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Wnioski  

 

1. Jak wynika z przeprowadzonych analiz, środowisko naturalne w gminie Nasielsk jest w dobrym stanie, a działań naprawczych wymagają w pierwszej kolejności wybrane 

komponenty abiotyczne; 

2. W zakresie uwarunkowań abiotycznych największe zagrożenia dotyczą stanu utworów powierzchniowych, a zwłaszcza utworów organicznych i powiązanych z nimi wód 

gruntowych i podziemnych oraz jakości powietrza atmosferycznego i klimatu akustycznego: 

 Głównymi źródłami zanieczyszczeń wód podziemnych i gruntu są ścieki bytowe odprowadzane do zbiorników bezodpływowych, z uwagi na brak dostępu do sieci 

kanalizacyjnej; zagrożenie dotyczy szczególnie stref ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wód podziemnych (formalnie aktualnie nieobowiązujących), gdzie dostawa 

zanieczyszczeń do gruntu może bezpośrednio wpłynąć na jakość wód wykorzystywanych na cele pitne.  

 Na stan powietrza atmosferycznego wpływa przede wszystkim tzw. niska emisja z indywidualnych źródeł ciepła opalanych głównie opałem stałym spalanym w piecach 

wysokoemisyjnych.  

 Zjawisko to jest szczególnie odczuwalne w rejonie miasta Nasielska, gdzie stwierdzone przekroczenia benzo(a)pirenu w pyle PM10. Dodatkowo stan atmosfery               

w granicach miasta pogarsza kumulacja ruchu drogowego na wspólnym odcinku dróg wojewódzkich przechodzącym przez Nasielsk, która prowadzi do znacznych 

uciążliwości akustycznych.  

3. Punktowe źródła zanieczyszczeń w granicach gminy są nieliczne a ich skala oddziaływania jest niewielka i głównie dotyczy terenów samej inwestycji lub jej bezpośredniego 

sąsiedztwa. Największym problemem jest rozwiązanie uciążliwości odrowej zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kosewie. 

4. W zakresie uwarunkowań biotycznych głównym problemem jest kwestia niskiego wskaźnika lesistości gminy - obecny udział użytków leśnych 12%, przy zalecanym 25% (w tym 

w obszarach chronionego krajobrazu 50%) oraz powiązanej z nim kwestii braku ciągłości Systemu przyrodniczego, który miejscami utracił swoją drożność, bądź stwierdzono 

brak połączeń pomiędzy kolejnymi składowymi systemu 

5. Dostrzegalny jest niekorzystny trend w rozprzestrzenianiu się i adaptowaniu pod zabudowę  terenów o niekorzystnych warunkach gruntowo-wodnych. Zjawisko to na chwilę 

obecną odnosi się do micro skali i obejmuje pojedyncze zabudowania, niemniej jednak stwarza ono niekorzystny precedens do podejmowania dalszych, tego rodzaju działań.  



6. Proponowane rozwiązania mające na celu minimalizację oddziaływania  istniejących źródeł zanieczyszczeń, jak i służących zapobieganiu nowym emisjom  na terenie gminy to: 

Dla poprawy stanu powietrza atmosferycznego i klimatu akustycznego: 

 pilna realizacja obwodnicy miasta (lub jej fragmentu, wskazanego w osobnych studiach komunikacyjnych jako najbardziej odciążający miasto z ruchu tranzytowego       

– ze względów przestrzennych i przyrodniczych sugerowany odcinek północny w ciągu najbardziej obciążonej ruchem drogi wojewódzkiej nr 632); 

 dalsze działania w celu modernizacji źródeł  ciepła w mieście; 

 dalsze działania w celu rekultywacji nieczynnego składowiska odpadów w Kosewie. 

Dla poprawy stanu wód i gleb: 

 pilne rozwiązanie gospodarki ściekowej: budowa systemu kanalizacyjnego jedynie w ograniczonym powierzchniowo obszarze przewidzianym do zwiększania 

intensywności zabudowy; budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na pozostałym, przeważającym obszarze gminy 

Dla poprawy stanu i ochrony  komponentów biotycznych: 

 zwiększanie udziału zalesień w terenach wyznaczonych w opracowaniu ekofizjograficznym jako System Przyrodniczy Gminy; 

 zakaz zabudowy w terenach podmokłych, a także ograniczenia w zainwestowaniu w innych dnach dolin i zagłębieniach bezodpływowych; 

 zasięg zakazu lub ograniczeń zabudowy w dolinie Wkry powinien być wprowadzony w oparciu o obowiązujące obszary szczególnego zagrożenia powodzią; 

7. Obiektami, nie stanowiącymi obecnie źródeł znaczących emisji i zagrożeń, ale wymagającymi stałego monitorowania ich wpływu na środowisko przyrodnicze są: 

 międzygminne składowisko odpadów komunalnych w Jaskółowie; 

 elektrownie wiatrowe w Dębinkach i Morgach; 

 lotnisko w Chrcynnie; 

 zakłady produkcyjne, w tym Chłodnie Kampol w Nasielsku, a także baza gazu płynnego Wasbruk w Starych Pieścirogach;  

 magistrala kolejowa Warszawa-Gdańsk i pozostałe drogi wojewódzkie (poza ujętym w kategorii najpoważniejszych problemów wspólnym odcinkiem w Nasielsku); 

 linia elektroenergetyczna wysokiego napięcia i stacje elektroenergetyczne; 

 gazociągi wysokiego ciśnienia i stacje gazowe; 

 znajdujący się w Goławicach (tuż za południową granicą gminy) kompleks wojskowy – miejsce przechowywania środków bojowych. 

8. Uporządkowania wymaga stan formalny obszarów złóż kopalin. Dawne wyrobiska powinny być poddane rekultywacji, należy znieść dla nich status terenów i obszarów 

górniczych.  

9. Należy rozważyć rozszerzenie Gminnej Ewidencji Zabytków o budzące zainteresowanie obiekty, szczególnie w rejonie Cieksyna; do GEZ należy także włączyć udokumentowane 

kartami AZP stanowiska archeologiczne. 

10. Ochrona ładu przestrzennego powinna polegać przede wszystkim na powstrzymywaniu rozpraszania zabudowy i rozwoju ośrodków z istniejącą infrastrukturą (stacje kolejowe, 

szkoły, kościoły, inne obiekty usługowe).  


