 
ostrołęckim 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, na tle wszystkich działalności 

zdecydowanie wyróżniają się sekcje: G (handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów) – 

liczba podmiotów to 1 488 oraz F (budownictwo) – 1 383 podmioty. Dużym udziałem 

charakteryzują się również branże z sekcji: C (przetwórstwo przemysłowe) – 692 podmioty, H 

(transport i gospodarka magazynowa) – 552 oraz S i T (pozostała działalność usługowa) – 501. 

Do większych podmiotów gospodarczych działających na terenie powiatu mogących 

powodować znaczne emisje zanieczyszczeń do środowiska można zaliczyć: 

 Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe przy ul. Reymonta 27, 

Myszyniec (gm. Myszyniec), nazwa: PPHU "MAKS-BUD" Maksymilian Brodzik, 
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 Zakład przetwórstwa rolno-spożywczego i runa leśnego przy ul. Reymonta 23, 

Myszyniec (gm. Myszyniec), nazwa: Brzostek J. Przetwórstwo Rolno-Spożywcze, 

 Przedsiębiorstwo produkcyjno-handlowo-usługowe przy ul. Reymonta 46, 

Myszyniec (gm. Myszyniec), nazwa: Agrobud Sp. J. PPHU, 

 Zakład druku oraz przetwórstwa papieru przy ul. Wierzbowej 3B, Olszewo-Borki 

(gm. Olszewo-Borki), nazwa: ATRAM PAPER Sp. z o.o., 

 Zakład przetwórstwa papieru z siedzibą pod adresem Dobrołęka 1A 

(gm. Olszewo-Borki), nazwa: CELLPAK Zdzisław Koziatek, 

 Drukarnia przy ul. Mazurskiej 88, Antonie (gm. Olszewo-Borki), nazwa: A-Z 

COLOR Sp. z o.o., 

 Zakład przetwórstwa zbożowego przy ul. Nowowiejskiej 35, Kruki (gm. Olszewo-

Borki), nazwa: MELVIT S.A. 

 Producent produktów z betonu przy ul. Nowowiejskiej 33, Kruki (gm. Olszewo-

Borki), nazwa: H+H Polska Sp. z o.o., 

 Producent produktów z betonu przy ul. Nowowiejskiej 10, Kruki (gm. Olszewo-

Borki), nazwa: OSTBRUK, 

 Zakład produkujący naturalne gryzaki (karmy) dla zwierząt w miejscowości Nowa 

Wieś, ul. Ostrołęcka 16 (gm. Olszewo-Borki), nazwa: SBS Sp. z o.o., 

 Zakład mleczarski przy ul. Niepodległości 42, Baranowo (gm. Baranowo), nazwa: 

SM MLEKOVITA, 

 Przedsiębiorstwo działające w branży odpadowej przy ul. Przemysłowej 45, Ławy 

(gm. Rzekuń), nazwa: MPK Sp. z o. o., 

 Zakład produkujący fotopolimerowe matryce drukowe w miejscowości Susk 

Stary (gm. Rzekuń), nazwa: FLEXMAR Marek Biedrzycki, 

 Zakład przetwórstwa mięsnego przy ul. 4 Września 37, Troszyn, (gm. Troszyn) 

nazwa: Zakład przetwórstwa mięsnego "SMAK" Zdzisław i Krystyna Truskolascy  

Sp. J., 

 Zakład produkcyjny rolniczych produktów do nawożenia przy ul. Przemysłowej 

36, Troszyn (gm. Troszyn), nazwa: Eko-Kurp Rol Sp. z o.o., 

 Zakład produkujący meble na zamówienie wraz z lakiernią z siedzibą pod 

adresem Czarnia 63 (gm. Czarnia), nazwa: "Lakiernia" Marianna i Andrzej 

Dawidczyk, 

 Zakład produkujący metalową armaturę sanitarną, gazową niskociśnieniową 

wraz z zespołem instalacji wentylacyjno-aspiracyjnej w miejscowości Kadzidło 

(gm. Kadzidło), nazwa: SIZER Spółka jawna M.A. Ciężar, 

 Zakład rozbioru mięsa w Dylewie, ul. Przemysłowa 2 (gm. Kadzidło), nazwa: 

Zakład Przetwórstwa Mięsnego “JBB” Import-Eksport J. Bałdyga, 
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 Zakład przetwórstwa mięsnego w Łysych, ul. Kościelna 25 (gm. Łyse), nazwa: 

Zakład Przetwórstwa Mięsnego “JBB” Import-Eksport J. Bałdyga, 

4.4 Zabytki 

Dziedzictwem kulturowym powiatu są przede wszystkim obiekty architektoniczne. 

Poniżej przedstawiono spis budynków, które zostały wpisane do rejestru zabytków 

Narodowego Instytutu Dziedzictwa 3: 

Gmina Baranowo 

Baranowo: 

 kościół par. pw. Narodzenia NMP, 1918, nr rej.: A-623 z 26.01.1998. 

Brodowe Łąki: 

 kościół par. pw. św. Michała Arch., drewniany, 1884, nr rej.: A-625 z 29.09.1998, 

 dzwonnica, drewniany, 1884, nr rej.: A-984 z 22.09.2010. 

Czarnotrzew: 

 młyn wodny, drewniany, 1923, nr rej.: A-611 z 12.12.1981. 

 

Gmina Czarnia 

Czarnia: 

 kościół par. pw. Niepokalanego Poczęcia NMP, 1904, nr rej.: A-433 z 2.02.1973, 

 cmentarz rzym.-kat., nr rej.: A-544 z 18.01.1986. 

 

Gmina Czerwin  

Bobin (Czamrowina): 

 zespół dworski, 2 poł. XIX, nr rej.: A-527 z 10.09.1984 i z 5.11.1984: 

 dwór, drewniany, 

 park. 

Chruśnice: 

 cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: A-566 z 18.01.1986 

Czerwin: 

 zespół kościoła parafialnego, 2 poł. XVIII, nr rej.: A-42 z 5.04.1962: 

 kościół pw. św. Michała Archanioła, 

 dzwonnica, 

 kaplica przedpogrzebowa, 

 cmentarz przykościelny, 

  

                                                     
3 Wykaz zabytków nieruchomych wpisanych do rejestru zabytków - stan na 31 marca 2022 r. 
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 budynki cmentarne, nr rej.: 252 z 30.01.1986: 

 kaplica cmentarna, 1854 (nie istnieje), 

 kaplica grobowa rodziny Andlauer, 1890, 

 2 bramy, 2 poł. XIX, 

 zespół dworski, XVII/XVIII, 2 poł. XIX, nr rej.: A-495 z 27.01.1984 i z 25.04.1984: 

 dwór, 

 park. 

Gostery: 

 wiatrak holender, 1933, nr rej.: 41/81 z 14.12.1981. 

Grodzisk: 

 park dworski, nr rej.: A-395 z 2.01.1962 i z 27.01.1984. 

Piski: 

 kościół par. pw. św. Jana, k. XVIII, nr rej.: A-423 z 12.04.1962, 

 dzwonnica, nr rej.: j.w., 

 cmentarz kościelny, nr rej.: j.w., 

 cmentarz rzym.-kat., nr rej.: A-559 z 30.01.1986. 

Wojsze 

 cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: A-570 z 22.01.1986. 

 

Gmina Goworowo 

Brzeźno 

 - zespół pałacowy, XVIII-XIX, nr rej.: A-393 z 18.11.1959 27.01.1984: 

 pałac, 

 park. 

Goworowo 

 kościół par. pw. Podwyższenia Krzyża, 1880, nr rej.: A-462 z 30.03.1981, 

 dzwonnica, nr rej.: j.w., 

 cmentarz rzym.-kat. (najstarsza część), XIX, nr rej.: A-558 z 30.01.1986, 

 kaplica grobowa rodziny Górskich, k. XIX, nr rej.: A-485 z 11.12.1981, 

 szkoła, 1920, nr rej.: A-601 z 14.09.1989. 

Kunin  

 kościół par. pw. NMP, drewn., XIX/XX, nr rej.: A-618z 18.06.1997. 
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Ponikiew Mała 

 zespół dworski, poł. XIX, nr rej.: A-468 z 30.03.1981i z 27.01.1984: 

 dwór, 

 park. 

Szczawin 

 zespół pałacowy, XVIII-XIX, nr rej.: A-396 z 15.01.1962 i z 10.12.1978: 

 pałac, 

 park. 

 

Gmina Kadzidło 

Czarnia 

 kościół par., drewn., 1921, nr rej.: A-621 z 5.12.1997, 

 cmentarz rzym.-kat., nr rej.: A-543 z 18.01.1986. 

Kadzidło 

 kościół par. pw. Świętego Ducha, ul. Sportowa, k. XIX, nr rej.: A-422 z 12.04.1962, 

 otoczenie kościoła, nr rej.: j.w., 

 ogrodzenie, mur./met., k. XIX, nr rej.: A-1527 z 27.09.2019, 

 kaplica Matki Boskiej z murem oporowym i schodami, ul. Kościuszki, 1957, 

 nr rej.: A-1015 z 9.05.2011, 

 cmentarz rzym.-kat., nr rej.: A-557 z 30.01.1986. 

Piasecznia 

 cmentarz wojenny z 1920 r., nr rej.: A-567 z 18.01.1986. 

Wach 

 cmentarz wojenny z I wojny światowej, nr rej.: A-571 z 18.01.1986. 

 

Gmina Lelis 

Dąbrówka 

 kościół par. pw. św. Anny, drewn., 1756, 1883, nr rej.: A-458 z 12.02.1981, 

 dzwonnica, drewn., 1893, nr rej.: A-986 z22.09.2010. 

 

Gmina Łyse 

Lipniki 

 kościół par. pw. Najświętszego Serca Jezusowego, 1837-43, nr rej.: A-469 z 7.07.1981, 

 dzwonnica, drewn., 1902, nr rej.: j.w., 

 kaplica cmentarna, 2 poł. XIX, nr rej.: 248 z 30.01.1986, 

 brama główna, nr rej.: j.w. 
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Łyse 

 kościół par. pw. św. Anny, drewn., 1882, nr rej.: A-607 z 10.02.1965. 

Zalas 

 kościół par. pw. św. Stanisława Kostki, 1908-13, nr rej.: A-1126 z 22.01.2013, 

 dzwonnica, nr rej.: j.w. 

 

Gmina Myszyniec 

Myszyniec 

 kościół par., 1915, nr rej.: A-467 z 30.03.1981, 

 dzwonnica, XVIII, nr rej.: j.w., 

 cmentarz rzym.-kat. (część stara), nr rej.: A-532 z 30.01.1986. 

 

Gmina Olszewo-Borki 

Nowa Wieś  

 plebania, XIX/XX, nr rej.: A-489 z 2.11.1982. 

Przystań 

 zespół dworski, XIX-XX, nr rej.: A-511z 27.01.1984 i z 1.09.1989: 

 dwór, ob. szkoła, drewn., 1928, 

 park, XIX, 

 młyn wodny, drewn., 1944, nr rej.: A/39/81 z 16.07.1981 (nie istnieje). 

 

Gmina Rzekuń 

Rzekuń 

 kościół par. pw. Serca Pana Jezusa, pocz. XX, nr rej.: A-432 z 10.01.1974, 

 cmentarz rzym.-kat., ul. Kościuszki, nr rej.: A-548 z 13.01.1986, 

 kaplica cmentarna pw. Świętego Krzyża, 1857, nr rej.: A-1489 z 13.03.2019. 

Przytuły Stare 

 park, XIX, nr rej.: A-513 z 27.01.1984. 

Stary Susk 

 zespół dworski, poł. XIX, nr rej.: A-461 z 30.03.1981 i z 27.01.1984: 

 dwór, 

 park. 
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Gmina Troszyn  

Kleczkowo 

 zespół kościoła parafialnego, XVI, nr rej.: A-382 z 9.06.1958: 

 kościół pw. św. Wawrzyńca, pocz. XVI, 1951, 

 wikarówka, 

 mury obronne, 

 dzwonnica, 

 kaplica cmentarna, 2 poł. XIX, nr rej.: 249 z 30.01.1986.  
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5 Ocena aktualnego stanu środowiska powiatu ostrołęckiego – 

obszary interwencji 

5.1 Ochrona klimatu i jakości powietrza 

5.1.1 Warunki klimatyczne 

Województwo mazowieckie, do którego należy powiat ostrołęcki położone jest 

w strefie klimatu umiarkowanego. Ze względu na usytuowanie w środkowej części Europy 

klimat tego obszaru podlega wpływom morskim i kontynentalnym. Rozprzestrzenianie się 

zanieczyszczeń w przyziemnych warstwach atmosfery uwarunkowane jest czynnikami 

meteorologicznymi, do których należy: prędkość i kierunek wiatru, opad atmosferyczny, 

temperatura powietrza oraz pionowa struktura dynamiczna warstwy granicznej atmosfery. 

Mazowsze znajduje się w strefie przeważających wiatrów z sektora zachodniego i południowo-

zachodniego. Średnia prędkość wiatru najczęściej mieści się w zakresie od 5 do 10 m/s. Średnia 

roczna temperatura powietrza w 2021 roku na przeważającym obszarze województwa 

mazowieckiego mieściła się w zakresie od 8°C do 9°C, a średnia suma opadów w zakresie od 

500 mm do 700 mm, przy jednocześnie dużym zróżnicowaniu przestrzennym 

w poszczególnych miesiącach4. 

Okolice Ostrołęki uznawane są za najchłodniejszą część Mazowsza. Okres wegetacyjny 

trwa średnio około 200 dni. Średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,1oC, z 

najcieplejszym lipcem - 18oC i najzimniejszym lutym - 4,4oC. Wilgotność względna powietrza 

wykazuje przebieg podobny do przeciętnego w kraju i w skali rocznej wynosi 80%. 

Z przebiegiem wilgotności związana jest częstotliwość występowania mgieł – około 42 dni 

w ciągu roku. Obszar otrzymuje średnio 527 mm opadu, z czego 343 mm przypada na okres 

wegetacyjny. Przeważające kierunki wiatru na terenie powiatu pochodzą z kierunku 

zachodniego, południowo-zachodniego oraz północno-zachodniego. Najrzadziej wieją wiatry 

z kierunku północno-wschodniego i wschodniego. Największe prędkości wiatrów notowane są 

zimą i wiosną, a najmniejsze latem. Wraz ze wzrostem prędkości wiatrów nasila się wiele 

procesów atmosferycznych, które wpływają na warunki bioklimatyczne, czyli między innymi 

procesy wentylacyjne, zwiększenie ochłodzenia, usuwanie zanieczyszczeń atmosferycznych 

oraz pary wodnej wzrasta udział wiatrów z sektora północnego, a w zimie częste są wiatry 

południowo-wschodnie5.  

                                                     
4 Roczna Ocena Jakości Powietrza w Województwie Mazowieckim Raport Wojewódzki za rok 2021 
5 Program Ochrony Środowiska dla gminy Troszyn na lata 2022-2025 z uwzględnieniem perspektywy na lata 
2026-2030, gmina powiatu ostrołęckiego 
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5.1.2 Jakość powietrza atmosferycznego  

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska w roku 2022 dla obszaru województwa 

mazowieckiego przeprowadził roczną ocenę jakości powietrza atmosferycznego dotyczącą 

roku 2021. Obowiązujący układ stref określa Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz.U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.), zgodnie z którą województwo mazowieckie 

podzielone zostało na następujące strefy: 

 PL1401 aglomeracja warszawska, 

 PL1402 miasto Płock, 

 PL1403 miasto Radom, 

 PL1404 strefa mazowiecka. 

 
Rysunek 3. Podział województwa mazowieckiego na strefy. 
Źródło: Roczna Ocena Jakości Powietrza w Województwie Mazowieckim Raport Wojewódzki za rok 2021 
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System rocznej oceny jakości powietrza w województwie oparty jest o szereg 

systemów pomiarów zanieczyszczeń, specjalistyczne modelowanie matematyczne oraz inne 

metody oceny jakości powietrza. Brane pod uwagę są również warunki meteorologiczne 

w danym roku, które mają wpływ na stężenie zanieczyszczeń w powietrzu.  

Dzięki kompleksowemu podejściu Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska 

dokonano pełnej oceny poszczególnych zanieczyszczeń. Ocenę wykonano według kryteriów 

dotyczących ochrony zdrowia dla 12 substancji: 

 dwutlenku siarki SO2,  

 dwutlenku azotu NO2,  

 tlenku węgla CO,  

 benzenu C6H6, 

 ozonu - O3, 

 pyłu PM10,  

 pyłu PM2,5,  

 ołowiu Pb w pyle PM10,  

 arsenu As w pyle PM10,  

 kadmu Cd w pyle PM10,  

 niklu Ni w pyle PM10, 

 benzo(a)pirenu w pyle PM10, 

oraz kryteriów określonych w celu ochrony roślin dla 3 substancji:  

 dwutlenku siarki SO2, 

 tlenków azotu NOx, 

 ozonu O3 określonego współczynnikiem AOT40. 

Dwutlenek siarki, tlenek węgla, dwutlenek azotu, wielopierścieniowe węglowodory 

aromatyczne, a także metale ciężkie i pyły zawieszone należą do produktów spalania 

wpływających na występowanie niskiej emisji. Ozon z kolei jest zagrożeniem dla człowieka 

i środowiska naturalnego w sytuacji, gdy pojawi się w powietrzu przy powierzchni ziemi. 

Powstaje on w gorące, słoneczne, letnie dni, w wyniku reakcji chemicznych zachodzących 

w przyziemnej warstwie atmosfery, gdy jest ona zanieczyszczona dwutlenkiem azotu. Dzieje 

się tak najczęściej w centrach miast lub przy ruchliwych trasach komunikacyjnych. 

Wynikiem oceny, zarówno pod kątem kryteriów dla ochrony zdrowia jak i kryteriów 

dla ochrony roślin, dla wszystkich substancji podlegających ocenie, jest zaliczenie do jednej 

z poniższych klas6: 

 w klasyfikacji podstawowej: 

o do klasy A – jeżeli stężenia zanieczyszczenia na terenie strefy nie 

przekraczają odpowiednio poziomów dopuszczalnych lub docelowych, 

                                                     
6  Oznaczenie klas przyjęto wg. instrukcji GIOŚ i kodowania stosowanego w raportowaniu wyników do 
Europejskiej Agencji Środowiska 
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o do klasy C – jeżeli stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy 

przekraczają poziomy dopuszczalne lub poziomy docelowe. 

Powiat ostrołęcki położony jest w strefie mazowieckiej, której wyniki pomiarów jakości 

powietrza przedstawiają poniższe tabele. 

Tabela 1. Klasyfikacja strefy z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony zdrowia 

Nazwa strefy Kod 
strefy 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla 
obszaru całej strefy 

SO
2
 

C
O

 

N
O

2
 

C
6
H

6 

P
M

1
0

 

P
M

2
,5

 

P
b

  

A
s 

C
d

 

N
i 

B
aP

 

O
3

 

Strefa 
mazowiecka 

PL1404 C A A A C C A A A A C A 

Źródło: Roczna Ocena Jakości Powietrza w Województwie Mazowieckim Raport Wojewódzki za rok 2021 

Tabela 2. Klasyfikacja strefy z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin 

Nazwa strefy Kod 
strefy 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla 
obszaru całej strefy 

SO2 NOx O3 
 

Strefa 
mazowiecka 

PL1404 A A A 

Źródło: Roczna Ocena Jakości Powietrza w Województwie Mazowieckim Raport Wojewódzki za rok 2021 

Zgodnie z Roczną oceną jakości powietrza w woj. mazowieckim w 2021 r na terenie 

powiatu ostrołęckiego stwierdzono przekroczenia poziomu długoterminowego ozonu – O3 

zarówno ze względu na ochronę zdrowia ludzi, jak i ochronę roślin. Dodatkowo na terenie 

gmin Goworowo, Kadzidło, Lelis, Myszyniec, Olszewo-Borki i Rzekuń stwierdzono 

przekroczenia celów dla benzoapirenu - B(a)P. Zanieczyszczenia w gminach: Lelis, Olszewo-

Borki, Rzekuń oraz Goworowo mają charakter napływowy, z większych ośrodków miejskich. 

Pozostałe gminy: Baranowo, Czarnia, Czerwin, Łyse i Troszyn na swym obszarze nie notowały 

przekroczeń B(a)P. 
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Rysunek 4. Zasięg obszarów przekroczenia poziomy docelowego B(a)P w pyle zawieszonym PM10 w obszarze 
powiatu ostrołęckiego 
Źródło: Roczna Ocena Jakości Powietrza w Województwie Mazowieckim Raport Wojewódzki za rok 2021 

Na terenie powiatu wszystkie gminy w 2020 roku przeprowadziły inwentaryzację 

źródeł ciepła. Celem inwentaryzacji było określenie liczby przestarzałych kotłów grzewczych, 

szczególnie tych, które powinny zostać wymienione w pierwszej kolejności.  

Inwentaryzacje wykazały, że na terenie gmin znaczna większość zinwentaryzowanych 

głównych źródeł ciepła czerpie energię z paliw stałych. Na źródła te składają się kotły, 

piecokuchnie, piece wolnostojące, kominki oraz piece kaflowe. Około 90% z tych źródeł nie 

spełnia wymogów uchwały antysmogowej. To one w głównej mierze przyczyniają się do 

powstawania smogu w okresie jesienno-zimowym7. 

Wynikiem przeprowadzonych inwentaryzacji było stworzenie bazy danych źródeł 

niskiej emisji, a także raportu podsumowującego inwentaryzację (analizę badania) 

sporządzonego w formie pisemnej. Dzięki inwentaryzacji zapoznano się z planami 

mieszkańców odnośnie wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji budynków. Inwentaryzacje 

                                                     
7 Raporty z wykonania inwentaryzacji indywidualnych źródeł ciepła na terenie gmin w powiecie ostrołęckim 
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źródeł ciepła umożliwiają poznanie przyczyn realnego problemu jakości powietrza na terenie 

poszczególnych gmin, wytypowanie terenów szczególnie narażonych na zanieczyszczenia 

powietrza oraz określenie wielkości emisji dwutlenku węgla i zużycia energii. 

Na terenie powiatu nie ma zorganizowanego systemu cieplnego. Gospodarstwa 

domowe ogrzewane są indywidualnie i wytwarzają ciepło dla swoich potrzeb. Na obszarze 

powiatu głównym źródłem ogrzewania są kotły na paliwo stałe (węgiel, drewno). Mniejszą 

część stanowią paliwa gazowe. 

Gaz ziemny uznawany jest za paliwo proekologiczne ze względu na ograniczoną emisję 

zanieczyszczeń powstającą podczas jego spalania. To za sprawą metanu, głównego składnika 

gazu, który eliminuje powstawanie produktów szkodliwych dla środowiska, takich jak: 

dwutlenek siarki, sadza, popiół, żużel i pyły.  

Przez obszar ostrołęcki przebiegają gazociągi wysokiego ciśnienia: tranzytowa linia 

magistralna DN „Wschód-Zachód” (przebiegająca przez gminy: Czerwin, Goworowo, Różan, 

Młynarze, Sypniewo, Czerwonka, Płoniawy-Bramura), gazociąg systemu krajowego DN 250 relacji 

Rembelszczyzna – Wyszków – Ostrów Mazowiecka – Zambrów, a także gazociąg DN200 (Ostrów 

Mazowiecka – Ostrołęka – Kadzidło) wraz z odgałęzieniami lokalnymi8. 

Pomimo obecności systemów przesyłowych obszar powiatu charakteryzuje się niskim 

poziomem zgazyfikowania, zgodnie z danymi GUS, w 2020 roku stopień zgazyfikowania 

powiatu wyniósł 14,0%.  

Tabela 3. Stopień gazyfikacji gmin w powiecie ostrołęckim 
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2,17 0 0 4,47 8,88 12,14 16,89 35,37 10,52 8,74 0 

Źródło: opracowanie własne na podstawie dennych Polskiej Spółki Gazownictwa 

Na terenach gmin Czarnia, Goworowo i Myszyniec Polska Spółka Gazownicza nie 

świadczy usług. 

Na terenie Powiatu Ostrołęckiego zlokalizowany jest gazociąg tranzytowy „Jamal 

Europa”, który tworzy jedna nitka gazociągu wysokiego ciśnienia o długości około 35 km. 

W powiecie znajduje się zespół zaworowo-upustowy ze stacją ochrony katodowej 

                                                     
8 Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrołęckiego na lata 2021-2030 
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w Malinowie Starym. Gazociąg przebiega obok miejscowości Malinowo Stare, Gocły, 

Chruśnice, Suchcice, Nogawki, Rębisze, Jawory Wielkopole, Dąbrówka9. 

