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1. Wstęp 

1.1. Podstawa prawna  

Obowiązek prawny sporządzenia opracowania ekofizjograficznego na potrzeby Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy wynika z Art. 72 ust. 4 i 5 

ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627). Zgodnie z 

tą Ustawą przez opracowanie ekofizjograficzne rozumie się dokumentację sporządzoną na potrzeby 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy, miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego oraz planu zagospodarowania przestrzennego województwa, 

charakteryzującą poszczególne elementy przyrodnicze na obszarze objętym studium lub planem i ich 

wzajemne powiązania. 

1.2. Zakres opracowania 

Celem opracowania ekofizjograficznego jest rozpoznanie i ocena uwarunkowań fizjograficznych dla 

określenia funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania, eliminowania lub ograniczania 

zagrożeń środowiska przyrodniczego oraz zapewnienia trwałości podstawowych procesów 

przyrodniczych na terenie gminy. Cel ten będzie realizowany poprzez diagnozę stanu i 

funkcjonowania poszczególnych elementów środowiska przyrodniczego, określenie głównych 

zagrożeń i  zmian zachodzących w środowisku, a następnie poprzez przedstawienie oceny 

przydatności terenów dla różnych sposobów zagospodarowania oraz określenie wskazań do 

kształtowania systemu przyrodniczego gminy. 

Ustalenia i wnioski opracowania ekofizjograficznego zawierają przyrodnicze uwarunkowania służące 

za podstawę do sporządzenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego 

gminy Nasielsk oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.  

Zakres i sposób wykonania opracowania ekofizjograficznego określa Rozporządzenie Ministra 

Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, 

poz. 1298).  

Zgodnie z §1 ww. rozporządzenia opracowanie ekofizjograficzne sporządza się  biorąc pod uwagę: 

1. dostosowanie funkcji, struktury i intensywności zagospodarowania przestrzennego do 

uwarunkowań przyrodniczych; 

2. zapewnienie trwałości podstawowych procesów przyrodniczych; 

3. zapewnienie warunków odnawialności zasobów środowiska; 

4. eliminowanie lub ograniczanie zagrożeń i negatywnego oddziaływania na środowisko; 

5. ustalenie kierunków rekultywacji obszarów zdegradowanych. 

Opracowanie ekofizjograficzne składa się z części opisowej oraz graficznej opracowanej na kopii 

mapy topograficznej w skali 1:20 000. 

Zgodnie z § 5 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 roku w sprawie 

opracowań ekofizjograficznych (Dz. U. Nr 155, poz. 1298) część kartograficzna opracowania zawiera: 
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mapy analityczne charakteryzujące przestrzenną zmienność i cechy poszczególnych elementów 

przyrodniczych: 

- Plansza nr 1 – Budowa geologiczna i warunki gruntowo-wodne, 

- Plansza nr 2 – Stan środowiska – walory i zagrożenia, 

oraz mapę syntetyczną kompleksowych ocen i waloryzacji środowiska: 

 - Plansza nr 3 – Ocena uwarunkowań ekofizjograficznych. 

Dodatkowo, poszczególne zagadnienia zilustrowano na schematach załączonych do tekstu. 

Zakres przestrzenny niniejszego opracowania ekofizjograficznego obejmuje teren  gminy Nasielsk 

oraz obszar do niego przyległy o wielkości odpowiedniej do określenia wzajemnych powiązań 

ekologicznych oraz ustalenia prawdopodobnego zasięgu oddziaływania zagospodarowania i 

użytkowania w granicach gminy Nasielsk na tereny sąsiednie.  

1.3. Informacje ogólne  

1.3.1. Położenie i obszar gminy 

Miasto i Gmina Nasielsk położone są w centralnej części województwa mazowieckiego w powiecie 

nowodworskim. Gmina graniczy z należącymi do tegoż powiatu gminami: Pomiechówek i Zakroczym 

oraz z gminami: Joniec i Nowe Miasto - w powiecie płońskim, Świercze i Winnica w powiecie 

pułtuskim i Serock - w powiecie legionowskim. 