Sektor mieszkalnictwa stanowi największe źródło emisji zanieczyszczeń do powietrza 

na terenie powiatu. Podstawowym problemem w zakresie zanieczyszczenia powietrza 

atmosferycznego jest emisja niska, pochodząca z domowych pieców grzewczych i lokalnych 

kotłowni węglowych, w których spalanie odbywa się w nieefektywny sposób. Cechą 

charakterystyczną niskiej emisji jest to, że powodowana jest przez liczne źródła 

wprowadzające do powietrza niewielkie ilości zanieczyszczeń. Duża liczba kominów 

o niewielkiej wysokości powoduje, że wprowadzane zanieczyszczenia do środowiska są 

uciążliwe, ponieważ zanieczyszczenia gromadzą się wokół miejsca powstania – często są to 

obszary o zwartej zabudowie.  

Dodatkowo uwagę należy zwrócić na materiał wykorzystywany do spalania. Ze 

względów ekonomicznych często jest to węgiel o niskiej jakości.  

Drugą grupą emisji, co do wielkości wpływu na wartość przekroczeń jest emisja liniowa 

pochodząca z ruchu drogowego. Największe strumienie zanieczyszczeń związane 

są z głównymi węzłami komunikacyjnymi, w tym: wzdłuż ulic o zwartej, obustronnej 

zabudowie, będących tranzytowymi ciągami komunikacyjnymi (podwyższone stężenia NO2, 

CO, formaldehydu, benzenu, itp.). Istotne znaczenie ma również zapylenie powstające 

na skutek ścierania się opon i nawierzchni dróg. Największe emisje liniowe na terenie powiatu 

ostrołęckiego dotyczą: 

 drogi krajowej nr 53 łączącej Ostrołękę i Olsztyn,  

 drogi krajowej nr 61 łączącej Warszawę i Suwałki.  

 drogi krajowej nr 60 łączącej Ostrów Mazowiecką z Łęczycą (województwo 

łódzkie), 

 dróg wojewódzkich nr 614, nr 626, nr 544, nr 627, nr 645, nr 647 i nr 677. 

Potencjalnym źródłem emisji dużych ilości zanieczyszczeń do powietrza mogą być także 

zakłady przemysłowe. Zgodnie z danymi Starostwa Powiatowego, na terenie powiatu od 

początku 2017 roku zgłoszono 33 instalacje, które nie wymagają uzyskania pozwolenia na 

wprowadzanie gazów i pyłów do powietrza oraz wydano 9 pozwoleń na wprowadzanie gazów 

i pyłów do powietrza. Decyzję wydano dla następujących instalacji: 

 zakład produkujący silikatowe materiały budowlane z piasku, wapna i wody 

w miejscowości Kruki (gm. Olszewo-Borki), nazwa: H+H Polska Sp. z o.o., 

 zakład produkujący naturalne gryzaki (karmy) dla zwierząt w miejscowości 

Nowa Wieś (gm. Olszewo-Borki), nazwa: SBS Sp. z o.o., 

                                                     
9 Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Ostrołęckiego na lata 2021-2030 
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 zakład produkujący fotopolimerowe matryce drukowe w miejscowości Susk 

Stary (gm. Rzekuń), nazwa: FLEXMAR Marek Biedrzycki, 

 zakład produkujący meble na zamówienie wraz z lakiernią w miejscowości 

Czarnia (gm. Czarnia), nazwa: "Lakiernia" Marianna i Andrzej Dawidczyk, 

 zakład produkujący metalową armaturę sanitarną, gazową niskociśnieniową 

wraz z zespołem instalacji wentylacyjno-aspiracyjnej w miejscowości Kadzidło 

(gm. Kadzidło), nazwa: SIZER Spółka jawna M.A. Ciężar, 

 zakład zajmujący się rozbiorem i przetwórstwem mięsa w miejscowości 

Myszyniec (gm. Myszyniec), decyzja wydana dla Pana Edwarda Balcerczyka, 

właściciela zakładu „MASARNIA” w Myszyńcu, 

 zakład produkujący etykiety samoprzylepne z tworzywa sztucznego 

w miejscowości Antonie (gm. Olszewo-Borki), nazwa: Drukarnia A-Z COLOR, 

 zakład konserwujący i naprawiający pojazdy samochodowe w miejscowości 

Nowa Wieś (gm. Olszewo-Borki), nazwa: AP Auto Serwis Adam Pełtak, 

 zakład mleczarski w miejscowości Baranowo (gm. Baranowo), nazwa: Zakład 

Mleczarski Hochland. 

5.1.3 Zagadnienia horyzontalne 

5.1.3.1 Adaptacja do zmian klimatu 

Powinna być skoncentrowana na: 

 dalszym wdrożeniu stabilnych niskoemisyjnych źródeł energii w skali lokalnej, 

 intensyfikacji działań w zakresie rozwoju odnawialnych źródeł produkcji energii, 

 wykorzystywaniu w nowym budownictwie źródeł ciepła opartych na zużyciu innych 

surowców niż węgiel, 

 w przypadku wykorzystania węgla ważne jest również instalowanie wysokosprawnych, 

nowoczesnych kotłów grzewczych. 

5.1.3.2 Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Należy zwrócić szczególną uwagę na awarie przemysłowe, awarie w sieciach 

gospodarki komunalnej i liniach energetycznych oraz na inne nadzwyczajne zagrożenia 

środowiska, które wynikają z nasilenia zmian klimatycznych. W przypadku instalacji 

technologicznych zagrożenie wynika głównie z niedopatrzenia lub niewłaściwej obsługi, 

eksploatacji bądź konserwacji urządzeń. Przyczyną awarii sieci może być natomiast jej 

przeciążenie (w tym zły stan techniczny przy zwiększonym obciążeniu) bądź zewnętrzne 

warunki pogodowe (mróz, upał). 

5.1.3.3 Działania edukacyjne 

Powinny być skoncentrowane na: 
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 prowadzeniu edukacji mieszkańców i zwiększanie ich świadomości w zakresie zmian 

klimatu i sposobów minimalizowania ich skutków, a także metod zapobiegania 

niekorzystnym zmianom klimatu, 

 organizacji wydarzeń kierowanych do mieszkańców mających na celu promocję 

budownictwa pasywnego, odnawialnych źródeł energii oraz transportu 

alternatywnego (elektrycznego). 

5.1.3.4 Monitoring środowiska 

W ramach funkcjonowania monitoringu środowiska przyrodniczego w zakresie badań 

jakości powietrza wykonywane są opracowania, dotyczące strefy mazowieckiej. WIOŚ co roku 

dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu. 

5.1.4 Podsumowanie 

Główny Inspektorat Ochrony Środowiska dla obszaru województwa mazowieckiego 

przeprowadził roczną ocenę jakości powietrza atmosferycznego dotyczącą roku 2021, która 

wykazała na terenie powiatu przekroczenia poziomu długoterminowego ozonu – O3 zarówno 

ze względu na ochronę zdrowia ludzi, jak i ochronę roślin. Na terenie gmin Goworowo, 

Kadzidło, Lelis, Myszyniec, Olszewo-Borki i Rzekuń stwierdzono również przekroczenia celów 

dla benzoapirenu - B(a)P.  

Największym źródłem zanieczyszczeń na ternie powiatu jest niska emisja, mały 

odsetek osób wymieniających stare piece na nowe z uwagi na wysokie koszty eksploatacji, 

wykorzystywanie węgla słabej jakości jako źródła energii cieplnej.  

Poprawę jakości powietrza można uzyskać przez ograniczenie szkodliwych dla 

środowiska technologii, zmniejszenie oddziaływania obszarów niskiej emisji na środowisko 

naturalne, stworzenie warunków rozwoju dla gazyfikacji powiatu (budowa stacji redukcyjnych 

i doprowadzenie sieci do miejscowości o zwartej zabudowie). 

Dodatkowym, lecz mniej znaczącym powodem są zanieczyszczenia napływowe 

z miasta Ostrołęka, jak również pyły z rolnictwa w okresie letnim. Większość budynków na 

terenie powiatu wyposażona jest w instalacje centralnego ogrzewania opalane przede 

wszystkim węglem oraz drewnem.  Mniejszą część stanowią paliwa gazowe. 

5.1.5 Analiza SWOT 

Mocne strony 

 rozwinięta infrastruktura gazowa na terenie powiatu, 

 wykonane inwentaryzacje indywidualnych źródeł ciepła we wszystkich gminach 

powiatu, 

 brak dużych zakładów przemysłowych silnie zanieczyszczających powietrze. 
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Słabe strony 

 wysoki udział emisji niskiej (z ogrzewania indywidualnego), 

 stale wzrastający ruch komunikacyjny, 

 niski udział budynków ogrzewanych paliwem gazowym, 

 napływowy charakter zanieczyszczeń 

 spalanie paliw stałych niskiej jakości. 

Szanse 

 termomodernizacja budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych, 

 wzrost energooszczędności poprzez rozwój energetyki odnawialnej, 

 dofinansowania dla Samorządów i osób fizycznych na inwestycje związane z ochroną 

powietrza. 

 

Zagrożenia 

 brak wystarczających środków finansowych na inwestycje związane z ochroną 

powietrza, 

 spalanie odpadów w gospodarstwach domowych. 

5.2 Zagrożenia hałasem  

Hałas definiowany jest jako dźwięk niepożądany lub szkodliwy dla zdrowia ludzkiego. 

Szkodliwość lub uciążliwość hałasu zależy od natężenia, częstotliwości, charakteru zmian 

w czasie, długotrwałości działania oraz zawartości składowych niesłyszalnych, a także od 

takich cech odbiorcy jak: stan zdrowia, nastrój, wiek. 

W zależności od miejsca występowania i źródła rozróżnia się hałas: 

 komunikacyjny (drogowy, kolejowy i lotniczy), 

 przemysłowy, 

 osiedlowy, 

 domowy. 

Ocena stanu akustycznego środowiska prowadzona jest w ramach Państwowego 

Monitoringu Środowiska. Ochrona przed hałasem polega na zapewnieniu jak najlepszego 

stanu akustycznego środowiska, a realizowana jest przez instrumenty planowania 

przestrzennego oraz instrumenty ochrony środowiska. Dokonywane pomiary i oceny mają 

umożliwiać wyznaczanie obszarów o ponad normatywnym poziomie hałasu, na których należy 

skoncentrować działania naprawcze. 

Podstawowym źródłem hałasu na terenie powiatu ostrołęckiego jest przede wszystkim 

transport drogowy. Do głównych szlaków komunikacyjnych przebiegających przez teren 

powiatu oraz powodujących podstawowe źródło hałasu należy: 
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 droga krajowa nr 53 łącząca Ostrołękę i Olsztyn,  

 drogi krajowa nr 61 łącząca Warszawę i Suwałki.  

 drogi krajowa nr 60 łącząca Ostrów Mazowiecką z Łęczycą (województwo 

łódzkie), 

 drogi wojewódzkie nr 614, nr 626, nr 544, nr 627, nr 645, nr 647 i nr 677.  

W mniejszym stopniu linie kolejowe: 

 nr 29 Tłuszcz – Ostrołęka, 

 nr 34 Ostrołęka – Ostrów Mazowiecka – Małkinia – Siedlce, 

 nr 35 Ostrołęka – Szczytno,  

 nr 36 Ostrołęka – Łapy. 

Na poziom hałasu drogowego i kolejowego ma wpływ szereg czynników związanych z 

ruchem pojazdów i parametrami ciągów. Do najważniejszych z nich należą:  

 natężenie ruchu związane bezpośrednio ze znaczeniem ciągu w układzie 

komunikacyjnym,  

 struktura ruchu (udział pojazdów ciężkich i hałaśliwych),  

 średnia prędkość pojazdów i ich stan techniczny,  

 płynność ruchu,  

 rodzaj i stan nawierzchni.  

Rosnące natężenie ruchu powoduje coraz większą presję na środowisko. Wieloletnie 

badania wskazują na zwiększanie się obszarów poddanych nadmiernemu oddziaływaniu 

hałasu i niepokojące zmniejszanie powierzchni terenów o korzystnych warunkach 

akustycznych. Analiza danych statystycznych na przestrzeni lat 2000 – 2020 wykazuje stały 

wzrost ogólnej liczby pojazdów, w tym liczby pojazdów osobowych10. 

W przypadku hałasów drogowych i kolejowych obowiązujące obecnie wartości 
wskaźników wynoszą11:  

 60 dB w porze dziennej i 50 dB w porze nocnej dla zabudowy mieszkaniowej 
wielorodzinnej, zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zabudowy zagrodowej, 

 55 dB w porze dziennej i 50 dB w porze nocnej dla terenów zabudowy 
mieszkaniowej jednorodzinnej. 

Należy podkreślić, iż przyjęte wartości dopuszczalne stanowią kompromis pomiędzy 

realnymi możliwościami ograniczania emisji i propagacji hałasu a potrzebą komfortu 

akustycznego, w związku z czym ich zachowanie nie gwarantuje całkowitej eliminacji 

uciążliwości akustycznych. 

                                                     
10 Generalny Pomiar Ruchu, GDDKiA 
11 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu 
w środowisku (Dz.U. z 2014 r., poz. 112) 
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Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad sporządza mapy akustyczne na 

zarządzanych przez nią ciągach komunikacyjnych. Na terenie powiatu ostrołęckiego 

sporządzono dwie mapy: na odcinku drogi krajowej nr 53 na odcinku Ostrołęka – Kadzidło oraz 

drogi krajowej nr 61 na odcinku około 1 km przy granicy z miastem na prawach powiatu 

Ostrołęka. Tereny zagrożone hałasem na tle powiatu obrazuje Załącznik nr 1 do niniejszego 

opracowania. 

W ramach monitoringu w 2018, 2019 i 2020 roku Główny Inspektorat Ochrony 

Środowiska wykonał badania hałasu drogowego w kilkunastu miejscowościach na terenie 

województwa mazowieckiego. Najbliżej zlokalizowane punkty pomiarowe znajdowały się 

w Myszyńcu – 5 punktów 12. 

 
Rysunek 5. Lokalizacja punktów pomiarowych hałasu drogowego w Myszyńcu 
Źródło: Ocena stanu akustycznego środowiska na terenie województwa mazowieckiego w roku 2018, GIOŚ 

 

                                                     
12 Ocena stanu akustycznego środowiska na terenie województwa mazowieckiego, opracowania GIOŚ 
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Tabela 4. Wyniki pomiarów hałasu drogowego w Myszyńcu dla określania wskaźników krótkookresowych 

L.p. Lokalizacja Data pomiaru Pora doby LAeq [dB] 

1 ul. Poległych 14/15.06.2018 Dzień 63,8 

Noc 56,7 

2 Myszyniec Stary 28/29.08.2018 Dzień 69,0 

Noc 63,3 

3 ul. Gen. Józefa Bema 08/09.11.2018 Dzień 60,2 

Noc 50,6 

4 ul. Władysława Reymonta 28/29.10.2018 Dzień 67,6 

Noc 59,2 

5 ul. Stacha Konwy 64 27/28.11.2018 Dzień 65,5 

Noc 58,2 

Poziomy hałasu określone czerwoną czcionką wskazują na przekroczenie poziomu dopuszczalnego 

Źródło: Ocena stanu akustycznego środowiska na terenie województwa mazowieckiego w roku 2018, GIOŚ 

Badania krótkookresowe hałasu drogowego w Myszyńcu wskazały na wystąpienie 

przekroczeń poziomu dopuszczalnego w 4 punktach pomiarowych: w porze dziennej w trzech 

i nocnej w czterech przypadkach. 

Przedsiębiorstwa, zakłady i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą 

na obszarze powiatu kształtują klimat akustyczny w swoim otoczeniu. Na analizowanym 

obszarze działalność prowadzi wiele mniejszych przedsiębiorstw i to one stanowić mogą 

źródło niekontrolowanej emisji hałasu.  

Drugim największym źródłem hałasu na terenie powiatu jest hałas przemysłowy. 

Przedsiębiorstwa, zakłady i osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą na obszarze 

powiatu kształtują klimat akustyczny w swoim otoczeniu. Hałas przemysłowy powodowany 

jest eksploatacją instalacji lub urządzeń zawiązanych z prowadzoną działalnością 

przemysłową. Obejmuje dźwięki emitowane przez maszyny i urządzenia, procesy 

technologiczne, a także instalacje i wyposażenie małych zakładów rzemieślniczych 

i usługowych. Do tego rodzaju hałasu zalicza się także dźwięki emitowane przez urządzenia 

obiektów handlowych np.: wentylatory i urządzenia klimatyzacyjne. Hałas ten ma charakter 

lokalny i występuje głównie na terenach sąsiadujących z zakładami przemysłowymi. Poziom 

hałasu jest kształtowany indywidualnie dla każdego obiektu i zależy od wykorzystywanych 

maszyn i urządzeń, zastosowanej izolacji hal produkcyjnych oraz prowadzonych procesów 

technologicznych. W przypadku przekroczenia dopuszczalnego poziomu hałasu przez zakłady 

przemysłowe, wydawane są dla zakładu decyzje o dopuszczalnym poziomie hałasu (odrębnie 

dla pory dziennej i nocnej). Uciążliwość hałasu emitowanego z obiektów przemysłowych 

zależy między innymi od ich ilości, czasu pracy czy odległości od terenów podlegających 

ochronie akustycznej. 
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Na terenie powiatu ostrołęckiego wydano 3 decyzje określające dopuszczalne poziomy 

hałasu przenikającego do środowiska dla terenów zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, 

są to następujące obiekty: 

 strzelnica PZŁ w miejscowości Stepna Michałki, gm. Olszewo-Borki, 

 przepompownia ścieków przy ul. Broniewskiego 13, Olszewo-Borki, 

 zakład produkcyjny ul. Ostrołęcka 16, Nowa Wieś, gm. Olszewo-Borki. 

5.2.1 Zagadnienia horyzontalne 

5.2.1.1 Adaptacja do zmian klimatu 

Wiązać się będzie ze wzrostem temperatury, przez co zwiększy się liczba urządzeń 

klimatyzacyjnych i chłodniczych. W zwartej zabudowie lub nowych budynkach 

wielorodzinnych może powodować nadmierną emisję hałasu. Ograniczenie tego zjawiska 

polegać może na odpowiednim planowaniu przestrzeni (zieleń publiczna, zbiorniki wodne). 

5.2.1.2 Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

W związku ze wzrostem negatywnych czynników związanych z emisją hałasu należy 

przewidzieć podjęcie działań zmierzających do ograniczenia emisji hałasu poprzez: 

 wykorzystywanie cichych nawierzchni na terenach zabudowanych, 

a w uzasadnionych przypadkach wprowadzenie również ograniczeń prędkości 

i wagi pojazdów na obszarach zabudowanych, 

 wprowadzanie zieleni izolacyjnej w obrębie pasów drogowych, 

 zapewnienie właściwej organizacji ruchu, 

 wprowadzenie rozwiązań zapisanych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego. 

5.2.1.3 Działania edukacyjne 

 prowadzenie edukacji ekologicznej w zakresie klimatu akustycznego, 

 promowanie transportu zbiorowego i rowerowego. 

5.2.1.4 Monitoring środowiska 

W ramach funkcjonowania monitoringu środowiska przyrodniczego w zakresie stanu 

akustycznego GIOŚ wykonuje pomiary, badania i analizy na terenie całego województwa 

mazowieckiego, natomiast Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych oraz Mazowiecki Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w Warszawie wykonuje mapy akustyczne wzdłuż odcinków dróg krajowych i 

wojewódzkich charakteryzujących się największym ruchem.  

5.2.2 Podsumowanie 

Główne źródło hałasu na trenie powiatu stanowi hałas komunikacyjny. Do najbardziej 

ruchliwych dróg powodujących źródło hałasu zalicza się drogę krajową nr 53 i 61. Wnioski z 

badań monitoringowych hałasu przeprowadzonych na terenie województwa mazowieckiego 
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wykazały, że hałas komunikacyjny, podobnie jak w poprzednich latach, jest jednym 

z największych zagrożeń i głównych uciążliwości dla ludności. 

Drugim największym źródłem hałasu na terenie powiatu  jest hałas przemysłowy. Na 

terenie powiatu wydano 3 decyzje określające dopuszczalne poziomy hałasu przenikającego 

do środowiska. 

5.2.3 Analiza SWOT 

Mocne strony 

 punkty monitoringu na terenie powiatu, 

 opracowane mapy akustyczne terenu wzdłuż drogi krajowej nr 53 i 61. 

Słabe strony 

 zabudowania mieszkalne znajdujące się w zasięgu przekroczeń poziomów 

dopuszczalnych hałasu. 

Szanse 

 poprawa stanu technicznego dróg na terenie powiatu, 

 dostępność zewnętrznych źródeł finansowania. 

Zagrożenia 

 niekontrolowany rozwój ruchu drogowego, 

 stale zwiększająca się liczba osób narażona na ponadnormatywny hałas. 

5.3 Pola elektromagnetyczne 

Intensywność oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego na żywe komórki 

zależy od jego mocy (im większa moc, tym silniejsze promieniowanie) i odległości od źródła 

(wraz z odległością natężenie emitowanego pola słabnie). 

Znaczące oddziaływanie na środowisko pól elektromagnetycznych występuje:  

 w paśmie 50 Hz od sieci i urządzeń energetycznych, 

 w paśmie od 300 MHz do 40000 MHz od urządzeń radiokomunikacyjnych, 

radiolokacyjnych i radionawigacyjnych. Największy udział mają stacje bazowe 

telefonii komórkowej ze swoimi antenami sektorowymi i antenami radiolinii 

(antena sektorowa służy do komunikacji z telefonem komórkowym, natomiast 

antena radiolinii służy do komunikacji między stacjami bazowymi). 

Pola elektromagnetyczne stanowią stały i istotny czynnik oddziałujący na organizm 

ludzki. Naturalne i sztuczne pola elektromagnetyczne towarzyszą człowiekowi wszędzie  

– w miejscu zamieszkania, w pracy, w podróży, a ich coraz bardziej intensywne występowanie 

jest konsekwencją rozwoju techniki. W ostatnim czasie wraz ze wzrostem ilości urządzeń 

emitujących pole elektromagnetyczne, wzrasta również zainteresowanie tym tematem. 
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Największe oddziaływanie w postaci promieniowania niejonizującego wykazują linie 

elektroenergetyczne wysokich napięć. Ich występowanie wymaga określenia stref 

ochronnych, zależnych od natężenia pola elektrycznego. Pod liniami o napięciu 110-400 kV 

może występować II strefa ochronna z zakazem lokalizacji budynków mieszkalnych.  

Powiat ostrołęcki ma bardzo rozbudowany układ zewnętrznych sieciowych powiązań 

elektroenergetycznych. Przez jej teren przebiega linia najwyższego napięcia 400 kV, trzy linie 

wysokiego napięcia 220 kV oraz trzynaście linii wysokiego napięcia 110 kV. Na zespół linii 

wysokiego i najwyższego napięcia składają się:  

 400 kV „Ostrołęka – Łomża”,  

 400 kV „Ostrołęka – Olsztyn Mątki, 

 220 kV „Ostrołęka – Olsztyn 1 (wspólny przebieg linii z linią 400 kV „Ostrołęka 

– Olsztyn Mątki”), 

 220 kV „Ostrołęka – Ełk”, 

 110kV „Ostrołęka – Miłosna”, 

 110kV „Ostrołęka – Łomża”, 

 110kV „Ostrołęka – Łomża”, 

 110kV „Ostrołęka – Kolno”, 

 110kV „Ostrołęka – Ostrów Mazowiecka”, 

 110kV „Ostrołęka – Żabin”, 

 110kV „Żabin – Przetycz”, 

 110kV „Pomian – Różan”, 

 110kV „Ostrołęka – Przasnysz”, 

 110kV „Ostrołęka – Dylewo”, 

 110kV „Dylewo – Myszyniec”, 

 110kV „Myszyniec – Łyse”, 

 110kV „Łyse – Kolno”. 

Powiat ostrołęcki jest całkowicie zelektryfikowany, na jego terenie funkcjonują 4 stacje 

transformująco-rozdzielcze 110/15 kV. Następnie za pomocą magistralnych linii SN 15 kV 

dostarczana jest energia elektryczna po poszczególnych obszarów gmin. W energię niskiego 

napięcia odbiorców poszczególnych wsi zaopatrują lokalne urządzenia elektroenergetyczne. 

Innym źródłem promieniowania elektromagnetycznego na terenie powiatu jest 

lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej. 
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Rysunek 6. Lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej oraz linii energetycznych wysokiego napięcia wraz 
ze stacjami elektroenergetycznymi na tle powiatu ostrołęckiego (ze względu na liczbę mapa nie zawiera stacji BTS 
na terenie miasta Ostrołęka) 
Źródło: opracowanie własne na podstawie btsearch.pl oraz mapy sieci elektroenergetycznej www.ebin.josm.pl/electricity 
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Lokalizacja Głównych Punktów Zasilania na terenie powiatu stanowi o atrakcyjności 

terenów przyległych do stacji elektroenergetycznej dla inwestorów OZE. W ostatnich latach 

poprzez rozwój rynku farm fotowoltaicznych wydano wiele decyzji środowiskowych i o 

warunkach zabudowy. Na terenie powiatu funkcjonuje również także kilka turbin wiatrowych. 

Ocenę oddziaływania pól elektromagnetycznych na środowisko przeprowadza się

zgodnie z Ustawą Prawo Ochrony Środowiska w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska na podstawie badań monitoringowych oraz informacji o źródłach emitujących 

pola. W ramach monitoringu Główny Inspektorat Ochrony Środowiska prowadzi okresowe 

badania kontrolne poziomów pól w środowisku na podstawie których między innymi ma 

prowadzić rejestr zawierający informację o terenach, na których stwierdzono przekroczenie 

dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. 

Na terenie powiatu ostrołęckiego, w gminach Łyse oraz Baranowo w 2020 roku 

zlokalizowano punkty pomiarowe. Szczegółowe wyniki przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 5. Wyniki pomiarów monitoringu pól elektromagnetycznych na terenie powiatu ostrołęckiego 

Punkt pomiarowy Gmina Miejscowość Wynik pomiaru 
[V/m] 

w 2014 r. 

Wynik pomiaru 
[V/m] 

w 2017 r. 

Wynik pomiaru 
[V/m] 

w 2020 r. 

C_43 Łyse Wejdo 0,2 0,28 0,26 
 

C_34 Baranowo Cierpięta <0,2 <0,2 0,22 
Źródło: Główny Inspektorat Ochrony Środowiska 

Poziom pól elektromagnetycznych w środowisku na obszarach wiejskich powiatu 

ostrołęckiego utrzymuje się na niskim poziomie. Jednak analizując wyniki z całego obszaru 

województwa mazowieckiego widoczny jest nieznaczny lecz stały wzrost poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku. 

5.3.1 Zagadnienia horyzontalne 

5.3.1.1 Adaptacja do zmian klimatu 

Ekstremalne zjawiska pogodowe mogą doprowadzić do zwiększenia ryzyka 

uszkodzenia masztów telefonii komórkowej, linii elektroenergetycznych, transformatorów, co 

wpłynie na ograniczenia w dostawie energii elektrycznej do odbiorców. Ważna jest rozbudowa 

systemu energetycznego o instalacje kablowe. 

5.3.1.2 Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Lokalizacja urządzeń wykluczająca zachodzenie na siebie obszarów oddziaływań 

silnych pól wytwarzanych przez sąsiednie źródła i utrzymanie urządzeń w dobrym stanie 

technicznym. 
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5.3.1.3 Działania edukacyjne 

Edukacja społeczeństwa (szkoły, mieszkańcy) z zakresu oddziaływania pól 

elektromagnetycznych. 

5.3.1.4 Monitoring środowiska 

Monitoring pól elektromagnetycznych prowadzi GIOŚ. Wyniki badań są publikowane 

przez inspekcję na bieżąco, corocznie. 

5.3.2 Podsumowanie 

Na podstawie przeprowadzonych w 2020 r. pomiarów monitoringowych na terenie 

województwa mazowieckiego można stwierdzić, że pomimo niskich poziomów PEM 

zmierzonych w okresie poddanym ocenie widoczny jest sukcesywny wzrost mierzonych 

wartości. Na terenie gminy Baranowo i Łyse prowadzono badania poziomu pól 

elektromagnetycznych oraz dotyczących oddziaływania promieniowania na środowisko, 

a w szczególności na zdrowie mieszkańców. Wykonane badania nie wykazały przekroczeń 

wartości dopuszczalnych emisji fal elektromagnetycznych pochodzących z ww. źródeł. 

W oparciu o dane można stwierdzić, że najwyższe średnie wartości PEM odnotowano 

na terenach zabudowanych - w centralnych częściach miast o liczbie mieszkańców powyżej 

50 tys. Na terenach wiejskich wartości te były najniższe i w większości nie przekroczyły 

wartości dolnego progu czułości sondy, czyli 0,2 V/m. 

5.3.3 Analiza SWOT 

Mocne strony 

 Dotychczasowy poziom tła elektromagnetycznego nie powoduje znaczącego 

zagrożenia środowiska i ludności. 

Słabe strony 

 nieznaczny lecz stały wzrost poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku, 

 brak jednoznacznych badań dotyczących wpływu pól elektromagnetycznych na 

organizmy żywe. 

Szanse 

 Racjonalny dobór lokalizacji powstających instalacji i urządzeń stanowiących źródła 

PEM.  

Zagrożenia 

 Możliwe przekroczenie w przyszłości dopuszczalnego poziomu w związku z rozwojem 

sieci elektromagnetycznych i zwiększoną liczbą urządzeń elektrycznych. 
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5.4 Gospodarowanie wodami  

5.4.1 Wody powierzchniowe 

Główną rzeką przepływającą przez powiat ostrołęcki jest Narew. To rzeka niżowa 

z licznymi zakolami, miejscami z wysokimi, urwistymi brzegami. W południowej części powiatu 

płynie niewielki dopływ Narwi – Orz. W północnej części powiatu wyróżniają się Omulew, 

Rozoga i Szkwa. Rzeki te wypływają z jezior mazurskich i płyną równolegle do siebie 

w nieregularnych obniżeniach rzek proglacjalnych. Wody wszystkich rzek uchodzą do Narwi. 

 
Rysunek 7. Sieć hydrologiczna na tle powiatu ostrołęckiego  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KZGW 
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Narew jest prawostronnym i największym dopływem Wisły. Długość całkowita rzeki 

wynosi 484 km, w tym długość odcinka płynącego na terenie powiatu ostrołęckiego - 48 km. 

Drugą co do wielkości rzeką na terenie powiatu jest Omulew – prawostronny dopływ II rzędu 

rzeki Narwi, do której wpada w miejscowości Olszewo-Borki na 147,5 km jej biegu. Długość 

rzeki wynosi 113,7 km, w tym na terenie powiatu - 49 km. Mniejsze cieki to m.in.: Ruż, 

Czeczotka, Piasecznica, Mała Rozoga, Mała Omulewka, Płodownica, Trybówka, Struga, 

Rudna13. 

Bogata sieć hydrograficzna powiatu wynika z położenia w zlewni Narwi i jej dopływów. 

Na terenie powiatu płynie łącznie: 15 rzek, 24 kanały, 13 doprowadzalników o łącznej długości 

553,8 km14.  

 

Zagrożenie powodziowe 

Występujące na terenie powiatu ostrołęckiego wezbrania wody mają charakter 

roztopowy oraz w mniejszym stopniu opadowy. Ze względu na wody zrzutowe z Elektrowni 

Ostrołęka wody na tym odcinku Narwi nie zamarzają. Stąd też brak jest ryzyka zatorów 

zimowych. 

Obwałowanie przeciwpowodziowe w powiecie ostrołęckim występuje tylko na rzece 

Narwi. Stan techniczny wałów przeciwpowodziowych jest dobry, jednak nie posiadają one 

wystarczających parametrów technicznych (przede wszystkim wysokościowych), głównie wał 

lewobrzeżny oraz prawobrzeżne poniżej mostu drogowego w osi ul. Mostowej15.  

Łączna powierzchnia zalewowa na terenie powiatu wynosi 3 265 ha, z czego 730 ha 

(przy stanie wody 597 cm) przypada na Ostrołękę, a 500 ha łąk i pastwisk na terenie gminy 

Troszyn od rzek Czeczotki i Ruż. Pozostała część 2 035 ha terenów zalewowych znajduje się na 

terenach gmin: Lelis, Olszewo-Borki, Goworowo i Rzekuń o małej gęstości zaludnienia16. 

                                                     
13 Charakterystyka Powiatu Ostrołęckiego, www.gov.pl [dostęp dnia 24.06.2022 r.] 
14 Ibidem 
15 Ibidem 
16 Ibidem 
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Rysunek 8. Obszary szczególnego zagrożenia powodzią (kolor błękitny) na tle powiatu ostrołęckiego 
Źródło: dane ISOK – Hydroportal Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie 

5.4.2 Wody podziemne 

Powiat ostrołęcki leży w obszarach trzech jednolitych części wód podziemnych (JCWPd) 

o numerach: 31, 50 i 51. 
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Rysunek 9. Granice jednolitych części wód podziemnych na tle powiatu ostrołęckiego  
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych KZGW 
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JCWPd nr 31, która swym zasięgiem obejmuje północno-wschodnią cześć gminy Łyse, zawiera 

dwa piętra wodonośne: czwartorzędowe i paleogeńsko-czwartorzędowe17. 

W piętrze wodonośnym czwartorzędu wyróżniono 3 główne poziomy. Najpłytszy 

poziom wodonośny Q1 zasilany jest infiltracyjnie w rejonach oznaczonych jako strefy zasilania 

i strefy tranzytu. Główne obszary zasilania związane są ze strefami wododziałowymi. Przebieg 

wododziałów podziemnych jest zbliżony do działów morfologicznych, co w zestawieniu 

z brakiem silnych wymuszeń zewnętrznych ogranicza rolę dopływu oraz odpływu 

podziemnego w bilansie wodnym poziomu Q1. Główną bazę drenażu dla płytkiego systemu 

krążenia stanowi dolina Pisy połączona z systemem wodnym Wielkich Jezior Mazurskich. Na 

obszarze Pojezierza Mrągowskiego strefy drenażu związane są głównie z głębokimi 

strukturami rynnowymi wykorzystywanymi przez koryta Krutyni i jej dopływów. Na obszarze 

sandru Kurpiowskiego system drenażu tworzy gęsta sieć rzeczna. Koryta współczesnych rzek 

wykorzystują tu częściowo dawne doliny rzek roztokowych, odprowadzających wody 

topniejącego lądolodu. W bilansie wodnym sandru i obniżeniu Wielkich Jezior znaczącą rolę 

odgrywają rozległe podmokłości. Obszary te charakteryzują się wysokim potencjałem 

ewaporymetrycznym i mogą stanowić lokalne strefy drenażu wód podziemnych18. 

Poziom Q2 zasilany jest głównie na drodze przesączania wód z poziomu Q1 przez 

poziomy rozdzielające. Lokalnie zasilanie poziomu może być ułatwione obecnością okien 

hydrogeologicznych. Drenaż poziomu zachodzi przede wszystkim w dolinie Pisy w połączeniu 

z systemem wodnym Wielkich Jezior, gdzie lokalnie dochodzi do odwrócenia kierunku 

przesączania przez warstwy rozdzielające. Na południu jednostki część wód może przepływać 

bezpośrednio do koryta Narwi19. 

Poziom Q3 charakteryzuje się nieciągłością występowania. Zasilany jest na drodze 

przesączania z poziomu Q2. Na północy i w centrum jednostki drenaż poziomu zachodzi 

głównie na drodze przesączania wód do niższych poziomów wodonośnych (zwłaszcza 

w strefach podczwartorzędowych wychodni paleogenu). Na południu, podobnie jak 

w poziomie Q2, wody przepływają w kierunku doliny Narwi, stanowiącej główną strefę 

drenażu dla regionalnego systemu krążenia w piętrze czwartorzędu20. 

Poziom Pg+Q4 w głównej mierze tworzą osady morskie eocenu i oligocenu. Poziom 

zasilany jest bezpośrednio dopływem podziemnym lub na drodze przesączania przez 

trudnoprzepuszczalne osady starszego plejstocenu. Obszar ten identyfikowany jest z jedną 

z głównych stref zasilania subniecki mazowieckiej. Poza strefą wychodni zasilanie odbywa się 

na drodze przesączania przez osady neogenu. Odpływ wód zachodzi w kierunku południowo-

                                                     
17 Karta informacyjna JCWPd nr 31, Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 
18 Ibidem 
19 Ibidem 
20 Ibidem 
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zachodnim ku niecce mazowieckiej. Główną bazę drenażu stanowi dolina Wisły oraz ujściowe 

odcinki jej głównych dopływów na Mazowszu. Niebagatelną rolę w drenażu odgrywa także 

eksploatacja poziomu poza granicami jednostki21. 

JCWPd nr 50, która swym zasięgiem obejmuje tereny południowe powiatu, zawiera dwa piętra 

wodonośne: czwartorzędowe i paleogeńsko-neogeńskie22. 

W obrębie czwartorzędowego piętra wodonośnego wyróżniono trzy poziomy 

wodonośne o nieciągłym rozprzestrzenieniu, rozdzielone utworami słabo przepuszczalnymi. 

Zasilanie utworów czwartorzędu odbywa się poprzez infiltrację wód opadowych w strefach 

wododziałowych, które w dużej zgodności pokrywają się z granicami jednostki. Przepływ wód 

podziemnych odbywa się w kierunku większych rzek, którymi w tej jednostce są: Szkwa, 

Rozoga, Omulew, Róż, Różanica, Orzyc i Pełta. Lokalne systemy krążenia wód podziemnych 

determinowane są przez dopływy Narwi, jednakże występowanie znacznej ilości jezior w 

rejonie tej JCWPd sprawia, że przepływ wód podziemnych wymuszony jest także drenującym 

charakterem największych jezior. Przepływ wód odbywa się generalnie w kierunku 

południowo-wschodnim, ku głównej bazie drenażu, którą jest Narew. Poziom ten jest bardzo 

powszechnie eksploatowany na potrzeby bytowo-gospodarcze. Zalegające niżej poziomy 

wodonośne zasilane są na drodze przesączania wód przez utwory trudnoprzepuszczalne 

poziomu izolującego, a przy jego braku – zasilanie jest bezpośrednie z wyżej ległego poziomu 

Istotną rolę w zasilaniu niżej zalegających poziomów odgrywają również okna 

hydrogeologiczne. Piętro paleogeńsko-neogeńskie nie zachowuje ciągłości w obrębie całej 

jednostki, ponadto wykazuje znaczne zróżnicowanie pod względem głębokości występowania 

i miąższości warstw. Piętro te zasilane jest na drodze przesączania wód przez utwory 

trudnoprzepuszczalne, a jego bazą drenażu, podobnie jak płytszych poziomów 

czwartorzędowych jest Narew23. 

JCWPd nr 51, która swym zasięgiem obejmuje tereny północne powiatu, również zawiera dwa 

piętra wodonośne: czwartorzędowe i paleogeńsko-neogeńskie. Piętro czwartorzędowe 

podzielone jest natomiast na 4 poziomy24: 

Poziom przypowierzchniowy Q1 jest praktycznie nie izolowany od powierzchni terenu, 

co umożliwia jego infiltracyjne zasilanie. Strefy zasilania są związane z lokalnymi działami wód 

powierzchniowych. Natomiast wody podziemne są drenowane przez rzeki. System krążenia 

wód poziomu przypowierzchniowego ma charakter wybitnie lokalny25. 

                                                     
21 Karta informacyjna JCWPd nr 31, Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 
22 Karta informacyjna JCWPd nr 50, Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 
23 Ibidem 
24 Karta informacyjna JCWPd nr 51, Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 
25 Ibidem 
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Poziom wodonośny Q2 na przeważającej części obszaru jest izolowany od powierzchni 

terenu pakietem glin zwałowych. Jego zasilanie odbywa się na drodze przesączania się wód 

przez utwory trudnoprzepuszczalne. Możliwe jest również zasilanie przez okna 

hydrogeologiczne z poziomu Q1. Lokalnie osady budujące poziom Q2 odsłaniają się na 

powierzchni terenu, co umożliwia zasilanie warstwy wodonośnej przez infiltrację wód 

opadowych. Bazą drenażową tego poziomu jest przede wszystkim Narew oraz jej główne 

dopływy: Biebrza, Cetna, Jabłonka na północy; Orz, Wymakracz na południu jednostki. Poziom 

Q2 jest strefowo (głównie w dolinie Narwi oraz lokalnie na wysoczyźnie) w bezpośrednim 

kontakcie z poziomem Q326.  

Poziom wodonośny Q3 jest izolowany od powierzchni terenu. Jego zasilanie zachodzi 

na drodze przesączania się wód przez utwory trudnoprzepuszczalne oraz przez okna 

hydrogeologiczne z poziomu Q2. Poziom ten jest drenowany przede wszystkim przez Narew27.  

Poziom Q4 jest całkowicie izolowany od powierzchni terenu. Jego zasilanie zachodzi na 

drodze przesączania się wód przez utwory trudnoprzepuszczalne, zaś wody podziemne są 

przypuszczalnie drenowane przez Narew Poziom ten jest lokalnie w bezpośrednim kontakcie 

hydraulicznym z piętrem paleogeńsko-neogeńskim28. 

Poziom wodonośny Pg–Ng jest zasilany przez przesączanie się wód z piętra 

czwartorzędowego oraz infiltrację wód opadowych na wychodniach piasków miocenu, 

oligocenu i eocenu poza obszarem jednostki. Bazą drenażową tego poziomu, podobnie jak 

JCWPd 50 jest rzeka Narew29. 

Podsumowując, na terenie występuje kilka pięter wodonośnych czwartorzędowych w 

utworach morenowych oraz piętro trzeciorzędowe. Największymi zasobami charakteryzuje się 

czwartorzędowy poziom wodonośny. Ma on także największe znaczenie użytkowe. Wody 

czwartorzędowe stanowią główne źródło wody pitno-gospodarczej dla ujęć komunalnych, 

wodociągów ogólnodostępnych i zakładowych. Pierwszy poziom wodonośny (wody gruntowe) 

występuje na terenie powiatu na różnych głębokościach. Na terenach dolin rzecznych i niecek 

wytopiskowych występuje płycej niż 1 m p.p.t. Na terenach gdzie poziom wód gruntowych 

zalega pod warstwą trudno przepuszczalnych utworów gliniastych zwierciadło występuje 

zwykle poniżej 3 m p.p.t. Z uwagi na znaczna miąższość utworów czwartorzędowych na 

obszarze powiatu występuje kilka głębszych poziomów wodonośnych utrzymujących się 

w utworach piaszczysto-żwirowych. Woda z tych poziomów ujmowana przez studnie 

                                                     
26 Karta informacyjna JCWPd nr 51, Państwowy Instytut Geologiczny Państwowy Instytut Badawczy 
27 Ibidem 
28 Ibidem 
29 Ibidem 
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wiercone na zróżnicowanej głębokości, wykorzystywana jest dla potrzeb wodociągów 

zbiorowych oraz na potrzeby zakładów usługowych30. 

Ponadto cały obszar powiatu znajduje się w obszarze nieudokumentowanego 

głównego zbiornika wód podziemnych (GZWP), któremu nadano numer 215, natomiast 

północna część gminy Łyse położona jest w granicach udokumentowanego GZWP o numerze 

21631.  

GZWP to wydzielone obszary wód podziemnych mające szczególne znaczenie dla 

obecnego i perspektywicznego zaopatrzenia ludności w wodę, spełniające określone kryteria 

ilościowe i jakościowe. 

5.4.3 Susze 

Zgodnie z definicją na stronie Prognostyczno-Operacyjnego Systemu Udostępniania 

Charakterystyk Suszy „Posucha” prowadzonego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki 

Wodnej - Państwowy Instytut Badawczy (IMGW-PIB): susza jest zjawiskiem ciągłym o zasięgu 

regionalnym i oznacza dostępność wody poniżej średniej w określonych warunkach 

naturalnych. Suszą nazywa się nie tylko zjawiska ekstremalne, ale wszystkie, które występują 

w warunkach mniejszej dostępności wody dla danego regionu. Jednocześnie należy podkreślić, 

iż susza jest naturalnym zagrożeniem, o charakterze regionalnym, które wywołane jest 

głównie przez niedobór opadu a o jej dalszym rozwoju decyduje szereg czynników 

sprzyjających, jak np.: okres występowania, warunki fizycznogeograficzne danego obszaru 

(litologia, spadek terenu, siec hydrograficzna, pokrycie i użytkowanie terenu), warunki 

hydrologiczne w danym okresie i go poprzedzającym, a także korzystanie z zasobów wodnych. 

Wyróżnia się suszę atmosferyczną, hydrogeologiczną, rolniczą oraz hydrologiczną32. 

Zgodnie z mapą łącznego zagrożenia suszą rolniczą, hydrologiczną i hydrogeologiczną, 

znaczna część powiatu ostrołęckiego znajduje się w obszarze silnie zagrożonym suszą, jedynie 

północne rejony (gmina Łyse) znajduje się w obszarze o umiarkowanym zagrożeniu suszą33.  

5.4.4 Zagadnienia horyzontalne 

5.4.4.1 Adaptacja do zmian klimatu 

 zwiększanie pojemności obiektów „małej” i „dużej” retencji,  

 stosowanie mechanizmów ekonomicznych w celu regulowania popytu na wodę – np. 

odpowiednio dobranych opłat za wodę, 

 wprowadzanie nowych technologii ograniczających zużycie wody, 

 stosowanie zielonej i niebieskiej infrastruktury, 

                                                     
30 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin na terenie powiatu 
31 Państwowa służba Hydrogeologiczna 
32 Na podstawie strony internetowej: www.posucha.imgw.pl 
33 Raport „Stop suszy! 2020”, Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie 
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 prowadzenie regulacji mikroklimatu poprzez zalesienia, zadrzewienia śródpolne, zieleń 

na terenach zabudowanych. 

5.4.4.2 Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Przeciwdziałać nim można rozwijając systemy wczesnego ostrzegania i prognozowania 

zagrożeń. 

5.4.4.3 Działania edukacyjne 

 Edukacja mieszkańców w zakresie racjonalnego wykorzystywania zasobów wodnych, 

w tym upowszechnianie retencjonowania wód opadowych i wykorzystywania jej 

do nawadniania ogrodów przydomowych, 

 zwiększanie świadomości mieszkańców w zakresie jakości wód powierzchniowych 

i podziemnych w kontekście turystycznego wykorzystania regionu. 

5.4.4.4 Monitoring środowiska 

Monitoring wód powierzchniowych realizuje GIOŚ. Wykonawcą monitoringu wód 

podziemnych (chemicznego i ilościowego) jest Państwowa Służba Hydrogeologiczna. Lokalny 

system monitoringu wód uzupełnia system monitorowania stanu sieci wodociągowej i wody 

ujmowanej na cele komunalne. 

5.4.5 Podsumowanie 

Powiat ostrołęcki położony jest w obrębie zlewni rzeki Narew. Sieć hydrogeologiczną 

powiatu, oprócz Narwi, stanowią rzeki: Omulew, Ruż, Czeczotka, Piasecznica, Mała Rozoga, 

Mała Omulewka, Płodownica, Trybówka, Struga, Rudna. Na obszarze powiatu znajduje się też 

wiele pomniejszych kanałów i rowów melioracyjnych. Na terenie powiatu występują lokalne 

podtopienia. Jednocześnie poziom zagrożenia występowaniem susz na terenie powiatu należy 

ocenić jako wysoki.  

Wody podziemne mają duże znaczenie ponieważ stanowią źródło zaopatrzen ia 

mieszkańców w wodę pitną. Obszar powiatu położony w jest obrębie dwóch głównych 

zbiorników wód podziemnych.  

5.4.6 Analiza SWOT 

Mocne strony 

 wystarczające zasoby wód podziemnych, 

 położenie powiatu w zasięgu dwóch głównych zbiorników wód podziemnych. 

Słabe strony 

 tereny zagrożone powodzią, 

 wysoki poziom zagrożenia występowaniem susz. 
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Szanse 

 przeciwdziałanie  zmianie stosunków wodnych - zwiększanie pojemności obiektów 

retencyjnych. 

Zagrożenia 

 zaniechanie edukacji ekologicznej społeczeństwa w zakresie gospodarowania wodami. 

5.5 Gospodarka wodno-ściekowa 

5.5.1 Sieć wodociągowa 

Rozdzielcza sieć wodociągowa w powiecie w 2020 roku wynosiła 1 716,3 km, 

natomiast wskaźnik zwodociągowania, który oznacza stosunek liczby mieszkańców 

korzystających z wody wodociągowej do ogólnej liczby mieszkańców powiatu, wyniósł 74,1%. 

Proces zmian na przestrzeni lat 2013 – 2020 przedstawia wykres 3. 

 

Wykres 3. Długość sieci wodociągowej oraz wskaźnik zwodociągowania powiatu ostrołęckiego w latach 
2013 – 2020 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS  

Zużycie wody ogółem na 1 mieszkańca w powiecie w 2020 roku osiągnęło wartość 

35,0 m3 i jak pokazuje wykres nr 4 – zużycie wody od roku 2013 utrzymuje tendencję 

wzrostową. 
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Wykres 4. Zużycie wody ogółem na 1 mieszkańca w m3 powiatu ostrołęckiego w latach 2013 – 2020 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Mieszkańcy powiatu zaopatrywani są w wodę z lokalnych ujęć wody. 