Miasto Nasielsk jest oddalone (odległości drogowe) o 51 km od Warszawy, 20 km – od Nowego 

Dworu Mazowieckiego, 27 km – od Legionowa, 20 km – od lotniska w Modlinie. 

Powierzchnia gminy Nasielsk wynosi 206 km2 (w tym: obszar wiejski gminy 193 km2 i miasto 13 km2).  

W gminie znajdują się 62 miejscowości, obejmujące jedno miasto i 65 sołectw. Obszar gminy jest w 

większości wykorzystywany rolniczo, lasy zajmują jedynie około 11% jej obszaru. 

Według danych Urzędu Miejskiego z dnia 30.06.2015 r.: liczba mieszkańców całej gminy wynosiła 

19.659, w tym: 

- liczba mieszkańców Miasta Nasielska – 7.583; 

- liczba mieszkańców obszaru wiejskiego Gminy Nasielsk – 12.076. 

Miasto Nasielsk stanowi główny ośrodek osadniczy. Znajdują się tutaj, m.in.: urząd gminy, kościół, 

szkoła podstawowa, publiczne gimnazjum, zespół szkół ogólnokształcących z gimnazjum, zespół szkół 

zawodowych, szkoła podstawowa prywatna, przedszkole samorządowe, przedszkole prywatne, 

przychodnia zdrowia, boisko orlik i hala sportowa, liczne obiekty handlowe, większe zakłady 

produkcyjne i inne miejsca pracy. Osadnictwo w gminie rozwija się także w miejscowościach 

położonych w pobliżu stacji i przystanków kolejowych linii kolejowej Warszawa-Gdynia  

Atrakcyjnymi miejscami do zamieszkiwania są miejscowości, w których znajdują się obiekty 

infrastruktury społecznej: Budy Siennickie (szkoła podstawowa), Cieksyn (kościół, szkoła podstawowa 

oraz publiczne gimnazjum, punkt lekarski), Dębinki (szkoła podstawowa), Kosewo (przedszkole 

prywatne), Nuna (kościół),  Popowo Borowe (szkoła podstawowa), Stare Pieścirogi (kościół, szkoła 

podstawowa oraz publiczne gimnazjum, przedszkole samorządowe, przychodnia zdrowia). 
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Atrakcyjnymi obiektami są: lotnisko w Chrcynnie oraz ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy i hotel w 

Krzyczkach. 

 

Ryc. 1. Położenie gminy Nasielsk na tle regionu (opracowanie własne) 

Stały wzrost liczby mieszkańców obserwowany jest w Studziankach – miejscowość z przystankiem 

kolejowym, często obsługiwanym przez pociągi podmiejskie. W ostatnich latach znaczny wzrost liczby 

mieszkańców zanotowano w okolicznych Budach Siennickich, gdzie znajduje się szkoła. W większości 
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miejscowości gminy liczba ludności zmniejsza się lub pozostaje w ostatnich latach na podobnym 

poziomie. Zjawisko odpływu stałych mieszkańców dotyczy także atrakcyjnego krajobrazowo rejonu 

doliny rzeki Wkry. Spadek liczby ludności w Cieksynie, Borkowie, Lelewie i Andzinie pod koniec XX 

wieku był tak duży, że pomimo obecnego stopniowego wzrostu, przez wiele lat nie osiągnie stanu z 

1988 roku. 

W Jaskółowie znajduje się Międzygminne Składowisko Odpadów. Prowadzona jest rekultywacja  

nieczynnego składowiska w miejscowości Kosewo. 

W miejscowościach Dębinki i Morgi znajdują się elektrownie wiatrowe wybudowane w latach 2011-

2012.  