Według danych GUS na przestrzeni lat 2013-2020 zwiększa się też sukcesywnie liczba 

przyłączy prowadzących do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania – w danej 

perspektywie czasowej powstało 4 128 nowych przyłączy (przyrost o 27,9%). 

5.5.2 Sieć kanalizacyjna 

Infrastruktura kanalizacyjna w powiecie ostrołęckim jest słabiej rozwinięta. Długość 

sieci kanalizacyjnej w 2020 roku liczyła 388,4 km. Odsetek mieszkańców, mających dostęp do 

kanalizacji wyniósł 29,4%34. 
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Wykres 5. Długość sieci kanalizacyjnej oraz wskaźnik skanalizowania powiatu ostrołęckiego w latach 2013 – 2020 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GUS 

Na terenie powiatu działa 11 mechaniczno-biologicznych oczyszczalni ścieków 

o łącznej przepustowości projektowej 3 265 m3/dobę. Oczyszczalnie wyposażone są w punkt 

zalewowy, do którego dowożone są nieczystości płynne.  

Ścieki sanitarne powstające w indywidualnych gospodarstwach domowych są 

najczęściej odprowadzane do zbiorników bezodpływowych, ich liczbę szacuje się na 15 777. 

Na terenie powiatu w 2020 roku zinwentaryzowano 1 603 oczyszczalni przydomowych. 

5.5.3 Jakość wód powierzchniowych 

Powiat ostrołęcki leży w granicach 57 Jednolitych Części Wód Powierzchniowych 

rzecznych. Ich rozmieszczenie przedstawia poniższa mapa. 
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Rysunek 10. Zlewnie rzeczne (JCWP) na tle powiatu ostrołęckiego 
Źródło: opracowanie własne 

W ramach Państwowego Monitoringu Środowiska właściwy organ Inspekcji Ochrony 

Środowiska dokonuje badania i oceny jakości wód powierzchniowych. W latach 2014-2019 

badano 32 JCWP w obszarze powiatu, wyniki przedstawia poniższa tabela. 

 



  S t r o n a  | 58 

P&B Energy – opracowania środowiskowe i energetyczne 
 

Tabela 6. Klasyfikacja stanu czystości jednolitych części wód powierzchniowych na terenie powiatu ostrołęckiego 

Lp. Kod JCWP Nazwa JCWP  Klasyfikacja 
stanu 

ekologicznego  

 Klasyfikacja 
stanu 

chemicznego  

 Ocena stanu 
JCWP  

1.  RW200017264869 Turośl od Zimnej do 
Kanału Grzędy-

Wejdo, z Kanałem 
Grzędy-Wejdo 

słaby stan 
ekologiczny 

stan chemiczny 
poniżej dobrego 

zły stan wód 

2.  RW200017264929 Kanał Krusza -
Serafin 

słaby stan 
ekologiczny 

stan chemiczny 
poniżej dobrego 

zły stan wód 

3.  RW200017264969 Kanał Poredy-
Charubin 

umiarkowany 
stan ekologiczny 

stan chemiczny 
poniżej dobrego 

zły stan wód 

4.  RW200017265149 Kanał Kuzie umiarkowany 
stan ekologiczny 

stan chemiczny 
poniżej dobrego 

zły stan wód 

5.  RW2000172651654 Ruż od źródeł do 
dopływu spod 

Dąbek 

słaby stan 
ekologiczny 

stan chemiczny 
poniżej dobrego 

zły stan wód 

6.  RW20001726516569 Dopływ z 
Chomentowa 

umiarkowany 
stan ekologiczny 

stan chemiczny 
poniżej dobrego 

zły stan wód 

7.  RW2000172651869 Kanał Spaliny słaby stan 
ekologiczny 

stan chemiczny 
poniżej dobrego 

zły stan wód 

8.  RW2000172651889 Kanał Kaczor umiarkowany 
stan ekologiczny 

stan chemiczny 
poniżej dobrego 

zły stan wód 

9.  RW2000172652749 Pełtówka umiarkowany 
stan ekologiczny 

stan chemiczny 
poniżej dobrego 

zły stan wód 

10.  RW200017265289 Kanał Charciabałda dobry stan 
ekologiczny 

b.d. brak możliwości 
wykonania 

oceny 

11.  RW2000172652929 Dopływ spod Olszyn umiarkowany 
potencjał 

ekologiczny 

b.d. zły stan wód 

12.  RW200017265329 Dopływ spod Olszyn umiarkowany 
stan ekologiczny 

stan chemiczny 
poniżej dobrego 

zły stan wód 

13.  RW20001726534 Dopływ spod 
Białobiela 

umiarkowany 
stan ekologiczny 

stan chemiczny 
poniżej dobrego 

zły stan wód 
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Lp. Kod JCWP Nazwa JCWP  Klasyfikacja 
stanu 

ekologicznego  

 Klasyfikacja 
stanu 

chemicznego  

 Ocena stanu 
JCWP  

14.  RW200017265369 Czeczotka umiarkowany 
stan ekologiczny 

stan chemiczny 
poniżej dobrego 

zły stan wód 

15.  RW200017265456 Kanał Cupel umiarkowany 
potencjał 

ekologiczny 

stan chemiczny 
poniżej dobrego 

zły stan wód 

16.  RW200017265469 Trybówka zły stan 
ekologiczny 

stan chemiczny 
poniżej dobrego 

zły stan wód 

17.  RW2000172654769 Ostracha słaby stan 
ekologiczny 

stan chemiczny 
poniżej dobrego 

zły stan wód 

18.  RW2000172654869 Płodownica od 
źródeł do dopływu 

spod Parciak 

zły stan 
ekologiczny 

stan chemiczny 
poniżej dobrego 

zły stan wód 

19.  RW2000172654929 Jastrząbka umiarkowany 
potencjał 

ekologiczny 

stan chemiczny 
poniżej dobrego 

zły stan wód 

20.  RW2000172654989 Piasecznica umiarkowany 
potencjał 

ekologiczny 

stan chemiczny 
poniżej dobrego 

zły stan wód 

21.  RW200017265569 Piasecznica słaby stan 
ekologiczny 

stan chemiczny 
poniżej dobrego 

zły stan wód 

22.  RW200017265652 Orz od źródeł do 
dopływu z 
Wiśniewa z 
dopływem z 

Wiśniewa 

brak możliwości 
klasyfikacji 

b.d. brak możliwości 
wykonania 

oceny 

23.  RW200017265654 Dopływ spod 
Żmijewka 

Włościańskiego 

umiarkowany 
potencjał 

ekologiczny 

- zły stan wód 

24.  RW200017265669 Dopływ spod 
Zamościa 

dobry stan 
ekologiczny 

- brak możliwości 
wykonania 

oceny 

25.  RW200019265169 Ruż od dopływu 
spod Dąbek do 

ujścia 

umiarkowany 
stan ekologiczny 

stan chemiczny 
poniżej dobrego 

zły stan wód 

26.  RW2000192651899 Szkwa od dopływu 
spod Lipniaka do 

ujścia 

słaby potencjał 
ekologiczny 

stan chemiczny 
poniżej dobrego 

zły stan wód 
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Lp. Kod JCWP Nazwa JCWP  Klasyfikacja 
stanu 

ekologicznego  

 Klasyfikacja 
stanu 

chemicznego  

 Ocena stanu 
JCWP  

27.  RW200019265299 Rozoga od 
Radostówki do 

ujścia 

umiarkowany 
stan ekologiczny 

stan chemiczny 
poniżej dobrego 

zły stan wód 

28.  RW200019265499 Omulew od Sawicy 
do ujścia z 

Płodownicą od 
dopł. spod Parciak 

umiarkowany 
stan ekologiczny 

stan chemiczny 
poniżej dobrego 

zły stan wód 

29.  RW20001926569 Orz od dopływu z 
Wiśniewa do ujścia 

umiarkowany 
stan ekologiczny 

stan chemiczny 
poniżej dobrego 

zły stan wód 

30.  RW20002126539 Narew od Pisy do 
Omulwi 

słaby stan 
ekologiczny 

stan chemiczny 
poniżej dobrego 

zły stan wód 

31.  RW20002126555 Narew od Omulwi 
do Różu 

słaby stan 
ekologiczny 

stan chemiczny 
poniżej dobrego 

zły stan wód 

32.  RW20002126599 Narew od Różu do 
zbiornika Dębe 

umiarkowany 
stan ekologiczny 

stan chemiczny 
poniżej dobrego 

zły stan wód 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GIOŚ, badania w okresie lat 2014-2019  

5.5.4 Jakość wód podziemnych 

W 2019 roku Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy, na 

zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska, w ramach Państwowego Monitoringu 

Środowiska przeprowadził monitoring operacyjny JCWPd nr 31, 50 i 51, w granicach której 

znajduje się powiat ostrołęcki. Badania JCWPd przeprowadzone zostały w 42 punktach 

badawczych. Na terenie powiatu znalazły się 4 punkty pomiarowe w ramach pomiarów jakości 

dla JCWPd nr 50. Wyniki przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 7. Klasyfikacja jakości wód podziemnych w punktach monitoringu diagnostycznego na terenie powiatu 
ostrołęckiego w 2019 roku 

Lp. Kod JCWPd Gmina  Miejscowość   Użytkowanie 
terenu  

 Klasa jakości  

1.  PLGW200050 Myszyniec Wydmusy Lasy Wody dobrej jakości 
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Lp. Kod JCWPd Gmina  Miejscowość   Użytkowanie 
terenu  

 Klasa jakości  

2.  PLGW200050 Kadzidło Dylewo Zabudowa 
wiejska 

Wody niezadowalającej jakości 

3.  PLGW200050 Lelis  Łęg 
Starościński 

Zabudowa 
wiejska 

Wody zadowalającej jakości 

4.  PLGW200050 Myszyniec Wykrot Zabudowa 
wiejska 

Wody zadowalającej jakości 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GIOŚ 

Ogólne badania dla całych części wód podziemnych wykazały iż każda z 3 jednostek 

charakteryzuje się wodami dobrej jakości, natomiast szczegółowe badania w punktach 

pomiarowych znajdujących się na terenie powiatu ostrołęckiego wykazały, iż wody podziemne 

są zadowalającej jakości w 2 punktach pomiarowych oraz dobrej i niezadowalającej 

w kolejnych dwóch punktach. 

W latach 2021 oraz 2020 nie badano JCWPd, w granicach których leży powiat 

ostrołęcki. 

5.5.5 Zagadnienia horyzontalne 

5.5.5.1 Adaptacja do zmian klimatu 

 wprowadzanie nowych technologii ograniczających zużycie wody,  

 uszczelnianie sieci wodociągowych, 

 budowa kanalizacji. 

5.5.5.2 Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

 wzrost liczby zbiorników bezodpływowych. 

 brak budowy sieci kanalizacyjnej. 

5.5.5.3 Działania edukacyjne 

Realizacja działań edukacyjnych (szkoleń, akcji informacyjnych, spotkań z ekspertami 

itp.) w zakresie prowadzenia racjonalnej gospodarki wodno-ściekowej w gospodarstwach 

domowych i w zakładach przemysłowych. 
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5.5.5.4 Monitoring środowiska 

Prowadzący zakłady wodociągowe są zobowiązani do wykonania systematycznych 

badań jakości wody. Ponadto WIOŚ w ramach bieżącej działalności prowadzi kontrole 

przedsiębiorstw w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. 

5.5.6 Podsumowanie 

Sieć wodociągowa na terenie powiatu ma długość 1716,3 km. Istotnym elementem 

gospodarki wodno-ściekowej będą rozbudowy oczyszczalni ścieków wraz z siecią 

kanalizacyjną, zmniejszenie ilości zbiorników bezodpływowych, których liczba stale rośnie.  

Ocena jednolitych części wód powierzchniowych znajdujących się na terenie powiatu 

nie jest zadowalająca. Głównym źródłem zanieczyszczeń wód są czynniki antropogeniczne 

wiążące się przede wszystkim z niewłaściwym prowadzeniem działalności gospodarczo-

bytowej oraz niedostateczne uregulowanie gospodarki wodno-ściekowej. Nieoczyszczone 

ścieki odprowadzone są do często nieszczelnych szamb, stanowiąc poważne źródło 

zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych.  

Wody podziemne na terenie powiatu mają duże znaczenie ponieważ stanowią źródło 

zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną. Stan ogólny wód podziemnych na terenie powiatu 

określono jako zadowalający. 

5.5.7 Analiza SWOT 

Mocne strony 

 ujęcia wody skutecznie zapewniające dostawę wody dobrej jakości dla mieszkańców 

powiatu, 

 zadowalający stan wód podziemnych. 

Słabe strony 

 niezadowalający stan wód powierzchniowych, 

 duża różnica między stopniem zwodociągowania a skanalizowania, 

 tendencja wzrostowa zużycia wody w przeliczeniu na 1 mieszkańca. 

Szanse 

 dofinansowania na inwestycje związane z gospodarką wodno-ściekową, 

 budowa infrastruktury kanalizacyjnej, 

 zmniejszenie liczby zbiorników bezodpływowych, 

 budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Zagrożenia 

 awarie przestarzałych bezodpływowych zbiorników (szamb) co może spowodować 

przedostanie się zanieczyszczeń do wód gruntowych, 

 brak funduszy na inwestycje. 
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5.6 Zasoby geologiczne 

Złoża surowców przedstawiają naturalne skupienia kopalin, których wydobycie może 

przynieść korzyść gospodarczą. Są rozmieszczone nierównomiernie w przyrodzie, a ich 

występowanie i możliwość wykorzystania zależą w dużej mierze od budowy geologicznej. 

 
Rysunek 11. Złoża kopalin (kolor fioletowy) na tle powiatu ostrołęckiego 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowego Instytutu Geologicznego 
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Zgodnie z bazą danych Państwowego Instytutu Geologicznego, na terenie powiatu 

znajdują się 32 udokumentowane złoża kruszywa naturalnego oraz 3 złoża torfu 

wykorzystywanego do celów rolniczych. 

Tabela 8. Bilans zasobów złóż kopalin w powiecie ostrołęckim 

Nazwa złoża Gmina Stopień 
zagospodaro-

wania 

Rodzaj  
kopalin 

Kierunek 
rekultywacji 

Powierzchni
a złoża (ha) 

Chrzczony Troszyn Rozpoznane 
szczegółowo 

Piasek ze 
żwirem 

Rolniczo-
leśny 

10,70 

Kamionowo  Eksploatowane 
okresowo 

Piasek Leśny 1,99 

Rostki-Borowce 
p. N I  

Eksploatowane 
okresowo 

Piasek ze 
żwirem, Piasek 

Sportowo-
rekreacyjny 

8,10 

Rostki-Borowce 
p. N II  

Eksploatowane 
okresowo 

Piasek ze 
żwirem, Piasek 

Sportowo-
rekreacyjny 

51,75 

Rostki-Borowce 
p. N II A  

Eksploatowane 
okresowo 

Piasek ze 
żwirem 

- 44,14 

Rostki-Borowce 
III 

Rozpoznane 
szczegółowo 

Piasek ze 
żwirem 

- 1,73 

Rostki-Borowce 
p. śr  

Złoże 
zagospodarowane 

Piasek ze 
żwirem, Piasek 

Sportowo-
rekreacyjny 

80,80* 

Rostki-Borowce 
p. S  

Rozpoznane 
wstępnie 

Piasek ze 
żwirem, Piasek 

Sportowo-
rekreacyjny 

59,53* 

Repki  Eksploatowane 
okresowo 

Piasek ze 
żwirem 

- 7,69 

Repki I  Złoże 
zagospodarowane 

Piasek ze 
żwirem 

- 11,50 

Stylągi I złoże rozpoznane 
szczegółowo 

Piasek ze 
żwirem 

Leśno- 
wodny 

20,32* 

Troszyn  Zaniechanie 
wydobycia 

Piasek ze 
żwirem 

- 1,96 

Czarnowiec Rzekuń Rozpoznane 
szczegółowo 

Piasek ze 
żwirem, Piasek 

Leśny 1,38 

Kupnice 
Laskowiec 

Rozpoznane 
szczegółowo 

Piaski kwarcowe 
d/p betonów 
komórkowych 

Leśno-
wodny 

17,60 

Grabnik Olszewo-
Borki 

Rozpoznane 
szczegółowo 

Torf - dla 
celów 

rolniczych 

- 1,43 

Grabowo-Kruki Eksploatowane 
okresowo 

Piaski kwarcowe 
niezawodnione 

Leśny 24,21 

Grabowo-Kruki 
II 

Eksploatowane 
okresowo 

Piaski kwarcowe 
niezawodnione 

Leśny 31,00 

Pełty Myszyniec Zaniechanie 
wydobycia 

Piasek ze 
żwirem 

Rekreacyjno-
wodny 

3,10 
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Nazwa złoża Gmina Stopień 
zagospodaro-

wania 

Rodzaj  
kopalin 

Kierunek 
rekultywacji 

Powierzchni
a złoża (ha) 

Lipniki Łyse Złoże 
zagospodarowane 

Piasek Wodno-
leśno-rolny 

1,71 

Lipniki I Rozpoznane 
szczegółowo 

Piasek Rolniczo-
wodny 

2,00 

Malarz Łyse Rozpoznane 
wstępnie 

Piaski kwarcowe 
niezawodnione 

Leśny 76,60 

Gleba I Kadzidło Eksploatowane 
okresowo 

Piasek - 1,82 

Karaska I Złoże 
zagospodarowane 

Torf - dla 
celów 

rolniczych 

Wodny 168,85 

Karaska II Złoże 
zagospodarowane 

Torf - dla 
celów 

rolniczych 

Wodny 86,72 

Czernie Goworowo Zaniechanie 
wydobycia 

Piasek Rolniczy 3,86 

Czerwin Czerwin Zaniechanie 
wydobycia 

Piasek Rolniczo-
wodny 

4,45 

Czerwin 2 Zaniechanie 
wydobycia 

Piasek Rolniczo-
wodny 

1,14 

Czerwin 3 Rozpoznane 
szczegółowo 

Piasek Rolniczo-
wodny 

1,79 

Dzwonek Zaniechanie 
wydobycia 

Piasek Leśny 42,70 

Filochy Zaniechanie 
wydobycia 

Piasek ze 
żwirem 

Rolniczo-
wodny 

1,96 

Gostery Rozpoznane 
szczegółowo 

Piasek Leśno-
wodny 

4,63 

Piotrowo Rozpoznane 
szczegółowo 

Piasek Wodno-
leśno-rolny 

4,45 

Rostki-Borowce 
IIA 

Zaniechanie 
wydobycia 

Piasek ze 
żwirem, Piasek 

Rolniczo-
rekreacyjny 

16,37 

Rostki-Borowce 
p. S 

Rozpoznane 
wstępnie 

Piasek ze 
żwirem, Piasek 

Sportowo-
rekreacyjny 

59,53* 

Rostki-Borowce 
p. śr. 

Złoże 
zagospodarowane 

Piasek ze 
żwirem, Piasek 

Sportowo-
rekreacyjny 

80,08* 

Rostki-
Borowce-

Stylągi 

Złoże 
zagospodarowane 

Piasek ze 
żwirem, Piasek 

Leśno- 
wodny 

36,17 

Stylągi Złoże rozpoznane 
wstępnie 

Piasek ze 
żwirem, Piasek 

Rolniczo-
wodny 

29,57 

Stylągi I złoże rozpoznane 
szczegółowo 

Piasek ze 
żwirem 

Leśno- 
wodny 

20,32* 

 *złoże na terenie przynajmniej 2 gmin powiatu ostrołęckiego RAZEM  863,00 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowego Instytutu Geologicznego [dostęp dnia 09.09.2022r.] 
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Na obszarze powiatu występują złoża surowców pospolitych: osadów żwirowych 

i piaszczystych oraz torfów. Największymi zagospodarowanym złożem jest obecnie złoże torfu 

Karaska I w gminie Kadzidło. Natomiast największymi eksploatowanymi złożami kruszywa 

naturalnego jest obecnie kompleks złóż Rostki-Borowce w gminie Troszyn i Czerwin. Są to 

złoża piasków budowlanych. Dla złóż udzielono koncesji na wydobycie kruszywa naturalnego, 

a także ustalono granice obszaru i terenu górniczego. Ilości konkretnych złóż w danym 

kompleksie przedstawia poniższa tabela. 

Tabela 9. Ilości poszczególnych rodzajów złóż w kompleksie Rostki-Borowce  

Nazwa złoża Stopień 
zagospodaro-

wania 

Rodzaj  
kopalin 

Zasoby [tys. t] Wydobycie 
[tys. t] geologiczne 

bilansowe 
przemysłowe 

Rostki-
Borowce  

p. N I  

Eksploatowane 
okresowo 

Piasek 2 307,58 1 587,46 - 

Piasek ze 
żwirem, 

1 332,61 36,16 - 

Rostki-
Borowce  

p. N II  

Eksploatowane 
okresowo 

Piasek - - - 

Piasek ze 
żwirem 

18 460,10 18 096,60 - 

Rostki-
Borowce  
p. N II A  

Eksploatowane 
okresowo 

Piasek ze 
żwirem 

6 968,90 6 552,15 - 

Rostki-
Borowce  

III 

Rozpoznane 
szczegółowo 

Piasek ze 
żwirem 

754,09 754,09 14,28 

Rostki-
Borowce  

p. śr  

Złoże 
zagospodarowane 

Piasek 2 375,11 355,26 139,22 

Piasek ze 
żwirem 

21 560,70 5 129,45 426,76 

Rostki-
Borowce  

p. S  

Rozpoznane 
wstępnie 

Piasek 6 972,74 - - 

Piasek ze 
żwirem, 

24 952,08 - - 

Rostki-
Borowce  

IIA 

Zaniechanie 
wydobycia 

Piasek 133,80 - - 

Piasek ze 
żwirem 

1 700,24 - - 

Rostki-
Borowce-

Stylągi  

Złoże 
zagospodarowane 

Piasek  549,89 382,69 82,69 

Piasek ze 
żwirem 

5 989,78 4 884,03 351,11 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Państwowego Instytutu Geologicznego [dostęp dnia 09.09.2022r.] 

5.6.1 Zagadnienia horyzontalne 

5.6.1.1 Adaptacja do zmian klimatu 

Uwzględnianie w dokumentach planistycznych informacji o złożach kopalin. 
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5.6.1.2 Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Odpowiednie zabezpieczanie powierzchni ziemi w związku z ewentualną eksploatacją 

kopalń odkrywkowych, których działalność prowadzić będzie do zmiany stosunków wodnych. 

5.6.1.3 Działania edukacyjne 

Prowadzenie działań mających na celu informowanie społeczeństwa zarówno 

o korzyściach płynących z wykorzystania poszczególnych rodzajów złóż, jak i o zagrożeniach 

dla ludzi i środowiska z tym związanych. 

5.6.1.4 Monitoring środowiska 

Prowadzący eksploatację kopalin jest obowiązany podejmować środki niezbędne do 

ochrony zasobów złoża, jak również do ochrony powierzchni ziemi oraz wód 

powierzchniowych i podziemnych, sukcesywnie prowadzić rekultywację terenów 

poeksploatacyjnych oraz przywracać do właściwego stanu inne elementy przyrodnicze. 

5.6.2 Podsumowanie 

Złoża surowców przedstawiają naturalne skupienia kopalin, których wydobycie może 

przynieść korzyść gospodarczą. Na terenie powiatu ostrołęckiego występują 34 

udokumentowane złoża kopalin, na które składają się złoża surowców pospolitych: osadów 

żwirowych i piaszczystych oraz torfów.  

5.6.3 Analiza SWOT 

Mocne strony 

 udokumentowane złoże kopalin, 

 eksploatacja kopalin zgodnie z wydanymi koncesjami. 

Słabe strony 

 trwałe przekształcenie powierzchni ziemi. 

Szanse 

 rozwój nowych technologii poszukiwania i eksploatacji surowców mineralnych, 

 realizacja rekultywacji terenów wydobycia złóż. 

Zagrożenia 

 duża ingerencja w środowisko, prowadząca do degradacji obszarów, na których 

wydobywane mogą być złoża kopalin. 

5.7 Gleby 

Północna część powiatu pokryta jest glebami brunatnymi wyługowanymi i kwaśnymi 

lub bielicowymi i płowymi (psełdobielicowymi). Duży udział obserwuje się także gleb 

murszowo-mineralnych i murszowatych oraz lasów. W tej części dominują użytki zielone słabe 
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i bardzo słabe. Widoczny jest również duży udział gleb kompleksu żytniego bardzo słabego 

(żytnio-łubinowego). 

 
Rysunek 12. Mapa glebowo rolnicza na tle powiatu ostrołęckiego 
Źródło: Mazowiecki System Informacji Przestrzennej: msip.wrotamazowsza.pl 

 Południowa część powiatu pokryta jest w największej części glebami należącymi do 

kompleksu żytniego dobrego, i bardzo dobrego. Obserwuje się także duży udział gleb 

kompleksu zbożowo-pastewnego mocnego i pszennego dobrego. W tej części powiatu 

dominują gleby brunatne wyługowane i kwaśne, gleby bielicowe i płowe (pseudobielicowe) 

oraz czarne ziemie zdegradowane i szare ziemie. 

Powiat w stanowczej większości (ok. 80%) pokryty jest glebami kwaśnymi 

wymagającymi wapnowania. Około 30% stanowią gleby bardzo kwaśne. 
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Podsumowując na terenie powiatu dominują gleby słabe. Uwzględniając bonitację gleb 

największą powierzchnię zajmują gleby klasy VI (31%), i V (29%). Są to gleby najsłabsze, z kolei 

gleby średnie- klasy IV, IVa i IVb zajmują ok. 13% powierzchni gruntów ornych powiatu. Gleby 

średnio dobre, należące do klasy III, IIIa i IIIb zajmują jedynie 2%.  

 

Wykres 6. Zestawienie klas bonitacyjnych gruntów rolnych na terenie powiatu ostrołęckiego 
Źródło: opracowanie własnych na podstawie danych Starostwa Powiatowego 

Na terenie powiatu występują gleby chronione I-III klasy bonitacyjnej na podstawie 

Ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 3 lutego 1995 (Dz.U. 2021 poz. 1326 z późn. 

zm.). Występują one w rozproszeniu na terenie całego powiatu.  

W powiecie ostrołęckim dominują użytki rolne, stanowiące 64% powierzchni powiatu, 

wśród których największy udział mają grunty orne 48%, łąki – 24% i pastwiska – 22%. Poniższy 

wykres przedstawia podział użytków gruntowych w poszczególnych gminach powiatu 

ostrołęckiego. 
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Wykres 7. Udział poszczególnych użytków gruntowych w podziale na gminy 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych Starostwa Powiatowego 

Substancje szkodliwe obecne w środowisku to pozostałości pestycydów i związki metali 

ciężkich, zwłaszcza ołowiu, cynku i kadmu, a także miedzi, arsenu i chromu. Szczególnie 

poważne jest skażenie gleby metalami ciężkimi na skutek występowania zjawiska ich migracji 

i kumulacji, także w roślinach pastewnych trwałych użytków rolnych położonych wzdłuż 

ciągów komunikacyjnych, które nasila się w miarę wzrostu ilości pojazdów spalinowych. 

Dotyczy to obszarów gruntów użytkowanych rolniczo jako trwałe użytki zielone i grunty orne, 

na których uprawia się rośliny pastewne dla bydła − głównie dla krów mlecznych. Zawarte w 

glebie metale ciężkie są pobierane przez rośliny, a za ich pośrednictwem przez zwierzęta, 

przedostając się w związku z tym do produktów spożywczych35. 

5.7.1 Zagadnienia horyzontalne 

5.7.1.1 Adaptacja do zmian klimatu 

 podejmowanie prac zmniejszających nadmierne zagrożenie erozją, np. wsiewki 

poplonowe, międzyplony ścierniskowe, 

                                                     
35 K. Węglarzy, Metale ciężkie – źródła zanieczyszczeń i wpływ na środowisko, Instytut Zootechniki - PIB 
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 rozwój systemów małej retencji oraz przeciwdziałanie nadmiernej erozji wodnej na 

terenach nizinnych na obszarach leśnych, 

5.7.1.2 Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

 stosowanie głównie nawozów naturalnych oraz racjonalne stosowanie nawozów 

sztucznych oraz środków ochrony roślin, 

 ograniczenie przemysłowych źródeł zanieczyszczenia gleb poprzez stosowanie 

nowoczesnych technologii przyjaznych środowisku oraz właściwą gospodarkę 

odpadami poprodukcyjnymi, 

 zapobieganie zanieczyszczeniu ze źródeł komunalnych – ograniczenie ilości odpadów 

i właściwa gospodarka. 

5.7.1.3 Działania edukacyjne 

Prowadzenie działań edukacyjnych dla rolników w zakresie:  

 promowania rolnictwa ekologicznego i integrowanego,  

 zapobiegania zanieczyszczeniom gleb środkami ochrony roślin i metalami ciężkimi, 

 ochrony gleb przed erozją i zakwaszeniem. 

5.7.1.4 Monitoring środowiska 

 w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska prowadzony jest monitoring 

chemizmu gleb ornych. Monitoring gleb obejmuje badanie zmian jakości gleb 

użytkowanych rolniczo. Są one jednak prowadzone z bardzo małą częstotliwością 

i wybiórczo.  

 Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza systematycznie prowadzi badania gleb pod 

kątem: odczynu pH, potrzeb wapnowania oraz zawartości w makroelementy: fosfor, 

potas i magnez. 

5.7.2 Podsumowanie 

Powiat ostrołęcki cechuje się niskim stopniem uprzemysłowienia i urbanizacji. 

Dominują przede wszystkim gleby brunatne i pseudobielicowe, są to gleby słabej jakości. 

Uwzględniając bonitację gleb największą powierzchnię zajmują gleby klasy VI i V. Gleby 

należące do klasy I-III zajmują jedynie 2%.  

5.7.3 Analiza SWOT 

Mocne strony 

 występowanie gleb dobrej jakości, 

 niski udział nieużytków. 

Słabe strony 

 duże zakwaszenie gleb, 

 duży procent gleb o słabej przydatności rolniczej. 
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Szanse 

 promocja i wdrażanie zasad dobrej praktyki rolniczej – zwiększanie świadomości 

ekologicznej rolników (rolnictwo ekologiczne, uprawy energetyczne, inwestycje OZE 

na glebach najsłabszej jakości), 

 programy rolno-środowiskowe oraz zalesieniowe, 

 systematyczna kontrola jakości gleb. 

Zagrożenia 

 zanieczyszczenia przy głównych szlakach komunikacyjnych, 

 niewłaściwe stosowanie nawozów sztucznych i środków ochrony roślin w rolnictwie. 

5.8 Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Uchwałą Nr 3/19 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 22 stycznia 2019 roku 

przyjęto Plan Gospodarki Odpadami dla województwa mazowieckiego 2024. Wskazany 

w planie system gospodarki odpadami komunalnymi funkcjonuje w oparciu o regiony 

i regionalne instalacje do przetwarzania odpadów komunalnych. 

Zasady funkcjonowania systemu gospodarki odpadami komunalnymi określają 

szczegółowo gminne akty prawa miejscowego. Zgodnie z podjętymi uchwałami oraz prawem 

powszechnie obowiązującym na terenie RP, właściciele nieruchomości obowiązani są zbierać 

odpady w sposób selektywny. W Planie Gospodarki Odpadami dla województwa 

mazowieckiego 2024 wyznaczono 2 regiony gospodarki odpadami komunalnymi. Podział ten 

zapewnić ma funkcjonowanie na obszarze każdego z nich, instalacji spełniających kryteria dla 

regionalnych instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), a także dawać pewność 

poprawnego i efektywnego działania systemu gospodarowania odpadami w województwie, 

który opiera się na przetwarzaniu zmieszanych odpadów komunalnych w regionalnych 

instalacjach przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK).  

Należy jednak podkreślić, iż we wrześniu 2019 r. w wyniku zmian w przepisach 

dotyczących gospodarki odpadami nastąpiło zniesienie regionalizacji składowania 

i przetwarzania odpadów 36 . Zgodnie ze stanowiskiem Ministerstwa Klimatu i Środowiska 

zmiany ustawowe miały na celu: „podnieść konkurencyjność i wyeliminować praktyki 

monopolistyczne, w tym ograniczyć ryzyko dokonywania zmowy cenowej”, podkreślając 

jednocześnie, że „przy planowaniu gospodarki odpadami powinna zostać uwzględniona 

zasada bliskości”37. 

 

                                                     
36  Interpelacja nr 22123 do ministra klimatu i środowiska w sprawie działań podejmowanych przez organy 
Inspekcji Ochrony Środowiska w zakresie kontroli transportu odpadów zmieszanych 
37 Odpowiedź Ministra Klimatu i Środowiska, pismo z dnia 12.05.2021 r. znak: BM-ZP.050.31.2021.PH 
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Rysunek 13. Region wschodni gospodarki odpadami komunalnymi wraz istniejącymi instalacjami 
Źródło: Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 
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Na terenie powiatu, w gminie Rzekuń, miejscowości Ławy przy ul. Przemysłowej 45 

funkcjonuje instalacja do przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych oraz instalacja 

do przetwarzania selektywnie zbieranych odpadów zielonych i bioodpadów. Pozostałe 

najbliższe instalacje znajdują się w mieście na prawach powiatu Ostrołęka. 

Gospodarka odpadami komunalnymi na terenie gmin powiatu ostrołęckiego 

realizowana jest zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu 

czystości i porządku w gminach. Zgodnie z jej zapisami podmiot odbierający odpady 

komunalne jest zobowiązany do przekazywania odebranych od właściciela nieruchomości 

niesegregowanych odpadów komunalnych bezpośrednio do instalacji komunalnej. 

System gospodarowania odpadami komunalnymi obejmuje wszystkich właścicieli 

nieruchomości na terenie powiatu. Gminy nadzorują gospodarowanie odpadami 

komunalnymi, w tym realizację zadań powierzonych podmiotom odbierającym odpady 

komunalne od właścicieli nieruchomości, ustanawiają zbieranie odpadów komunalnych 

obejmujące następujące frakcje odpadów: 

 niesegregowane odpady komunalne (zmieszane) – odbiór tych odpadów 

odbywał się od właścicieli nieruchomości raz na dwa tygodnie, 

 odpady zbierane selektywne (segregowane) obejmując następujące frakcje: 

̶ papier, metal, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe 

- odbiór tych odpadów odbywał się od właścicieli nieruchomości raz na 

dwa tygodnie  

̶ odpady ulegające biodegradacji oraz odpady zielone - odbiór tych 

odpadów odbywał się od właścicieli nieruchomości w okresach 

kwiecień-październik – raz na dwa tygodnie, w pozostałych miesiącach 

raz w miesiącu, 

̶ odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 

oraz zużyte opony – odbiór tych odpadów odbywał się od właścicieli 

nieruchomości dwa razy do roku w terminach wyznaczonych przez 

przedsiębiorcę odbierającego odpady. 
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Tabela 10. Ilości odpadów komunalnych odebranych z terenów poszczególnych gmin  

Gmina Masa odpadów niesegregowanych 
odebranych z nieruchomości 

Masa odpadów segregowanych 
odebranych z nieruchomości 

2019 r. 2020 r. 2021 r. 2019 r. 2020 r. 2021 r. 

Baranowo 385,986 699,460 719,660 703,799 265,135 360,910 

Czarnia b.d. 98,980 114,260 b.d. 102,700 109,180 

Czerwin 319,440 898,600 759,460 508,550 204,960 236,710 

Goworowo 1 454,980 1 320,700 899,300 437,220 599,840 524,460 

Kadzidło 1 004,016 1 508,34 1 670,9 1 134,58 715,18 526,33 

Lelis 614,966 1 276,186 1 301,340 1 113,755 631,820 627,180 

Łyse 968,374 1 811,330 1 840,640 1 675,134 269,680 188,520 

Myszyniec  633,326 1 212,200 1 277,780 1 426,470 616,235 701,600 

Olszewo-Borki 1 007,769 1 885,560 1 989,760 1 857,761 865,045 959,250 

Rzekuń 2 398,100 2 362,090 2 165,990 1 087,873 842,380 1 078,070 

Troszyn 296,338 640,820 695,220 687,632 332,100 357,770 

Źródło: Analizy systemów gospodarki odpadami komunalnymi poszczególnych gmin powiatu ostrołęckiego za lata 2019, 

2020 i 2021 
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Wykres 8. Masa odpadów odebranych z nieruchomości na terenie poszczególnych gmin powiatu ostrołęckiego  
Źródło: Analizy systemów gospodarki odpadami komunalnymi poszczególnych gmin powiatu ostrołęckiego za lata 2019, 

2020 i 2021 
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Tabela 11. Osiągnięte poziomy recyklingu i ograniczenia masy odpadów przez gminy w 2021 roku 

Gmina poziom ograniczenia 
masy odpadów 
komunalnych 
ulegających 

biodegradacji 
kierowanych do 

składowania 

poziom recyklingu, 
przygotowania do 
ponownego użycia 

następujących frakcji 
odpadów komunalnych: 
papieru, metali, tworzyw 

sztucznych i szkła 

poziomu recyklingu, 
przygotowania do 

ponownego użycia i 
odzysku innymi metodami 
innych niż niebezpieczne 
odpadów budowlanych i 

rozbiórkowych 

maksymalna wartość 
dopuszczalna - 35% 

minimalna wartość 
dopuszczalna - 20% 

minimalna wartość 
dopuszczalna - 70% 

Baranowo 0,30% 20,83% 100,00% 

Czarnia nie dotyczy 32,28% nie dotyczy 

Czerwin 0,00% 31,00% nie dotyczy 

Goworowo nie dotyczy 17,69% nie dotyczy 

Kadzidło 0,23% 28,24% 100,00% 

Lelis 0,00% 27,01% nie dotyczy 

Łyse nie dotyczy 9,59% nie dotyczy 

Myszyniec  0,86% 22,37% 85,40% 

Olszewo-Borki 3,66% 21,24% nie dotyczy 

Rzekuń 4,62% 12,07% 100,00% 

Troszyn 4,18% 22,75% nie dotyczy 
Źródło: Analizy systemów gospodarki odpadami komunalnymi poszczególnych gmin powiatu ostrołęckiego za rok 2021 

Wszystkie gminy powiatu ostrołęckiego realizują własne Programy usuwania azbestu 

i wyrobów zawierających azbest.  

5.8.1 Zagadnienia horyzontalne 

5.8.1.1 Adaptacja do zmian klimatu 

Lokalizowanie obiektów gospodarki odpadami (np. składowisk, PSZOK-ów, 

magazynów odpadów) w oddaleniu od terenów zagrożonych podtopieniami, i osuwiskami, 

będącymi następstwami kumulacji zmian klimatycznych. 

5.8.1.2 Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Głównym zagrożeniem jest możliwość wybuchu pożaru samych odpadów, czy to 

komunalnych czy przemysłowych. W wyniku pożaru będą się uwalniały do atmosfery bardzo 

toksyczne substancje z palącego się biogazu oraz odpadów tworzyw sztucznych. Należy 

jednocześnie podkreślić, iż na terenie powiatu nie występują wysypiska.  

5.8.1.3 Działania edukacyjne 

Prowadzenie działalności edukacyjnej zarówno mieszkańców, jak i podmiotów 

gospodarczych w zakresie ograniczania powstawania odpadów, właściwego postępowania 

z odpadami, selektywnego zbierania odpadów oraz racjonalnego wykorzystania wody 

i energii. 
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5.8.1.4 Monitoring środowiska 

W kontekście odpadów komunalnych konieczne jest monitorowanie osiąganych 

poziomów recyklingu i odzysku odpadów celem dostosowywania lokalnych, gminnych 

systemów gospodarowania odpadami komunalnymi. 

5.8.2 Podsumowanie 

Mimo niesprzyjającym czynnikom zewnętrznym (np. pandemia, zmiany przepisów 

inflacja) należy uznać, iż gospodarka odpadami na terenie powiatu ostrołęckiego funkcjonuje 

prawidłowo. Należy jednak zwrócić uwagę, że część gmin nie osiągnęła wymaganych 

ustawowo poziomów recyklingu i ograniczenia masy odpadów lub nie określiła tych danych 

w rocznej analizie systemów gospodarki odpadami.  

Na przestrzeni lat 2019-2021 zauważalny jest niekorzystny trend spadku ilości 

odpadów zebranych selektywnie w stosunku do odpadów zmieszanych. Za przyczynę należy 

uznać pandemię wywołaną wirusem SARS-CoV-2. Ogłoszenie ogólnopolskiego lockdownu, 

kwarantanny i izolacje nakładane na zarażonych mieszkańców powiatu spowodowały 

zwiększenie strumienia odpadów wytwarzanych w gospodarstwach domowych. 

Należy jednak oczekiwać, że poprzez wzrost świadomości mieszkańców w kolejnych 

latach nastąpi wzrost recyklingu i odzysku odpadów. Z terenu powiatu w każdym roku 

sukcesywnie usuwane są wyroby zawierające azbest. 

5.8.3 Analiza SWOT 

Mocne strony 

 umożliwienie wszystkim mieszkańcom selektywnego zbierania odpadów, 

 lokalizacja PSZOK na terenie gmin, 

 rekultywacja terenu po składowisku odpadów. 

 

Słabe strony 

 nielegalne pozbywanie się odpadów komunalnych i tworzenie tzw. „dzikich wysypisk”, 

 zbyt mała intensyfikacja działań na rzecz usuwania wyrobów azbestowych, 

 duży wzrost zebranych niesegregowanych odpadów komunalnych w 2020 i 2021 roku. 

Szanse 

 realizacja programów usuwania azbestu, 

 wsparcie działań podmiotów zajmujących się gospodarowaniem odpadami,  

 eliminacja nielegalnego składowania odpadów, 

 kampanie edukacyjne. 

Zagrożenia 

 palenie odpadów w gospodarstwach domowych, 

 nielegalne pozbywanie się odpadów, 

 brak środków finansowania na usuwanie azbestu. 
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5.9 Zasoby przyrodnicze  

Lasy na terenie powiatu ostrołęckiego zajmują powierzchnię 670,95 km2. Lesistość 

powiatu wynosi 31,8% co na tle kraju daje wartość powyżej średniej – lesistość Polski w 2021 

roku to 29,6%. Lasy publiczne stanowią 56,7% powierzchni ogółu lasów, resztę natomiast 

stanowią lasy prywatne38. Lasami stanowiącymi własność Skarbu Państwa na terenie powiatu 

ostrołęckiego zarządza Państwowe Gospodarstwo Leśne – Lasy Państwowe – Nadleśnictwo 

Myszyniec, Ostrołęka, Parciaki oraz na mniejszych obszarowo terenach Łomża i Pułtusk. 

Tabela 12. Struktura powierzchni lasów w powiecie ostrołęckim, 2021 

powierzchnia lasów prywatnych 28 786,96 ha 

powierzchnia lasów w zarządzie Lasów Państwowych 37 649,78 ha 

powierzchnia lasów gminnych 74,90 ha 
 

66 513,10 ha 

 
Źródło: opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS 

Lesistość poszczególnych gmin powiatu przedstawia się następująco39: 

 Łyse – 35,4%, 

 Myszyniec – 25,0%, 

 Czarnia – 39,5%, 

 Kadzidło – 39,9%, 

 Baranowo – 31,1%, 

 Lelis – 37,7%, 

 Olszewo-Borki – 44,5%, 

 Rzekuń – 26,7%, 

 Troszyn – 15,9%, 

 Czerwin – 16,4%, 

 Goworowo – 31,4%. 

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa 

sprawuje Starosta Ostrołęcki, który sporządza Uproszczone plany urządzenia dla lasów 

niestanowiących własności skarbu Państwa należących do osób fizycznych i wspólnot 

gruntowych (dalej: „Plany”).  

 

 

Celem ochrony środowiska z punktu widzenia planowanej gospodarki leśnej jest:  

                                                     
38 Bank danych lokalnych GUS, 2021 r, 
39 Ibidem 
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 utrzymanie stałego pokrycia lasem powierzchni ujętej w danym Planie,  

 doprowadzenie składów gatunkowych do zgodności z siedliskiem,  

 zaplanowanie poprzez odpowiednie zabiegi zróżnicowania drzewostanów pod 

względem wiekowym i strukturalnym mogącym w odpowiedni sposób oprzeć 

się szeroko pojętym zagrożeniom lasu,  

 wyhodowanie w przyszłości drzewostanów o jak najlepszych walorach 

przyrodniczych jak i użytkowych.  

Działania te mają za zadanie w przyszłości zaowocować poprawą stanu środowiska, 

zwiększeniem różnorodności biologicznej omawianych terenów, a poprzez zachowanie 

drzewostanów na gruncie, zapewnienie istnienia celów ochronnych istniejących już 

obszarowych form ochrony przyrody. 

Wykonanie Planów w oparciu o Ustawę o lasach gwarantuje zachowanie środowiska 

w stanie nienaruszonym. Niektóre z zabiegów dodatkowo poprawią stan środowiska, 

zwiększając bioróżnorodność oraz przywracając bardziej naturalny charakter omawianych 

lasów. 

Dokumentacja urządzeniowa zawiera szereg wytycznych dobrych praktyk związanych 

z czynną ochroną ptaków oraz terenów lęgu ptaków. Jako główne działania ochronne 

wymieniane są te mające na celu utrzymanie aktualnej mozaiki biotopowej oraz siedlisk 

gatunków, właściwego stanu siedlisk lęgowych i żerowiskowych, ekstensywne użytkowanie 

trwałych użytków zielonych i zahamowanie ich zarastania. Większość celów działań 

ochronnych skupia się na obszarze lub w jego bezpośrednim sąsiedztwie i dotyczy terenów 

poza drzewostanami. Dla wszystkich chronionych gatunków celem jest utrzymanie warunków 

bytowania i ochrony. Dokumentacja urządzeniowa nie przewiduje zalesień na obszarach łąk 

czy pastwisk, na pozostałych obszarach jej zapisy przyczynią się do utrzymania siedlisk oraz 

mozaiki biotopowej w trwałej formie, nie kolidując w przyszłości z działaniami ochronnymi 40. 

Głównym gatunkiem lasotwórczym na terenie powiatu jest sosna, przeważającym 

siedliskowym typem lasu jest bór świeży i bór mieszany świeży41. 

Szata roślinna odzwierciedla różnorodność naturalnych warunków klimatycznych, 

geologicznych, geomorfologicznych, glebowych i wodnych występujących na terenie powiatu. 

Składa się na nią roślinność lasów, łąk, torfowisk.  

                                                     
40  Opracowane przez Starostwo Powiatowe w Ostrołęce uproszczone plany urządzenia dla lasów 
niestanowiących własności Skarbu Państwa  
41 Nadleśnictwo Ostrołęka i Myszyniec 
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Do cennych ekosystemów związanych z nieleśnymi formacjami zaliczyć należy zespoły 

roślinności łąkowej i torfowiskowej występujące w dolinach rzek, mniejszych cieków oraz 

naturalnych obniżeniach terenu.  

Faunę powiatu reprezentują gatunki, z których większość spotykana jest również w 

pozostałych częściach województwa i kraju. W faunie borów, znaczny udział mają gatunki 

owadów związanych pokarmowo z sosną. Występują tu również typowe dla Polski środkowej 

gatunki płazów (np. żaba trawna, ropucha szara) i gadów (w tym jaszczurka zwinka). Dosyć 

bogata jest fauna ptaków leśnych przy czym dominującymi gatunkami są drobne ptaki z rzędu 

wróblowatych i kurowatych. Fauna ssaków jest bardzo zróżnicowana, występują tu bowiem 

zarówno duże parzystokopytne, jak i drobne ssaki. Dość pospolicie spotyka się tu sarnę i zające 

oraz gryzonie, w tym: nornicę rudą, mysz leśną, mysz zaroślową czy wiewiórkę rudą. 

W ostatnich latach na terenie powiatu notowany jest wzrost populacji łosi, zaobserwowano 

również obecność wilków42. 

Pozostałą część szaty roślinnej stanowią tereny użytkowane rolniczo (pola, łąki, sady), 

które są specyficznym typem biocenozy charakteryzującym się z reguły znacznym 

uproszczeniem pod względem składu gatunkowego w porównaniu z biocenozą naturalną oraz 

roślinność ruderalna zasiedlająca podłoża zmienione przez człowieka, charakterystyczna dla 

terenów zurbanizowanych. 

Ważnym składnikiem szaty roślinnej powiatu ostrołęckiego są siedliska użytków 

zielonych. Tworzą one półnaturalne siedliska przyrodnicze, najczęściej w pobliżu istniejących 

cieków i mniejszych dolin. Pełnią ważną rolę przyrodniczą. gdyż są siedliskami wielu gatunków 

fauny. W ich obrębie znajdują się miejsca żerowiska wielu gatunków ptaków. Oprócz tego 

lokalizacja wokół cieków sprawia, że stanowią one naturalną barierę dla spływających do wód 

zanieczyszczeń niesionych z obszarów rolniczych. 

Obiektami cennymi przyrodniczo o naturalnej roślinności są również mało dostępne 

dla człowieka obszary podmokłe, np. doliny cieków. Urozmaiceniem krajobrazu są również 

nieliczne zbiorniki wodne.  

Z uwagi na walory przyrodnicze część obszaru powiatu objęta jest różnymi formami 

ochrony przyrody w postaci: obszarów Natura 2000, rezerwatów przyrody i 63 pomniki 

przyrody. 