 

Ryc. 2. Informacje ogólne (opracowanie własne) 
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Szczegółową strukturę użytkowania gruntów przedstawia poniższa tabela: 

 

Tab. 1. Grunty w gminie Nasielsk - na podstawie danych z Urzędu Gminy Nasielsk 

Kategoria Powierzchnia (ha) Udział % 

Użytki rolne 16.842 81,94% 

Użytki leśne 2.562 12,46% 

Grunty pod wodami 53 0,26% 

Grunty zurbanizowane 357 1,74% 

Tereny komunikacyjne 525 2,55% 

Nieużytki 153 0,74% 

Rowy melioracyjne 61 0,30% 

Tereny różne 2 0,01% 

Powierzchnia gminy ogółem 20.555 100% 

 

Dominującym sektorem gospodarki gminy Nasielsk jest rolnictwo. Liczba gospodarstw rolnych – 

około 2800, średnia wielkość gospodarstwa – około 6,5 ha.  

Poniżej w tabeli przedstawione zostały dane charakteryzujące strukturę użytków rolnych. 

 

Tab. 2. Użytki rolne w gminie Nasielsk - na podstawie danych z Urzędu Gminy Nasielsk 

Kategoria Powierzchnia (ha) Udział % 

Grunty orne 14.489 86,04% 

Sady 425 2,52% 

Łąki trwałe 293 1,74% 

Pastwiska 1635 9,7% 

Użytki rolne ogółem 16.842 100% 

 

W produkcji zwierzęcej największą część pogłowia stanowi trzoda chlewna (w 2010 roku było jej 

8.199 sztuk w 301 gospodarstwach), ale więcej gospodarstw (483) hodowało bydło (4.642 sztuki). 

W zakresie hodowli zwierząt do celów rekreacyjnych zwraca należy zwrócić uwagę na stajnie i 

ujeżdżalnie koni m.in. w Wiktorowie, Lorcinie i Cegielni Psuckiej. 
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1.3.2. Infrastruktura techniczna 

  

Ryc. 3. Zasięg sieci wodociągowej (opracowania własne) 

Zabudowa na obszarze całej gminy ma w zasadzie zapewniony dostęp do  sieci wodociągowej. W 

2014 roku została zmodernizowana Stacja Uzdatniania Wody  w Jackowie. 

Wodociąg gminny zasilają następujące stacje uzdatniania wody i studnie poboru wody: 

- Jackowo Włościańskie (stacja + 3 osobno ogrodzone studnie), 

- Cieksyn (stacja i studnia na jej terenie),  

- dodatkowa studnia w Starych Pieścirogach (nad Nasielną przy wiadukcie linii kolejowej);  

- Nuna i Psucin (zarządza Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w Mławie) - (stacje i studnie 

na ich terenach),  

dodatkowe, awaryjne punkty poboru wody:  

- Mogowo - stacja kolejowa Nasielsk (z wieżą ciśnień),  

- Stare Pieścirogi – teren Gminnej Spółdzielni 

- Nasielsk - Chłodnie Kampol (dawny Binder) przy ulicy Słonecznej. 

Dostęp do sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni w Nasielsku ma 

południowa i zachodnia część miasta Nasielsk, kanalizacja jest budowana i przebudowywana w 

centrum Nasielska. W obszarze wiejskim gminy dostęp do kanalizacji sanitarnej mają Nowe Pieścirogi 

i większa część Starych Pieścirogów oraz część Kosewa. Na przeważającym obszarze gminy nie 
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planuje się na razie budowy sieci kanalizacji sanitarnej. Dominują zbiorniki bezodpływowe szamba, 

przy czym powstało już kilkadziesiąt przydomowych oczyszczalni ścieków. 

 

 

Ryc. 4. Zasięg kanalizacji na terenie gminy (opracowanie własne) 

Przez teren gminy przebiegają gazociągi wysokiego ciśnienia relacji Płock-Cegielnia Psucka-

Rembelszczyzna oraz relacji Cegielnia Psucka-Pułtusk. W latach 2013-2014 została przeprowadzona 

inwestycja związana z Gazoportem w Świnoujściu: dobudowa do istniejącego gazociągu na trasie 

Dobra Wola, Borkowo, Lelewo, Czajki, Morgi, Mogowo, Budy Siennickie, Cegielnia Psucka, Nuna, 

Popowo Borowe nowego równoległego gazociągu wysokiego ciśnienia (8,4 Mpa) o średnicy 700 mm. 