  

                                                     
42 Starostwo Powiatowe w Ostrołęce 
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5.9.1 Formy Ochrony Przyrody 

5.9.1.1 Rezerwaty przyrody 

Na terenie powiatu znajduje się osiem rezerwatów przyrody: Czarnia, Mingos, Olsy 

Płoszyckie, Podgórze, Surowe, Tabory, Torfowisko Karaska, Torfowisko Serafin. 

Czarnia (141,87 ha), utworzony w 1964 r. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie 

fragmentu boru świeżego, naturalnego pochodzenia, charakterystycznego dla dawnej Puszczy 

Kurpiowskiej. W podszytach występuje głównie świerk i jałowiec. Runo leśne stanowią: 

borówka czarna i brusznica, pszeniec leśny, wrzos zwyczajny, konwalia dwulistna, paproć 

orlica pospolita, szczawik zajęczy. Występują też rośliny chronione: konwalia majowa i widłaki. 

Wśród mchów i porostów występuje rokiet pospolity, rokiet pierzasty, płonnik oraz chrobotek 

reniferowy.  

Mingos (13,46 ha), utworzony w 1971 r. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze 

względów naukowych i dydaktycznych fragmentu boru sosnowego charakterystycznego dla 

Puszczy Kurpiowskiej. Licznie występuje tu jałowiec, a w podszyciu konwalia, rokitnik, widłaki, 

gajnik lśniący, widłoząb, sasanka i arnika górska. Na obrzeżu lasu występują płaty zbiorowisk 

murawowych z rzadkimi gatunkami: przetacznikiem kłosowatym, łyszczcem 

baldachogronowym, bodziszkiem czerwonym.  

Olsy Płoszyckie (140,86 ha), utworzony w 1997 r. Celem ochrony rezerwatu jest 

zachowanie ze względów naukowych i dydaktycznych kompleksu drzewostanów olsowych z 

udziałem licznych gatunków roślin zielnych rzadkich i chronionych. Występuje tu ols 

porzeczkowy i las bagienny. Rosną gatunki chronione: wawrzynek wilczełyko, porzeczka 

czarna, kalina koralowa i kruszyna pospolita. W rezerwacie gniazdują rzadkie gatunki ptaków: 

orlik krzykliwy, żuraw, siniak, słonka i bocian czarny. Przedstawicielami ssaków są: łoś, jeleń, 

dzik i sarna. Występujące w rezerwacie zbiorowiska zastępcze to m.in. olszyny pokrzywowe i 

malinowe. Na terenie rezerwatu są też łąki mokre i sitowia leśne. 

Podgórze (37,76 ha), utworzony w 1987 r. Celem ochrony jest zachowanie najdalej 

wysuniętego na zachód stanowiska rzadkiego gatunku rośliny borealnej chamedafne 

północnej oraz wielu innych rzadkich i chronionych gatunków roślin torfowiskowych. Ochrania 

bór mieszany świeży, z drzewostanem sosnowym, z domieszką świerku. Występuje tu sosna 

kołnierzykowa, która charakteryzuje się specyficznym odchyleniem kory na okółkach. Rosną 

też pojedyncze brzozy i olchy. Wśród ssaków można spotkać: jelenie, sarny, dziki, lisy, jeże, 

tchórze, kuny, borsuki. Wśród ptaków można obserwować: dzięcioły, pełzacze, sowy, kukułki, 

słowiki, drozdy, kosy, sroki, pustułki, bociany białe. Gady są reprezentowane przez jaszczurki, 

zaskrońce, padalce i żmije zygzakowate. Przedstawicielem płazów jest żaba. 
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Rysunek 14. Rezerwaty przyrody w powiecie ostrołęckim 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GDOŚ 
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Surowe (4,57 ha), utworzony w 1964 r. Celem ochrony rezerwatu jest zachowanie ze 

względów w naukowych i dydaktycznych fragmentu boru świerkowo-sosnowego pochodzenia 

naturalnego, stanowiącego resztę dawnej Puszczy Myszynieckiej. Wyróżnia się tu bór 

mieszany niski świerkowy, rosnący w obniżeniach terenowych, niedogodnych dla gatunków 

światłożądnych i ciepłolubnych. W rezerwacie żyją m.in.: jelenie, sarny, dziki, lisy, tchórze, 

kuny, wiewiórki, ryjówki i nornice. Wśród ptaków występują: dzięcioły, pełzacze, kowaliki, 

sowy i kukułki. Gady reprezentowane są przez takie gatunki jak: jaszczurki, padalce 

i zaskrońce, płazy zaś przez żaby. 

Tabory (17,21 ha), utworzony w 1974 r. Celem ochrony jest zachowanie fragmentu 

boru sosnowo-świerkowego naturalnego pochodzenia na obszarze Puszczy Kurpiowskiej. 

Znajduje się na granicy występowania świerku.  

Torfowisko Karaska (402,69 ha), utworzony w 2000 r. Celem ochrony rezerwatu jest 

torfowisko wysokie z typowo wykształconą roślinnością i charakterystyczną fauną. Jest to 

największe torfowisko na terenie powiatu ostrołęckiego i jednocześnie jedno z największych 

w Polsce. Torfowisko zbudowane jest z torfów wysokich i przejściowych. Utworzenie 

rezerwatu umożliwia obserwację rozwoju torfowiska i następujących sukcesji roślinnych. 

Obszar torfowiska jest miejscem wylęgu i bytowania wielu gatunków ptaków. Wśród 

najważniejszych osobliwości są rośliny chronione: rosiczka okrągłolistna, bagno zwyczajne, 

widłak jałowcowaty i goździsty oraz ptaki: cietrzew, bekas, batalion i brodziec. 

Torfowisko Serafin (184,44 ha), utworzony w 1998 r. Celem ochrony rezerwatu jest 

zachowanie ze względów naukowych, dydaktycznych i krajoznawczych torfowiska o bogatej 

faunie i florze, w tym rzadkiej i chronionej. Większą część rezerwatu zajmuje pło. Jest to 

"kożuch" roślinności pływającej, która zarosła powierzchnię jeziora. Na obrzeżach torfowiska 

występują znacznie uwodnione gleby potorfowe. Występują tu 102 gatunki roślin 

naczyniowych i 33 gatunki mszaków. Żyją rzadkie i chronione gatunki roślin, np.: storczyk 

krwisty, storczyk plamisty, nasięźrzał pospolity, przęstka pospolita, pływacz średni, wełnianka 

delikatna, dziewięciornik błotny i wierzba lapońska. Rosną też gatunki mchów reliktowych. 

Wśród ptaków zobaczymy: cietrzewie, żurawie, krwawodzioby, przepiórki, derkacze, wodniki, 

bekasy kszyki, brzęczki i świerszczaki. Ssaki reprezentują: łoś, sarna, zając i lis. W celu 

bezpiecznego zwiedzania rezerwatu przygotowano ścieżkę dydaktyczną. 
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5.9.1.2 Obszary Natura 2000 – dyrektywa ptasia 

Puszcza Biała PLB140007 

W obszarze stwierdzono 20 lęgowych gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy 

Ptasiej. Wśród 11 gatunków uznanych za przedmioty ochrony aż 9 jest umieszczonych 

w Załączniku I Dyrektywy Ptasiej. Do przedmiotów ochrony należą zarówno gatunki leśne 

(bocian czarny, kobuz, lelek, dzięcioł czarny) jak i zamieszkujące mozaikowy krajobraz rolniczy 

(błotniak łąkowy, dudek, gąsiorek, jarzębatka) oraz wilgotne łąki (derkacz) i piaszczyste pola 

oraz ugory (świergotek polny, lerka). W przypadku świergotka polnego obszar stanowi 

największą ostoje tego gatunku w Polsce, a w przypadku lerki i lerka jedną z największych43. 

Dolina Dolnej Narwi PLB140014 

Występuje co najmniej 35 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasie, 

19 gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Bardzo ważna ostoja ptaków wodno-błotnych, 

szczególnie w okresielęgowym. W okresie lęgowym obszar zasiedla co najmniej 1% populacji 

krajowej następujących gatunków ptaków: batalion (PCK), błotniak łąkowy, dubelt (PCK), 

kraska (PCK), krwawodziób, kulikwielki (PCK), kulon (PCK), łabędź krzykliwy, rybitwa 

białoczelna (PCK), rybitwa czarna, rybitwarzeczna, rycyk, sieweczka rzeczna, sowa błotna 

(PCK), zimorodek. W okresie wędrówek występuje co najmniej 1% populacji szlaku 

wędrówkowego bataliona orazstosunkowo duże koncentracje osiąga rybitwa białoskrzydła44. 

Doliny Omulwi i Płodownicy PLB140005 

W ostoi Doliny Omulwi i Płodownicy stwierdzono 26 lęgowych gatunków ptaków 

z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej (DP). Ponadto wykazano występowanie szeregu gatunków 

Ptaków Migrujących nie wymienionych w Załączniku I. Jako przedmioty ochrony uznanych 

zostało 19 gatunków. Spośród nich 12 to gatunki z I załącznika DP. Na terenie obszaru 

występuje kilka gatunków silnie zagrożonych wyginięciem (kraska, wodniczka i cietrzew). 

Obszar ma kluczowe znaczenie dla ochrony kulika wielkiego, będąc jedną z największych 

krajowych ostoi gatunku. Przedmiotami ochrony są gatunki zajmujące różnorodne siedliska. 

Na terenach łąk i turzycowisk są to: kropiatka, kulik wielki, rycyk, krwawodziób, dubelt, kszyk, 

błotniak łąkowy, wodniczka i cietrzew. W urozmaiconym krajobrazie kulturowym powszechnie 

występują: bocian biały, lerka, świergotek polny, dudek oraz ginąca kraska. Z kolei ze stawami 

rybnymi związane są: wąsatka i pliszka cytrynowa. Na terenach leśnych (ubogie bory sosnowe 

na piaszczystych glebach) powszechnie występuje lelek45. 

                                                     
43 Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, GDOŚ 
44 Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, GDOŚ 
45 Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, GDOŚ 
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Rysunek 15. Obszary Natura 2000 – dyrektywa ptasia w powiecie ostrołęckim 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GDOŚ 
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Puszcza Piska PLB280008 

Obejmuje niewielki obszar powiatu od strony północnej. Ostoja ptasia o randze europejskiej i 

krajowej. Występuje co najmniej 37 gatunków ptaków z  Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, 12 

gatunków z Polskiej Czerwonej Księgi (PCK). Bardzo ważna ostoja cietrzewia. W okresie 

lęgowym obszar zasiedla powyżej 2% populacji krajowej bielika (PCK) i cietrzewia (PCK). 

Ponadto obszar zasiedla, co najmniej 1% populacji krajowej następujących gatunków ptaków: 

bocian czarny, orlik krzykliwy (PCK), puchacz (PCK), rybitwa rzeczna, włochatka (PCK); 

w stosunkowo wysokiej liczebności występuje derkacz46. 

5.9.1.3 Obszary Natura 2000 – dyrektywa siedliskowa 

Bory bagienne i torfowiska Karaska PLH140046 

W skład ostoi wchodzi jedno z największych torfowisk wysokich w Polsce. Towarzyszą 

mu bory bagienne o różnym stopniu wykształcenia. Prawdopodobnie część z młodych obecnie 

zbiorowisk dynamicznie zarastającyh torfowisko to inicjalne fazy bagienengo lasu brzozowego 

(Dryopteridi-Betuletum). Obszar ostoi ulega dynamicznym przekształceniom - głównie 

przesuszeniu (w wyniku przemysłowego poboru torfu na południe od torfowiska), oraz 

regeneracji po pożarze w części północno-wschodniej. Mimo tych odkształceń całość 

kompleksu zachowuje jeszcze liczne cechy naturalności (pierwotności), a kompleksowa 

renaturalizacja jest w pełni możliwa47. 

Bory Chrobotkowe Karaska PLH140047 

W obrębie Obszaru występują dwa zróżnicowane typy fitosocjologiczne. Pierwszy 

z nich to bór chrobotkowy Cladonio-Pinetum, który porasta głównie szczyty wydm i górne 

części ich zboczy. Na piaskach eolicznych niezwydmionych część powierzchni obecnych borów 

chrobotkowych ma najprawdopodobniej charakter porolny. Sosnowy drzewostan jest 

jednowarstwowy o niskiej bonitacji. Dominują drzewostany 60-80 letnie, choć 

reprezentowane są wszystkie klasy wieku. Warstwa krzewów bardzo słabo rozwinięta, 

z udziałem jałowca, podrostu brzozy i sosny. Dominuje w niej kilka gatunków chrobotków, 

w tym przede wszystkim: widlasty, leśny, reniferowy, rzadziej zwyrodniały. Drugim typem 

zbiorowiska zaliczonym do tego typu siedliska przyrodniczego jest chrobotkowa postać boru 

świeżego Peucedano-Pinetum, która prawdopodobnie stanowi krańcową postać boru 

świeżego sasankowego Peucedano-Pinetum pulsatilletosum w wariancie chrobotkowym48. 

  

                                                     
46 Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, GDOŚ 
47 Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, GDOŚ 
48 Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, GDOŚ 
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Rysunek 16. Obszary Natura 2000 – dyrektywa siedliskowa w powiecie ostrołęckim 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GDOŚ 
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Myszynieckie Bory Sasankowe PLH140049  

Ostoja utworzona dla ochrony silnej populacji sasanki otwartej Pulsatilla patens. 

Dodatkowo w obrębie ostoi jest zlokalizowane małe zagłębienie ze zbiorowiskami torfowiska 

wysokiego i boru bagiennego (wraz z fragmentami torfowiska przejściowego) 49. 

Zachodniokurpiowskie Bory Sasankowe PLH140052 

Obszar jest położony na równinie Kurpiowskiej, utworzony przez piaski fluwioglacjalne, 

przynajmniej częściowo zwydmione, a deniwelacje przekraczają miejscami 22 m. Dominują 

bory świeże (jako typ siedliskowy lasu i jako zbiorowisko roślinne). Ostoja utworzona dla 

ochrony silnej populacji sasanki otwartej Pulsatilla patens50. 

Torfowisko Serafin PLH140057 

Kompleks torfowy położony jest w stosunkowo rozległym obniżeniu, które należy do 

dorzecza rzeki Pisy. Struktura kompleksu jest niejednorodna i charakteryzuje się 

występowaniem mozaiki zbiorowisk roślinnych i siedlisk przyrodniczych, w tym wzajemnym 

przenikaniem się siedlisk torfowiskowych. O rozwoju torfowisk w kierunku określonego typu 

decydują warunki fizyko-chemiczne i biologiczne wód. Nie bez znaczenia jest tu także liczna 

sieć rowów melioracyjnych oraz Kanał Krusza–Serafin (lub Kanał Krusza-Pupkowizna), 

przebiegający przez ten teren. Torfowisko Serafin, tj. teren objęty ochroną w formie rezerwatu 

przyrody stanowi jeden z pojeziornych obiektów torfowo-bagiennych. Zaznacza się udział 

gatunków reprezentujących torfowiska wysokie, m.in. żurawiny błotnej51. 

5.9.1.4 Pomniki przyrody 

Na terenie powiatu zlokalizowanych jest 63 pomników przyrody. Są to głównie 

pojedyncze drzewa bądź ich skupiska. Ich lokalizację przedstawia poniższa mapa. 

                                                     
49 Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, GDOŚ 
50 Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, GDOŚ 
51 Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody, GDOŚ 
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Rysunek 17. Pomniki przyrody w powiecie ostrołęckim 
Źródło: opracowanie własne na podstawie danych GDOŚ 
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5.9.1.5 Korytarze ekologiczne 

Teren powiatu przecinają ponadlokalne korytarze ekologiczne:  

 wg. mapy korytarzy ekologicznych 2005: 

 P. Piska-Dolina Narwi (GKPn-8B), 

 Dolina Omulwi Południowo-Zachodni (GKPnC-5A),  

 Dolina Omulwi Północno-Wschodni (GKPnC-5B),  

 wg. mapy korytarzy ekologicznych 2012: 

 Kurpie Zachodnie (GKPnC-8), 

 Kurpie Wschodnie (GKPn-8B), 

 Dolina Srodkowej Narwi (GKPnC-23), 

 Dolina Rzeki Ruż (GKPnC-5B), 

 Lasy Ostrołęckie (KpnC-C1). 

Zgodnie z definicją zawartą w Ustawie o ochronie przyrody, korytarz ekologiczny to 

obszar umożliwiający migrację zwierząt, roślin lub grzybów. 

5.9.2 Zagadnienia horyzontalne 

5.9.2.1 Adaptacja do zmian klimatu 

 ochrona struktur przyrodniczych, zachowanie spójności i drożności sieci ekologicznej. 

5.9.2.2 Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

 racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych, 

 eliminowanie obcych gatunków roślin i zwierząt zagrażających rodzimym gatunkom. 

5.9.2.3 Działania edukacyjne 

Prowadzenie szeroko pojętej edukacji w m. in. zakresie:  

 roli zjawisk przyrodniczych w procesie zmian klimatycznych,  

 presji turystycznej wywieranej na obszary o wysokich walorach przyrodniczych 

i krajobrazowych,  

 prawnych i przyrodniczych podstaw funkcjonowania obszarów chronionych 

oraz w zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego,  

 szkolenia i wsparcia rolników we wdrażaniu programów rolno-

środowiskowych,  

 turystyki związanej z gospodarką leśną, łowiectwem, turystyki ekologicznej 

i rowerowej,  

 roli lasów i ich ochrony przed suszą i pożarami. 

Funkcję edukacyjną pełnią także szlaki turystyczne i ścieżki edukacyjne. 

5.9.2.4 Monitoring środowiska 

 współpraca z instytucjami ochrony środowiska w ramach Zintegrowanego Monitoringu 

Środowiska Przyrodniczego, którego zadaniem jest prowadzenie obserwacji możliwie 
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jak największej liczby elementów środowiska przyrodniczego, w oparciu o planowe, 

zorganizowane badania stacjonarne. 

 monitoring lasów włączono do Państwowego Monitoringu Środowiska 

koordynowanego przez Państwową Inspekcję Ochrony Środowiska i obejmuje m.in.: 

uszkodzenia lasów, zagrożenia pożarowe i występowanie szkodników owadzich 

w lasach. 

5.9.3 Podsumowanie 

Lasy stanowią siedlisko dla większości dzikich gatunków roślin i zwierząt. Pełnią więc 

nie tylko istotną funkcję ekologiczną (także ze względu na ich wpływ na klimat) ale także 

gospodarczą i społeczną. Lesistość JST wynosi 31,8% co na tle kraju jest wartością 

ponadprzeciętną.  

Z uwagi na walory przyrodnicze część obszaru powiatu objęta jest różnymi formami 

ochrony przyrody w postaci: obszarów Natura 2000, rezerwatów przyrody i 63 pomniki 

przyrody. Teren powiatu przecina również szereg korytarzy ekologicznych. Należy uznać, że 

zróżnicowane i często unikatowe zasoby przyrodnicze powiatu są dobrze chronione, a 

dodatkowo zwiększają atrakcyjność turystyczną regionu. 

5.9.4 Analiza SWOT 

Mocne strony 

 lesistość na poziomie około 32%, 

 zróżnicowane formy ochrony przyrody. 

Słabe strony 

 fragmentacja przestrzeni przyrodniczej, 

 dewastacja miejsc w obszarach chronionych poprzez intensyfikację turystyki w sezonie 

letnim. 

Szanse 

 dolesienia obszarów, na których występują gleby o niskiej przydatności dla 

gospodarki rolnej, 

 wprowadzenie do zalesień domieszek innych gatunków drzew (liściaste), 

 przestrzeganie planów zadań ochronnych dla obszarów objętych formami ochrony 

przyrody. 

Zagrożenia 

 wzrost natężenia ruchu powodujący zwiększoną śmiertelność zwierząt i pogorszający 

warunki ich migracji, 

 zaśmiecanie, niszczenie infrastruktury, zbieractwo runa leśnego, dewastacje lasów 

 gradacje owadów, 
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 nieracjonalna gospodarka leśna, 

 szkodniki owadzie i grzybowe. 

5.10 Zagrożenia poważnymi awariami  

Na terenie powiatu ostrołęckiego nie znajdują się zakłady o dużym i o zwiększonym 

ryzyku wystąpienia awarii52. Potencjalnym źródłem poważnych awarii jest transport drogowy 

substancji niebezpiecznych, głównie paliw płynnych (LPG, benzyna, olej napędowy). Przypadki 

wystąpienia poważnych awarii mogą dotyczyć również wycieków substancji ropopochodnych 

w wyniku wypadków i kolizji drogowych. 

5.10.1 Zagadnienia horyzontalne 

5.10.1.1 Adaptacja do zmian klimatu 

Ekstremalne zjawiska pogodowe mogą doprowadzić do uszkodzenia linii przesyłowych 

i dystrybucyjnych, a zatem ograniczenia w dostarczeniu energii do odbiorców, a także 

zakładów przemysłowych, co może doprowadzić do przerwania ich pracy, przegrzania 

układów technologicznych. 

5.10.1.2 Nadzwyczajne zagrożenia środowiska 

Nadzwyczajne zagrożenia środowiska powstają wskutek wypadków i zdarzeń w czasie 

budowy i eksploatacji dróg i innych obiektów drogowych, w których biorą udział pojazdy 

przewożące substancje niebezpieczne, a które mogą spowodować m.in.: skażenie powietrza, 

wód, gleb oraz pożary. 

5.10.1.3 Działania edukacyjne 

Prowadzenie działań edukacyjnych w zakresie właściwych zachowań w sytuacjach 

zagrożenia wśród mieszkańców powiatu. 

5.10.1.4 Monitoring środowiska 

Stała współpraca z organami Państwowej Straży Pożarnej, Wojewodą oraz WIOŚ 

w zakresie prowadzenia kontroli występowania awarii.  

5.10.2 Podsumowanie 

Na terenie powiatu ostrołęckiego nie znajdują się zakłady o dużym i zwiększonym 

ryzyku wystąpienia awarii. Potencjalnym źródłem poważnych awarii jest transport drogowy 

substancji niebezpiecznych. 

  

                                                     
52 Główny Inspektorat Ochrony Środowiska, dane za 2021 rok 
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5.10.3 Analiza SWOT 

Mocne strony 

 brak zakładów mogących być źródłem powstania poważnej awarii, 

 lokalizacje Ochotniczej Straży Pożarnej. 

Słabe strony 

 stacje paliw płynnych, które są potencjalnym źródłem zanieczyszczenia środowiska. 

Szanse 

 edukacja społeczeństwa na wypadek wystąpienia zagrożenia, 

 szkolenie jednostek odpowiedzialnych za usuwanie skutków poważnych awarii. 

Zagrożenia 

 transport towarów niebezpiecznych, głównie paliw płynnych. 
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6 Podsumowanie efektów realizacji dotychczas realizowanych 

działań na rzecz ochrony środowiska 

Dotychczas obowiązujący Program Ochrony Środowiska Powiatu Ostrołęckiego 

sporządzony został w 2004 roku. Celem dokumentu oraz zadań z niego wynikających była 

poprawa stanu środowiska, w tym również odbudowa zasobów przyrodniczych, przy 

jednoczesnym zapewnieniu warunków rozwoju regionu, zwiększeniu efektywności gospodarki 

oraz poprawie jakości życia mieszkańców. Swoim zakresem niniejszy Program obejmował 

w szczególności:  

 identyfikację najważniejszych walorów środowiska naturalnego i zagrożeń 

wynikających z zanieczyszczenia środowiska,  

 wskazanie działań inwestycyjnych, organizacyjnych oraz edukacyjnych 

zmierzających do poprawy stanu środowiska i zachowania równowagi 

ekologiczno-społeczno-gospodarczej zgodnie z wymogami polityki ekologicznej 

państwa i dyrektywami Unii Europejskiej,  

 oszacowanie niezbędnych nakładów na inwestycje proekologiczne oraz 

ustalenie priorytetów i źródeł ich finansowania.  

W Programie określono cele szczegółowe i operacyjne oraz zadania z zakresu ochrony 

środowiska, których realizacja spoczywa na samorządach gminnych, samorządzie 

powiatowym, mieszkańcach i innych instytucjach działających na terenie powiatu (Program 

opracowany został na lata 2004–2010, część zawartych w nim celów i zadań w dalszym ciągu 

jest aktualna). Jest to m.in.: 

 zmniejszenie zużycia wody oraz osiągnięcie lepszej jakości wód, 

 osiągnięcie lepszej jakości powietrza, 

 ograniczenie hałasu i promieniowania elektromagnetycznego do 

obowiązujących norm, 

 minimalizacja składowania oraz wytwarzania odpadów, osiągnięcie 

maksymalnych poziomów odzysku odpadów, 

 zapobieganie skutkom awarii przemysłowych. 
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7 Cele programu ochrony środowiska, zadania i ich finansowanie 

Głównym celem opracowania Programu Ochrony Środowiska jest sprecyzowanie 

działań, jakie można przedsięwziąć w celu realizacji polityki ochrony środowiska.  Program 

Ochrony Środowiska jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania 

ochroną środowiska na szczeblu powiatowym. Stanowi pomost między konkretnymi 

działaniami a dokumentami, które dotyczą ekologii. Po przeprowadzeniu analizy stanu 

środowiska w powiecie, wyznaczono cele oraz określono zadania, których realizacja przełoży 

się na poprawę stanu środowiska.  

Ponadto kontynuowane będzie umieszczanie w aktach prawa miejscowego zapisów 

mających na celu ochronę środowiska w gminach  powiatu ostrołęckiego. Przykładem takich 

dokumentów są Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Wyznaczane w nich kierunki 

zagospodarowania terenu oraz uwarunkowania, mające wpływ na ochronę środowiska to 

m.in.: 

 ograniczenie możliwości lokalizacji w pobliżu zabudowy mieszkaniowej nowych 

oraz rozbudowy istniejących obiektów uciążliwych, w tym mogących 

potencjalnie negatywnie oddziaływać na środowisko takich jak m.in.: fermy 

wielkopowierzchniowe lub zakłady przetwarzania odpadów przemysłowych, 

 zakaz lokalizacji nowych oraz rozbudowy istniejących obiektów uciążliwych, 

tj. powodujących przekroczenia ustalonych przepisami odrębnymi standardów 

jakości środowiska, 

 ograniczanie rozpraszania zabudowy poprzez wskazanie terenów jej rozwoju, 

w pierwszej kolejności w granicach wykształconych już pasów i skupisk 

zabudowy lub w ich sąsiedztwie, 

 wypełnianie wolnych enklaw w pasmach istniejącej zabudowy zagrodowej 

i mieszkaniowej jednorodzinnej w celu odpowiedniego wykorzystania terenów 

już zurbanizowanych i stworzenia większej ich zwartości przestrzennej, 

 wyposażanie terenów zabudowy mieszkaniowej co najmniej w sieci 

elektroenergetyczne i wodociągowe, a strefy koncentracji zabudowy 

mieszkaniowej - także w sieci kanalizacji sanitarnej, 

 propagowanie odnawialnych źródeł energii,  

 rekomendowanie stopniowego ograniczania wykorzystywania węgla 

kamiennego jako głównego nośnika energii cieplnej stosowanego do 

ogrzewania budynków mieszkalnych. 
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Tabela 13. Cele, kierunki interwencji i zadania 

Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka 
Nazwa 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

A B C D E F G H I J 

1.       

            

Ochrona 
klimatu 
i jakości 

powietrza 

Poprawa jakości 
powietrza 

Liczba budynków 
poddana 

termomodernizacji 
[szt.] 

0 15 

Poprawa 
efektywności 
energetycznej 
i zmniejszenie 

emisji 
zanieczyszczeń 
do powietrza 

Termomodernizacja i remonty 
budynków oświatowych wraz 

zagospodarowaniem ich otoczenia 
wraz z wymianą źródeł energii 
cieplnej z wykorzystaniem OZE 

Powiat 
Ostrołęcki 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 

Termomodernizacja budynku 
Szkoły Podstawowej w 

miejscowości Czerwin obejmująca 
zakresem cały budynek szkoły 

stanowiący współwłasność Gminy 
Czerwin i Powiatu Ostrołęckiego 

Powiat 
Ostrołęcki i 

Gmina Czerwin 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 

Wymiana oświetlenia 
wewnętrznego na 

energooszczędne w budynkach 
jednostek oświatowych 

Powiat 
Ostrołęcki 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka 
Nazwa 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

2.  
Zagrożenia 

hałasem 

Poprawa klimatu 
akustycznego 

poprzez 
zachowanie 

obwiązujących 
poziomów 

Długość 
przebudowanych 

dróg [km] 
0 300 

Minimalizacja 
negatywnych 

skutków 
oddziaływania 

ruchu 
drogowego 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 
2533W Chudek - Gleba - Kierzek - 

Zawady- II etap 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 

Rozbudowa ciągu komunikacyjnego  
dróg powiatowych: nr 2552W 

Zabiele - Ołdaki - Teodorowo, nr 
2554W Troszyn- Zabiele, nr 2591W 
Oldaki - Przytuły Stare - Laskowiec 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 

Budowa mostu na rzece Narew 
 wraz z dojazdami w ramach 

Rządowego Programu Uzupełnienia 
Lokalnej i Regionalnej 

Infrastruktury Drogowej -  Mosty 
dla Regionów na lata 2018-2025  

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka 
Nazwa 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

2. 
Zagrożenia 

hałasem 

Poprawa klimatu 
akustycznego 

poprzez 
zachowanie 

obwiązujących 
poziomów 

Zgodnie z danymi na stronie 
poprzedniej 

Minimalizacja 
negatywnych 

skutków 
oddziaływania 

ruchu 
drogowego 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 
2544W Baranowo-Wyszel-Chojniki 
na terenie Gminy Baranowo w msc. 

Budne Sowięta, Zimna Woda i 
Olkowa Kępa w ramach RFRD 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 
2505W Myszyniec - Pełty - gr. 

województwa na terenie gminy 
Myszyniec na odcinku od 

miejscowości Myszyniec do granicy 
z województwem warmińsko-

mazurskim w ramach RFRD 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 

Rozbudowa dróg powiatowych nr 
2509W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 

2510W Czarnia - Surowe i nr 
2586W Lesiny Wielkie - Rutkowo 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 

Budowa drogi łączącej drogę 
krajową nr 53 w miejscowości 

Antonie, Gmina Olszewo-Borki z 
drogą powiatową nr 2539W w 
miejscowości Łęg Przedmiejski, 

Gmina Lelis 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka 
Nazwa 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

2. 
Zagrożenia 

hałasem 

Poprawa klimatu 
akustycznego 

poprzez 
zachowanie 

obwiązujących 
poziomów 

Zgodnie z danymi na stronie 
poprzedniej 

Minimalizacja 
negatywnych 

skutków 
oddziaływania 

ruchu 
drogowego 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 
2521W 

 Golanka - Grale - Dawia - Serafin 
od drogi 645 i drogi powiatowej nr 
2522W Grale - Dąbrówka - Szkwa 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 
2559W Zamość - Gostery - gr. 

województwa (Głębocz) 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
2557W Kleczkowo - Budne - 

Opęchowo 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 

Rozbudowa dróg powiatowych nr 
2581W Daniszewo - Czarnowiec i nr 

2568W Goworowo - Tomasze - 
Rzekuń 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 
2517W 

 Jazgarka -Lipniki 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 
2568W  Goworowo - Tomasze - 

Rzekuń 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka 
Nazwa 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

2. 
Zagrożenia 

hałasem 

Poprawa klimatu 
akustycznego 

poprzez 
zachowanie 

obwiązujących 
poziomów 

Zgodnie z danymi na stronie 
poprzedniej 

Minimalizacja 
negatywnych 

skutków 
oddziaływania 

ruchu 
drogowego 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
2541W Łęg Starościński - Góry - 

Kurpiewskie 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 

Budowa chodnika w ciągu drogi 
powiatowej nr 4403W od drogi nr 8 

- Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - 
Knurowiec - Długosiodło - 

Goworowo - Ostrołęka w msc. 
Pasieki 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 

Odbudowa drogi powiatowej nr 
2504W Myszyniec - Wolkowe - 

Krysiaki - Dudy Puszczańskie - Zalas 
oraz drogi powiatowej nr 2585W 

od drogi 53 - Wolkowe 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 

Rozbudowa dróg powiatowych nr 
2542W Białobrzeg Bliższy - 

Białobrzeg Dalszy - Przystań, nr 
2543W Nowa Wieś - Przystań - 

Chojniki - Rataje - Mostówek, nr 
2544W Baranowo - Wyszel - 

Chojniki 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka 
Nazwa 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

2. 
Zagrożenia 

hałasem 

Poprawa klimatu 
akustycznego 

poprzez 
zachowanie 

obwiązujących 
poziomów 

Zgodnie z danymi na stronie 
poprzedniej 

Minimalizacja 
negatywnych 

skutków 
oddziaływania 

ruchu 
drogowego 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na 1 przejściu dla 

pieszych w Kadzidle na ul. 
Sportowej na drodze nr 2530W w 

ramach Rządowego Funduszu 
Rozwoju Dróg 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na 1 przejściu dla 

pieszych w Czarni na drodze nr 
2510W w ramach Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na 1 przejściu dla 
pieszych w Goworowie na ul. 

Ostrołęckiej na drodze nr 4403W w 
ramach Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na 1 przejściu dla 

pieszych w Olszewie-Borkach na ul. 
Władysława Broniewskiego na 

drodze nr 2547W w ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka 
Nazwa 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

2. 
Zagrożenia 

hałasem 

Poprawa klimatu 
akustycznego 

poprzez 
zachowanie 

obwiązujących 
poziomów 

Zgodnie z danymi na stronie 
poprzedniej 

Minimalizacja 
negatywnych 

skutków 
oddziaływania 

ruchu 
drogowego 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na 1 przejściu dla 

pieszych w Troszynie na ul. Szkolnej 
na drodze nr 2554W w ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na 1 przejściu dla 

pieszych w Ławach na ul. Ławskiej 
na drodze nr 2584W w ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju 

Dróg 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na 1 przejściu dla 
pieszych w Czerwinie na ul. 

Piastowskiej na drodze nr 2565W w 
ramach Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na 1 przejściu dla 

pieszych w Łączkach na drodze nr 
2519W w ramach Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka 
Nazwa 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

2. 
Zagrożenia 

hałasem 

Poprawa klimatu 
akustycznego 

poprzez 
zachowanie 

obwiązujących 
poziomów 

Zgodnie z danymi na stronie 
poprzedniej 

Minimalizacja 
negatywnych 

skutków 
oddziaływania 

ruchu 
drogowego 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na 1 przejściu dla 
pieszych w Myszyńcu na ul. 

Generała Józefa Bema na drodze nr 
2514W w ramach Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na 1 przejściu dla 

pieszych w Olszewce na drodze nr 
2583W w ramach Rządowego 

Funduszu Rozwoju Dróg 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu 
drogowego na 1 przejściu dla 
pieszych w Baranowie na ul. 

Mostowej na drodze nr 2536W w 
ramach Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 
2562W Grodzisk - Stylągi - 

Chrzczony i drogi powiatowej nr 
2563W Czerwin - Piski 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 
2577W Baranowo - Oborczyska - 

Bakuła 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka 
Nazwa 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

2. 
Zagrożenia 

hałasem 

Poprawa klimatu 
akustycznego 

poprzez 
zachowanie 

obwiązujących 
poziomów 

Zgodnie z danymi na stronie 
poprzedniej 

Minimalizacja 
negatywnych 

skutków 
oddziaływania 

ruchu 
drogowego 

Budowa obwodnicy Troszyna 
Zarząd Dróg 

Powiatowych 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 

Budowa ścieżki rowerowej  
na drodze powiatowej nr 2539W 

Ostrołęka - Łęg Starościński - 
Kurpiewskie - Szkwa 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 

Rozbudowa ciągu komunikacyjnego 
 dróg powiatowych nr 2524W Lelis 

- Długi Kąt - Kadzidło i nr 2530W 
Kadzidło - Jeglijowiec - Gleba w 
ramach Rządowego Funduszu 

Polski Ład 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 

Rozbudowa ciągu komunikacyjnego 
 dróg powiatowych nr 2510W 
Czarnia - Surowe, nr 2509W 

Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2586W 
Lesiny Wielkie - Rutkowo w ramach 

Rządowego Funduszu Polski Ład 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka 
Nazwa 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

2. 
Zagrożenia 

hałasem 

Poprawa klimatu 
akustycznego 

poprzez 
zachowanie 

obwiązujących 
poziomów 

Zgodnie z danymi na stronie 
poprzedniej 

Minimalizacja 
negatywnych 

skutków 
oddziaływania 

ruchu 
drogowego 

Przebudowa dróg powiatowych nr 
2548W Kordowo - Grzymki, nr 

2570W Żabin - Cisk - Lipianka, nr 
4401W Długosiodło - Skarżyn - 

Damiany - Czerwin 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 
2533W Chudek - Gleba - Kierzek - 

Zawady - etap III 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 

Przebudowa drogi powiatowej nr 
2551W Rzekuń - Zabiele - Łątczyn 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 

Wykonanie oznakowania 
poziomego dróg powiatowych na 

terenie Powiatu Ostrołęckiego 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 
2583W Olszewka - Przystań w msc. 

Olszewka 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 

Rozbudowa mostu przez rzekę Orz 
 w msc. Grodzisk wraz z dojazdami 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka 
Nazwa 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

2. 
Zagrożenia 

hałasem 

Poprawa klimatu 
akustycznego 

poprzez 
zachowanie 

obwiązujących 
poziomów 

Zgodnie z danymi na stronie 
poprzedniej 

Minimalizacja 
negatywnych 

skutków 
oddziaływania 

ruchu 
drogowego 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 
4403W od drogi nr 8 - Turzyn - 

Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec - 
Długosiodło - Goworowo - 
Ostrołęka na terenie gminy 

Goworowo na odcinku od DK 60 do 
miejscowości Goworowo w ramach 

RFRD 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 

Rozbudowa i budowa drogi 
powiatowej na odcinku granica 

miasta Ostrołęki - Goworki - Nowa 
Wieś 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 
2552W Zabiele - Ołdaki - 

Teodorowo,w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 
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Lp. 
Obszar 

interwencji 
Cel 

Wskaźnik 
Kierunek 

interwencji 
Zadanie 

Podmiot 
odpowiedzialny 

Ryzyka 
Nazwa 

Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

5.       

            
Zasoby 

przyrodnicze 

Ochrona zasobów 
przyrodniczych 

Liczba kampanii 
edukacyjnych 
realizowanych 

corocznie  
[szt.] 

0 8 
Edukacja 

ekologiczna 

Zadania edukacyjne w zakresie 
ochrony śroidowiska tj. zakup 

materiałów na "Akcję sprzątania 
świata", zakup nagród w 

konkursach ekologicznych, 
współorganizację konferencji, 

szkoleń i innych wydarzeń 
dotyczących ochrony środowiska i 
ekologii, jak również na usuwanie 

zanieczyszczeń gleby oraz inne 
przedsięwzięcia związane z 
ochroną ziemi i gospodarką 

odpadami oraz na sporządzanie 
programu ochrony środowiska dla 

Powiatu. 

Powiat 
Ostrołęcki 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 

Poprawa walorów 
krajobrazowych 

Wykonanie 
zadania 

Nie Tak 
Rewitalizacje 

terenów 
Budowa ścieżki ekologiczno-

dydaktycznej w Rezerwacie Serafin 
Powiat 

Ostrołęcki 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 

6.  
Zagrożenia 
poważnymi 
awariami 

Zmniejszenie 
potencjalnych 
negatywnych 

skutków awarii dla 
ludzi i środowiska 

Liczba 
doposażonych 
jednostek [szt.] 

0 15 

Poprawa 
bezpieczeństwa 

na terenie 
powiatu  

poprzez walkę 
z konkretnymi 

rodzajami 
zagrożeń 

Zakup konsoli dla potrzeb 
Powiatowego Zespołu Zarzadzania 

Kryzysowego w Ostrołęce 

Powiat 
Ostrołęcki 

Możliwość 
nieotrzymania 

dofinansowania, 
wzrost cen 

towarów i usług 
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Tabela 14. Harmonogram zadań wraz z ich finansowaniem 

Lp. Obszar interwencji Zadanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 
za realizację 

Szacunkowe koszty realizacji zadania 
(w tys. zł) 

Źródło 
finansowania 

rok 

2022 2023 2024 2025 2026 
2027-
2030 

razem 

1.     
Ochrona klimatu i jakości 

powietrza 

Termomodernizacja i remonty budynków 
oświatowych wraz zagospodarowaniem ich 

otoczenia wraz z wymianą źródeł energii cieplnej 
z wykorzystaniem OZE 

Powiat 
Ostrołęcki 

- 500 500 500 500 1000 3000 

Budżet Gminy  
Budżet Powiatu 
środki krajowe 

fundusze unijne 

Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej w miejscowości Czernin obejmująca 

zakresem cały budynek szkoły stanowiący 
współwłasność Gminy Czerwin i Powiatu 

Ostrołęckiego 

Powiat 
Ostrołęcki i 

Gmina Czerwin 
800 - - - - - 800 

Budżet Gminy  
Budżet Powiatu 
środki krajowe 

fundusze unijne 

Wymiana oświetlenia wewnętrznego na 
energooszczędne w budynkach jednostek 

oświatowych 

Powiat 
Ostrołęcki 

- 100 100 100 100 - 400 
Budżet Powiatu 
środki krajowe 

fundusze unijne 

2.     Zagrożenia hałasem 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek - 
Gleba - Kierzek - Zawady- II etap 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

1739 - - - - - 1739 
Budżet ZDP 

środki krajowe 
fundusze unijne 

Rozbudowa ciągu komunikacyjnego  
dróg powiatowych: nr 2552W Zabiele - Ołdaki - 

Teodorowo, nr 2554W Troszyn- Zabiele, nr 
2591W Oldaki - Przytuły Stare - Laskowiec 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

244 - - - - - 244 
Budżet ZDP 

środki krajowe 
fundusze unijne 
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Lp. Obszar interwencji Zadanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 
za realizację 

Szacunkowe koszty realizacji zadania 
(w tys. zł) 

Źródło 
finansowania 

rok 

2022 2023 2024 2025 2026 
2027-
2030 

razem 

Zagrożenia hałasem 

Budowa mostu na rzece Narew 
 wraz z dojazdami w ramach Rządowego 

Programu Uzupełnienia Lokalnej i Regionalnej 
Infrastruktury Drogowej -  Mosty dla Regionów 

na lata 2018-2025  

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

586 50000 47500 25000 - - 123086 
Budżet ZDP 

środki krajowe 
fundusze unijne 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2544W 
Baranowo-Wyszel-Chojniki na terenie Gminy 

Baranowo w msc. Budne Sowięta, Zimna Woda i 
Olkowa Kępa w ramach RFRD 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

10252 - - - - - 10252 
Budżet ZDP 

środki krajowe 
fundusze unijne 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2505W 
Myszyniec - Pełty - gr. województwa na terenie 
gminy Myszyniec na odcinku od miejscowości 

Myszyniec do granicy z województwem 
warmińsko-mazurskim w ramach RFRD 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

13827 3456 - - - - 17283 
Budżet ZDP 

środki krajowe 
fundusze unijne 

Rozbudowa dróg powiatowych nr 2509W Czarnia 
- Cupel - Surowe, nr 2510W Czarnia - Surowe i nr 

2586W Lesiny Wielkie - Rutkowo 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

328 - - - - - 328 
Budżet ZDP 

środki krajowe 
fundusze unijne 

Budowa drogi łączącej drogę krajową nr 53 w 
miejscowości Antonie, Gmina Olszewo-Borki z 

drogą powiatową nr 2539W w miejscowości Łęg 
Przedmiejski, Gmina Lelis 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

767 - - - - - 767 
Budżet ZDP 

środki krajowe 
fundusze unijne 
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Lp. Obszar interwencji Zadanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 
za realizację 

Szacunkowe koszty realizacji zadania 
(w tys. zł) 

Źródło 
finansowania 

rok 

2022 2023 2024 2025 2026 
2027-
2030 

razem 

Zagrożenia hałasem 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2521W 
 Golanka - Grale - Dawia - Serafin od drogi 645 i 
drogi powiatowej nr 2522W Grale - Dąbrówka - 

Szkwa 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

783 - - - - - 783 
Budżet ZDP 

środki krajowe 
fundusze unijne 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2559W Zamość - 
Gostery - gr. województwa (Głębocz) 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

766 - - - - - 766 
Budżet ZDP 

środki krajowe 
fundusze unijne 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2557W 
Kleczkowo - Budne - Opęchowo 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

1000 - - - - - 1000 
Budżet ZDP 

środki krajowe 
fundusze unijne 

Rozbudowa dróg powiatowych nr 2581W 
Daniszewo - Czarnowiec i nr 2568W Goworowo - 

Tomasze - Rzekuń 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

2811 - - - - - 2811 
Budżet ZDP 

środki krajowe 
fundusze unijne 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2517W 
 Jazgarka -Lipniki 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

100 - - - - - 100 
Budżet ZDP 

środki krajowe 
fundusze unijne 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2568W  
Goworowo - Tomasze - Rzekuń 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

10 - - - - - 10 
Budżet ZDP 

środki krajowe 
fundusze unijne 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2541W Łęg 
Starościński - Góry - Kurpiewskie 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

1476 - - - - - 1476 
Budżet ZDP 

środki krajowe 
fundusze unijne 
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Lp. Obszar interwencji Zadanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 
za realizację 

Szacunkowe koszty realizacji zadania 
(w tys. zł) 

Źródło 
finansowania 

rok 

2022 2023 2024 2025 2026 
2027-
2030 

razem 

Zagrożenia hałasem 

Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 
4403W od drogi nr 8 - Turzyn - Brańszczyk - 

Niemiry - Knurowiec - Długosiodło - Goworowo - 
Ostrołęka w msc. Pasieki 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

144 - - - - - 144 
Budżet ZDP 

środki krajowe 
fundusze unijne 

Odbudowa drogi powiatowej nr 2504W 
Myszyniec - Wolkowe - Krysiaki - Dudy 

Puszczańskie - Zalas oraz drogi powiatowej nr 
2585W od drogi 53 - Wolkowe 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

5000 - - - - - 5000 
Budżet ZDP 

środki krajowe 
fundusze unijne 

Rozbudowa dróg powiatowych nr 2542W 
Białobrzeg Bliższy - Białobrzeg Dalszy - Przystań, 

nr 2543W Nowa Wieś - Przystań - Chojniki - 
Rataje - Mostówek, nr 2544W Baranowo - Wyszel 

- Chojniki 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

350 - - - - - 350 
Budżet ZDP 

środki krajowe 
fundusze unijne 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 
przejściu dla pieszych w Kadzidle na ul. Sportowej 

na drodze nr 2530W w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

310 - - - - - 310 
Budżet ZDP 

środki krajowe 
fundusze unijne 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 
przejściu dla pieszych w Czarni na drodze nr 

2510W w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

159 - - - - - 159 
Budżet ZDP 

środki krajowe 
fundusze unijne 
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Lp. Obszar interwencji Zadanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 
za realizację 

Szacunkowe koszty realizacji zadania 
(w tys. zł) 

Źródło 
finansowania 

rok 

2022 2023 2024 2025 2026 
2027-
2030 

razem 

Zagrożenia hałasem 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 
przejściu dla pieszych w Goworowie na ul. 

Ostrołęckiej na drodze nr 4403W w ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

262 - - - - - 262 
Budżet ZDP 

środki krajowe 
fundusze unijne 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 
przejściu dla pieszych w Olszewie-Borkach na ul. 
Władysława Broniewskiego na drodze nr 2547W 
w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

108 - - - - - 108 
Budżet ZDP 

środki krajowe 
fundusze unijne 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 
przejściu dla pieszych w Troszynie na ul. Szkolnej 

na drodze nr 2554W w ramach Rządowego 
Funduszu Rozwoju Dróg 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

400 - - - - - 400 
Budżet ZDP 

środki krajowe 
fundusze unijne 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 
przejściu dla pieszych w Ławach na ul. Ławskiej na 
drodze nr 2584W w ramach Rządowego Funduszu 

Rozwoju Dróg 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

295 - - - - - 295 
Budżet ZDP 

środki krajowe 
fundusze unijne 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 
przejściu dla pieszych w Czerwinie na ul. 

Piastowskiej na drodze nr 2565W w ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

315 - - - - - 315 
Budżet ZDP 

środki krajowe 
fundusze unijne 
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Lp. Obszar interwencji Zadanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 
za realizację 

Szacunkowe koszty realizacji zadania 
(w tys. zł) 

Źródło 
finansowania 

rok 

2022 2023 2024 2025 2026 
2027-
2030 

razem 

Zagrożenia hałasem 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 
przejściu dla pieszych w Łączkach na drodze nr 

2519W w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

106 - - - - - 106 
Budżet ZDP 

środki krajowe 
fundusze unijne 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 
przejściu dla pieszych w Myszyńcu na ul. Generała 

Józefa Bema na drodze nr 2514W w ramach 
Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

173 - - - - - 173 
Budżet ZDP 

środki krajowe 
fundusze unijne 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 
przejściu dla pieszych w Olszewce na drodze nr 

2583W w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju 
Dróg 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

191 - - - - - 191 
Budżet ZDP 

środki krajowe 
fundusze unijne 

Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 
przejściu dla pieszych w Baranowie na ul. 
Mostowej na drodze nr 2536W w ramach 

Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

241 - - - - - 241 
Budżet ZDP 

środki krajowe 
fundusze unijne 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2562W Grodzisk 
- Stylągi - Chrzczony i drogi powiatowej nr 2563W 

Czerwin - Piski 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

443 - - - - - 443 
Budżet ZDP 

środki krajowe 
fundusze unijne 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2577W 
Baranowo - Oborczyska - Bakuła 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

843 - - - - - 843 
Budżet ZDP 

środki krajowe 
fundusze unijne 
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Lp. Obszar interwencji Zadanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 
za realizację 

Szacunkowe koszty realizacji zadania 
(w tys. zł) 

Źródło 
finansowania 

rok 

2022 2023 2024 2025 2026 
2027-
2030 

razem 

Zagrożenia hałasem 

Budowa obwodnicy Troszyna 
Zarząd Dróg 

Powiatowych 
150 - - - - - 150 

Budżet ZDP 
środki krajowe 

fundusze unijne 

Budowa ścieżki rowerowej  
na drodze powiatowej nr 2539W Ostrołęka - Łęg 

Starościński - Kurpiewskie - Szkwa 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

297 - - - - - 297 
Budżet ZDP 

środki krajowe 
fundusze unijne 

Rozbudowa ciągu komunikacyjnego 
 dróg powiatowych nr 2524W Lelis - Długi Kąt - 

Kadzidło i nr 2530W Kadzidło - Jeglijowiec - Gleba 
w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

909 15000 - - - - 15909 
Budżet ZDP 

środki krajowe 
fundusze unijne 

Rozbudowa ciągu komunikacyjnego 
 dróg powiatowych nr 2510W Czarnia - Surowe, 
nr 2509W Czarnia - Cupel - Surowe, nr 2586W 

Lesiny Wielkie - Rutkowo w ramach Rządowego 
Funduszu Polski Ład 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

7875 7125 - - - - 15000 
Budżet ZDP 

środki krajowe 
fundusze unijne 

Przebudowa dróg powiatowych nr 2548W 
Kordowo - Grzymki, nr 2570W Żabin - Cisk - 
Lipianka, nr 4401W Długosiodło - Skarżyn - 

Damiany - Czerwin 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

8750 - - - - - 8750 
Budżet ZDP 

środki krajowe 
fundusze unijne 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2533W Chudek - 
Gleba - Kierzek - Zawady - etap III 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

850 5945 - - - - 6795 
Budżet ZDP 

środki krajowe 
fundusze unijne 
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Lp. Obszar interwencji Zadanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 
za realizację 

Szacunkowe koszty realizacji zadania 
(w tys. zł) 

Źródło 
finansowania 

rok 

2022 2023 2024 2025 2026 
2027-
2030 

razem 

Zagrożenia hałasem 

Przebudowa drogi powiatowej nr 2551W Rzekuń 
- Zabiele - Łątczyn 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

600 - - - - - 600 
Budżet ZDP 

środki krajowe 
fundusze unijne 

Wykonanie oznakowania poziomego dróg 
powiatowych na terenie Powiatu Ostrołęckiego 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

480 - - - - - 480 
Budżet ZDP 

środki krajowe 
fundusze unijne 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2583W 
Olszewka - Przystań w msc. Olszewka 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

365 549 - - - - 914 
Budżet ZDP 

środki krajowe 
fundusze unijne 

Rozbudowa mostu przez rzekę Orz 
 w msc. Grodzisk wraz z dojazdami 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

5000 - - - - - 5000 
Budżet ZDP 

środki krajowe 
fundusze unijne 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 4403W od drogi 
nr 8 - Turzyn - Brańszczyk - Niemiry - Knurowiec - 
Długosiodło - Goworowo - Ostrołęka na terenie 

gminy Goworowo na odcinku od DK 60 do 
miejscowości Goworowo w ramach RFRD 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

7364 1840 - - - - 9204 
Budżet ZDP 

środki krajowe 
fundusze unijne 

Rozbudowa i budowa drogi powiatowej na 
odcinku granica miasta Ostrołęki - Goworki - 

Nowa Wieś 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

90 270 - - - - 360 
Budżet ZDP 

środki krajowe 
fundusze unijne 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 2552W Zabiele - 
Ołdaki - Teodorowo,w ramach Rządowego 

Funduszu Polski Ład 

Zarząd Dróg 
Powiatowych 

0 4980 - - - - 4980 

Budżet ZDP 
środki krajowe 

fundusze unijne 
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Lp. Obszar interwencji Zadanie 
Podmiot 

odpowiedzialny 
za realizację 

Szacunkowe koszty realizacji zadania 
(w tys. zł) 

Źródło 
finansowania 

rok 

2022 2023 2024 2025 2026 
2027-
2030 

razem 

5.       

            
Zasoby przyrodnicze 

Zadania edukacyjne w zakresie ochrony 
środowiska tj. zakup materiałów na "Akcję 

sprzątania świata", zakup nagród w konkursach 
ekologicznych, współorganizację konferencji, 

szkoleń i innych wydarzeń dotyczących ochrony 
środowiska i ekologii, jak również na usuwanie 
zanieczyszczeń gleby oraz inne przedsięwzięcia 

związane z ochroną ziemi i gospodarką odpadami 
oraz na sporządzanie programu ochrony 

środowiska dla Powiatu. 

Powiat 
Ostrołęcki 

62 - - - - - 62 
Budżet Powiatu  
środki krajowe 

fundusze unijne 

Budowa ścieżki ekologiczno-dydaktycznej w 
Rezerwacie Serafin 

Powiat 
Ostrołęcki 

- 1000 1000 1000 1100 - 4100 
Budżety Gmin  
środki krajowe 

fundusze unijne 

6.  Zagrożenia poważnymi awariami 
Zakup konsoli dla potrzeb Powiatowego Zespołu 

Zarzadzania Kryzysowego w Ostrołęce 
Powiat 

Ostrołęcki 
17 - - - - - 17 

Budżet Powiatu  
środki krajowe 

fundusze unijne 
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Tabela 15. Harmonogram zadań monitorowanych wraz z ich finansowaniem 

Obszar interwencji Zadanie Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 

Szacunkowe koszty 
realizacji zadania (w zł) 

Źródło 
finansowania 

Ochrona klimatu 
i jakości Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 

Gmina  
Czarnia 

4000 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Termomodernizacja budynków użytku publicznego 
Gmina 

Goworowo 
1000 

Budżet Gminy  

fundusze unijne 

Termomodernizacja budynków Gmina Lelis 252 Budżet Gminy  
środki krajowe 

Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej 
Gmina 

Myszyniec 
520 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Termomodernizacja szkół podstawowych: Zabiele Wielkie,  Grabówek, Antonie, 
Olszewo-Borki 

Gmina 
Olszewo-Borki 

8000 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Termomodernizacja i wymiana poszycia dachu na budynku Szkoły Podstawowej w 
Drwęczy 

Gmina  
Rzekuń 

500 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Termomodernizacja sali gimnastycznej przy budynku Szkoły Podstawowej w Rzekuniu 
Gmina  
Rzekuń 

500 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Wymiana kotłów węglowych na bardziej ekologiczne 
Gmina 

Goworowo 
300 Budżet Gminy  
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Obszar interwencji Zadanie Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 

Szacunkowe koszty 
realizacji zadania (w zł) 

Źródło 
finansowania 

Ochrona klimatu 
i jakości 

 
Wymiana kotłów węglowych na kotły na pellet lub biomasę zasilane automatycznie 

Gmina 
Myszyniec 

3015 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Wymiana kotłów w budynkach 
Gmina 

Olszewo-Borki 
450 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

Modernizacja oświetlenia ulicznego Gmina Czarnia 8000 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Montaż i zakup instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła 
Gmina 

Olszewo-Borki 
400 

Budżet Powiatu 

środki krajowe 

fundusze unijne 

Rozbudowa sieci gazowej 
Gmina 

Goworowo 
1300 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

Dotacja celowa na dofinansowanie inwestycji służących ochronie powietrza 
Gmina 

Kadzidło 
1200 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Kontrole zgodnie z uchwałą antysmogową 
Gmina 

Myszyniec 
150 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

Zakup 2 autobusów elektrycznych  oraz 1 busa 
Gmina 

Olszewo-Borki 
6000 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 
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Obszar interwencji Zadanie Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 

Szacunkowe koszty 
realizacji zadania (w zł) 

Źródło 
finansowania 

Zagrożenia 
hałasem 

 

Rozbudowa drogi gminnej Nr 250132W Budne-Zimna Woda-Olkowa Kępa od km 
0+023,80 do km 0+300 oraz przebudowa dróg gminnych nr 250122W Kalisko-Kucieje 

i Nr 250106W Gaczyska-Rupin 

Gmina 
Baranowo 

953 Budżet Gminy 

Przebudowa drogi w msc. Oborczyska 
Gmina 

Baranowo 
386 Budżet Gminy 

Przebudowa drogi gminnej Nr 250137W Wola Błędowska - Kucieje od km 0+280,00 
do km 1+061,70 

Gmina 
Baranowo 

686 Budżet Gminy 

Przebudowa drogi gminnej Nr 250101W Baranowo-Rycica-Ramiona-Parciaki od km 
1+600,00 do km 10+000,00 

Gmina 
Baranowo 

0 
Budżet Gminy  

środki krajowe 

Przebudowa dróg wewnętrznych: Nr 336 Rycica-Cierpięta, w msc. Brodowe Łąki wraz 
z budową miejsc postojowych, w msc. Kopaczyska oraz w msc. Dąbrowa 

Gmina 
Baranowo 

810 
Budżet Gminy  

środki krajowe 

Przebudowa drogi gminnej Nr 250118W Czerwińskie-Czarnotrzew 
Gmina 

Baranowo 
2190 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

Rozbudowa dróg gminnych:  
Nr 250107W Dłutówka – Adamczycha i Nr 250103W Dąbrowa – Wola Błędowska – 

Guzowatka 

Gmina 
Baranowo 

3567 
Budżet Gminy  

środki krajowe 

Przebudowa drogi gminnej Nr 250131W Ziomek - Gutocha - Żelazna od km 0+000 do 
km 5+741,00 

Gmina 
Baranowo 

1300 
Budżet Gminy  

środki krajowe 

Przebudowa drogi gminnej Nr 250121W Rupin - Cierpięta 
Gmina 

Baranowo 
370 Budżet Gminy 
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Obszar interwencji Zadanie Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 

Szacunkowe koszty 
realizacji zadania (w zł) 

Źródło 
finansowania 

Zagrożenia 
hałasem Przebudowa drogi gminnej Nr 250156W Majdan-wieś 

Gmina 
Baranowo 

370 Budżet Gminy 

Przebudowa drogi gminnej Nr 250114W Rycica - Ziomek 
Gmina 

Baranowo 
370 Budżet Gminy 

Rozbudowa drogi wewnętrznej Zawady-Grądy 
Gmina 

Baranowo 
370 Budżet Gminy 

Przebudowa drogi wewnętrznej Nr 586/9 w Baranowie 
Gmina 

Baranowo 
110 Budżet Gminy 

Przebudowa drogi ul. Sosnowej w Baranowie 
Gmina 

Baranowo 
110 Budżet Gminy 

Budowa drogi gminnej Nr 250132W Budne Sowięta - Zimna Woda - Olkowa Kępa 
Gmina 

Baranowo 
260 Budżet Gminy 

Przebudowa drogi gminnej ozn. nr geod. 451/1 i 397/1 w mc. Nowa Wieś Wschodnia Gmina Rzekuń 100 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr 322/2 i 322/1 w Daniszewie Gmina Rzekuń 100 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Przebudowa ulicy Łąkowej w msc. Rzekuniu Gmina Rzekuń 100 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 
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Obszar interwencji Zadanie Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 

Szacunkowe koszty 
realizacji zadania (w zł) 

Źródło 
finansowania 

Zagrożenia 
hałasem Przebudowa drogi gminnej ozn. Nr 301/7/ w Laskowcu Gmina Rzekuń 100 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Przebudowa ul. Wesołej w msc. Goworki gm. Rzekuń Gmina Rzekuń 100 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Utwardzenie pobocza drogi nr 618/7 w msc Ławy gm. Rzekuń Gmina Rzekuń 100 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Przebudowa drogi ozn. Nr 221 w Przytułach Starych Gmina Rzekuń 100 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Przebudowa ulicy Brzozowej i Zalesie w msc. Dzbenin wraz z uzupełnieniem 
brakującej infrastruktury technicznej 

Gmina Rzekuń 100 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Remont mostu na rzece Czeczotka w msc. Goworki Gmina Rzekuń 100 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Budowa ul. Malinowej w msc. Dzbenin wraz z brakującą infrastrukturą technicznej Gmina Rzekuń 100 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Budowa drogi ozn. Nr 466 w msc. Kamianka wraz z brakującą infrastrukturą 
techniczną 

Gmina Rzekuń 100 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 
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Obszar interwencji Zadanie Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 

Szacunkowe koszty 
realizacji zadania (w zł) 

Źródło 
finansowania 

Zagrożenia 
hałasem Remont drogi nr 39 w msc. Przytuły Nowe gm. Rzekuń Gmina Rzekuń 100 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Budowa ul. Jodłowej w msc. Tobolice gm. Rzekuń Gmina Rzekuń 100 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Przebudowa ul. Armii Krajowej w Rzekuniu. Gmina Rzekuń 100 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Przebudowa ul. Łubinowej w Dzbeninie onz. Nr geod. 531 Gmina Rzekuń 100 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Renowacja dróg, powierzchniowe utrwalanie drog w msc. Dzbenin gm. Rzekuń Gmina Rzekuń 100 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Renowacja dróg, powierzchniowe utrwalanie drog w msc. Ławy gm. Rzekuń Gmina Rzekuń 100 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Modernizacja dróg gminnych na terenie gminy Kadzidło 
Gmina 

Kadzidło 
36000 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Modernizacja dróg 
Gmina 

Olszewo-Borki 
17500 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 
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Obszar interwencji Zadanie Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 

Szacunkowe koszty 
realizacji zadania (w zł) 

Źródło 
finansowania 

Zagrożenia 
hałasem Modernizacja nawierzchni dróg 

Gmina 
Goworowo 

5000 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Gospodarka 
wodno-ściekowa Budowa sieci wodociągowej w m. Surowe i m. Czarnia Gmina Czarnia 6000 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

Budowa wodociągu na terenie gminy Kadzidło 
Gmina 

Kadzidło 
6465 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Budowa sieci wodociągowej 
Gmina 

Olszewo-Borki 
12500 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Rozbudowa sieci wodociągowej 
Gmina 
Troszyn 

400 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Modernizacja stacji uzdatniania wody Lipianka 
Gmina 

Goworowo 
2100 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Budowa Stacji Uzdatniania Wody wraz z ujęciami wody w msc. Jazgarka oraz budowa 
sieci wodociągowej w części północnej gm. Kadzidło 

Gmina 
Kadzidło 

9250 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Rozwój gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Czerwin 
Gmina 

Czerwin 
3000 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 
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Obszar interwencji Zadanie Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 

Szacunkowe koszty 
realizacji zadania (w zł) 

Źródło 
finansowania 

 Rozbudowa i poprawa funkcjonowania gospodarki-wodno ściekowej w Gminie 
Baranowo 

Gmina 
Baranowo 

3049 Budżet Gminy 

Gospodarka 
wodno-ściekowa Rozbudowa kanalizacji i wodociągu w aglomeracji 

Gmina 
Myszyniec 

6900 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w msc. Majk, Ramiona, Rycica i 
Glinki oraz Zawady-kolonia.  

Gmina 
Baranowo 

800 
Budżet Gminy  

środki krajowe 

Budowa kanalizacji 
Gmina 

Goworowo 
6000 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

Rozbudowa sieci kanalizacyjnej 
Gmina 
Troszyn 

1300 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Kadzidle 
Gmina 

Kadzidło 
5153 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Budowa sieci kanalizacyjnej Gmina Lelis 6776 
Budżet Gminy  

środki krajowe 

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej 
Gmina 

Olszewo-Borki 
6700 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Budowa kanalizacji deszczowej 
Gmina 

Olszewo-Borki 
800 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 
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Obszar interwencji Zadanie Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 

Szacunkowe koszty 
realizacji zadania (w zł) 

Źródło 
finansowania 

 
Modernizacja kanalizacji deszczowej ul. Strażacka 

Gmina 
Goworowo 

800 
Budżet Gminy  

środki krajowe 

Gospodarka 
wodno-ściekowa Rozbudowa kanalizacji i wodociągu poza aglomeracją 

Gmina 
Myszyniec 

10000 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych oraz kontrola ich szczelności 
Gmina 

Myszyniec 
100 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

Dotacje do przydomowych oczyszczalni ścieków 
Gmina 

Goworowo 
1080 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków Gmina Czarnia 3000 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
Gmina 

Olszewo-Borki 
1500 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Budowa indywidualnych przydomowych oczyszczalni ścieków 
Gmina 
Troszyn 

3000 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Dotacja celowa na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 
Gmina 

Kadzidło 
330 Budżet Gminy  

Projektowanie oraz budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach 
nieskanalizowanych 

Gmina 
Myszyniec 

9050 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 
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Obszar interwencji Zadanie Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 

Szacunkowe koszty 
realizacji zadania (w zł) 

Źródło 
finansowania 

Gospodarka 
wodno-ściekowa Modernizacja oczyszczalni ścieków 

Gmina 
Myszyniec 

10200 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Remont i rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Troszyn (studnie i 
piaskowniki) 

Gmina 
Troszyn 

2000 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Budowa oczyszczalni ścieków 
Gmina 

Olszewo-Borki 
16000 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Budowa oczyszczalni ścieków Gmina Czarnia 10090 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Gospodarka 
odpadami i 

zapobieganie 
powstawaniu 

odpadów 

Modernizacja PSZOK w miejscowości Troszyn 
Gmina 
Troszyn 

800 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Budowa PSZOK Gmina Czarnia 1000 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Budowa PSZOK 
Gmina 

Olszewo-Borki 
2450 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Odbiór i utylizacja azbestu 
Wszystkie 

gminy 
2802 

Budżety Gmin  

środki krajowe 

fundusze unijne 
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Obszar interwencji Zadanie Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 

Szacunkowe koszty 
realizacji zadania (w zł) 

Źródło 
finansowania 

Zasoby 
przyrodnicze Działania edukacyjne dla mieszkańców Gmina Lelis 27 

Budżety Gmin  

środki krajowe 

Działania edukacyjne mieszkańców 
Gmina 
Troszyn 

200 
Budżety Gmin  

środki krajowe 

Zagospodarowanie terenu wokół stacji uzdatniania wody w miejscowści Troszyn 
Gmina 
Troszyn 

500 

Budżety Gmin  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Zagospodarowanie terenu w sołectwie Dzbenin gm. Rzekuń Gmina Rzekuń 300 
Budżet Gminy  

środki krajowe 

Rewitalizacja parku przy zabytkowym dworze w Przystani, rewitalizacja parku w msc. 
Nowa Wieś, rewitalizacja parku w msc. Olszewo-Borki 

Gmina 
Olszewo-Borki 

1600 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Zagrożenia 
poważnymi 

awariami 
Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 

Gmina 
Czerwin 

900 

Budżet Gminy  

Budżet Powiatu 

środki krajowe 

Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 
Gmina 

Olszewo-Borki 
1240 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

fundusze unijne 

Zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego dla jednostek straży pożarnych 
Gmina 

Czerwin 
78 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

Doposażenie jednostek straży pożarnej Gmina Czarnia 300 
Budżet Gminy  

środki krajowe 
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Obszar interwencji Zadanie Podmiot 
odpowiedzialny 

za realizację 

Szacunkowe koszty 
realizacji zadania (w zł) 

Źródło 
finansowania 

Zagrożenia 
poważnymi 

awariami 

Doposażenie jednostek straży pożarnej 
Gmina 

Olszewo-Borki 
180 

Budżet Gminy  

środki krajowe 

Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku OSP w Rzekuniu wraz z 
zagospodarowaniem terenu 

Gmina Rzekuń 500 
Budżet Gminy  

środki krajowe 

Wsparcie zakupu średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla potrzeb PSP Gmina Rzekuń 400 
Budżet Gminy  

środki krajowe 

Wprowadzenie systemu ostrzegania mieszkańców o nadzwyczajnych zagrożeniach 
Gmina 

Goworowo 
300 

Budżet Gminy  

środki krajowe 
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8 Monitoring, ewaluacja i sprawozdawczość z realizacji Programu 

Ochrony Środowiska 

Aby realizacja zadań zawartych w Programie Ochrony Środowiska przebiegała zgodnie 

z założonym harmonogramem, niezbędne jest prowadzenie monitoringu oraz ewaluacji ich 

wykonania. 

Celem monitoringu jest ocena realizacji wskazanych w POŚ zadań, w tym: 

 określenie stopnia realizacji przyjętych celów, 

 ocenę rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a ich wykonaniem, 

 analizę przyczyn rozbieżności. 

Monitoring realizacji zadań własnych będzie prowadzony w oparciu o wskaźniki 

obrazujące zmianę stanu środowiska na terenie powiatu (tabela nr 13) oraz dane dotyczące 

stanu realizacji zadań ujętych w POŚ. Jeżeli w wyniku analizy okaże się, że istnieją rozbieżności 

pomiędzy stopniem realizacji POŚ, a jego założeniami, zostaną podjęte czynności mające na 

celu wyjaśnienie przyczyn rozbieżności oraz określenie działań korygujących.  

Starosta Powiatu Ostrołęckiego, zgodnie z art. 18 ust 2 i 3 ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. Prawo ochrony środowiska, będzie sporządzać co 2 lata raporty z wykonania POŚ, które 

zostaną przedstawione Radzie Powiatu, a następnie przekazane Zarządowi Województwa. 

W celu zobrazowania efektów realizacji działań związanych z ochroną środowiska oraz 

oceny realizacji Programu jest właściwy system sprawozdawczości. W poniższej tabeli 

zestawiono wartości wybranych wskaźników stanu środowiska i zmian presji na środowisko, 

aby w przyszłości można było z łatwością określić trend zachodzących zmian, a w razie 

potrzeby wdrożyć działania naprawcze. 
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Tabela 16. Wskaźniki monitorowania efektów realizacji POŚ 

Nazwa wskaźnika 

Je
d

n
o

st
ka

 

Rok 
Zmiana 

wartości 
wskaźnika 

2017 2019 2021 

Ludność osób 88 944 88 654 88 417 -527 

Długość czynnej sieci wodociągowej km 1 596 1 696 1 780 184 

Przyłącza wodociągowe prowadzące 
do budynków mieszkalnych i 

zbiorowego zamieszkania 

szt. 17 231 18 397 20 291 3 060 

Zużycie wody w gospodarstwach 
domowych na 1 mieszkańca 

m3 30,5 35,9 35,8 5,3 

Długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 315,0 385,7 402,0 87,0 

Przyłącza kanalizacyjne prowadzące do 
budynków mieszkalnych i zbiorowego 

zamieszkania* 

szt. 5 649 6 105 6 774 1 125 

Długość czynnej sieci gazowej* km 365,5 384,4 402,3 36,8 

Czynne przyłącza gazowe* szt. 3 687,0 4 028,0 4 241,0 554 

Korzystający z wodociągu* % 72,1 73,6 74,1 2,0 

Korzystający z kanalizacji* % 27,8 29,0 29,4 1,6 

Korzystający z instalacji sieci gazowej* % 9,5 12,2 14,0 4,5 

Zbiorniki bezodpływowe szt. 13 296 15 903 14 855 1 559 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków szt. 1 444 1 486 2 219 775 

Liczba komunalnych oczyszczalni 
ścieków 

szt. 9 11 11 2 
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Nazwa wskaźnika 

Je
d

n
o

st
ka

 

Rok 
Zmiana 

wartości 
wskaźnika 

2017 2019 2021 

Przepustowość oczyszczalni ścieków 
komunalnych  

m3/dobę 2770 3265 3265 495 

Zużycie energii elektrycznej o niskim 
napięciu w gospodarstwach 

domowych* 

MWh 3 233,90 3 200,36 2 576,57 -657,33 

Zużycie energii elektrycznej na 1 
mieszkańca* 

kWh 955,93 939,07 757,59 -198,34 

Długość sieci cieplnej przesyłowej* km 4,6 6,3 6,3 1,7 

Emisja zanieczyszczeń pyłowych ze 
spalania paliw* 

t/r 11 460 11 490 12 563 1 103 

Zmieszane odpady zebrane w ciągu 
roku na 1 mieszkańca 

kg 181,2 140,4 160,5 -20,7 

Odpady zebrane selektywnie w relacji 
do ogółu odpadów* 

% 19,9 41,1 28,0 8,1 

Odpady komunalne zebrane podczas 
likwidacji dzikich wysypisk* 

t 1,7 10,3 4,0 2,3 

Lesistość % 32,0 32,1 31,8 -0,2 

 dane za rok 2020 

Źródło: Bank Danych Lokalnych GUS 

 