Dostęp do sieci gazowej ze stacji Nasielsk i Cegielnia Psucka ma południowa, zachodnia i centralna 

część miasta Nasielsk, części Starych Pieścirogów, Kosewa i Mogowa oraz całe miejscowości: Budy 

Siennickie, Cegielnia Psucka, Siennica, Wągrodno. Coraz większe zagęszczenie zabudowy w 

Studziankach i Dębinkach stwarza szanse na możliwość zainteresowania się tym rejonem podmiotów 

dystrybuujących gaz. Z uwagi na rozproszenie zabudowy trudno liczyć na dalszy rozwój sieci gazowej 

na większości obszaru gminy. 

Przez teren gminy przebiega napowietrzna linia wysokiego napięcia. Cała gmina jest pokryta siecią 

elektroenergetyczną prowadzoną z GPZ 110/15kV Nasielsk.  

W 2015 roku została oddana do użytku rozdzielnia 110/15 kV przy stacji Nasielsk. Linie 110 kV łączące 

ją z GPZ w Nasielsku biegną kablowo w trasie dawnej kolei wąskotorowej. 
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Na terenie gminy był w ostatnich latach budowany światłowód szerokopasmowy w ramach projektu 

„Internet dla Mazowsza”. 

 

 

Ryc. 5. Zasięg sieci gazowej na terenie gminy (opracowanie własne) 
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2. Rozpoznanie, charakterystyka stanu i funkcjonowania 

środowiska 

2.1. Rzeźba terenu 

Gmina Nasielsk należy do Wysoczyzny Ciechanowskiej, od strony zachodniej rozciętej przez dolinę 

Wkry i jej lewe dopływy Turkę i Nasielną. Tereny położone na zachód od doliny Wkry należą do 

Wysoczyzny Płońskiej gdzie z prawej strony z doliną Wkry łączy się dolina rzeki Naruszewki. W 

ukształtowaniu terenu dominują powierzchnie zdenudowanych równin wysoczyzn polodowcowych. 

Ich wysokości bezwzględne kształtują się pomiędzy 105 a 157 m n.pm. i tworzą układ kilku poziomów 

morfologicznych. Pod względem wysokości bezwzględnych obszar gminy podnosi się z kierunku 

południowo zachodniego na północny-wschód. Najniższy poziom nawiązuje do obniżenia doliny 

Wkry. 

 

Ryc. 6. Hipsometria (opracowanie własne) 
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Poziom ten przechodzi w bezpośrednio sąsiadujący z doliną taras erozyjny w okolicy Cieksyna, który 

zmniejsza różnicę wysokości względnych pomiędzy obszarem wysoczynowym a doliną Wkry. 

Miejscowościami położonymi w rejonie poziomu tarasu erozyjnego Wkry są Cieksyn, Lelewo oraz 

Dobra Wola. Mimo, iż tarasy erozyjne należą do doliny rzecznej, to jednak  są w większości poza 

współczesną strefą oddziaływania rzeki ze względu na różnicę poziomów 7-15 metrów ponad średni 

poziom Wkry od którego oddzielone są wyraźnymi krawędziami erozyjnymi (Baraniecka 1974). 

W obrębie zdenudowanych wysoczyzn polodowcowych zachowały się nieliczne wzgórza moren 

czołowych. Są to niewielkie obiekty o wysokości względnej 4-7 m w okolicach Nuny, Chrcynna, 

Popowa Borowego, w większości płaskie i rozmyte. Większe wzgórza morenowe o łagodnych stokach 

południowych i bardziej stromych północnych znajdują się w części północno-zachodniej gminy, a ich 

wysokości względne osiągają od 14 do 30 m (na przykład okolice Krzyczek, Kędzierzawic i Jackowa 

Dworskiego). 

 

Ryc. 7. Rzeźba terenu (opracowanie własne) 
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Pod względem układów morfologicznych w południowej i centralnej części gminy wyraźnie dominują 

rozległe powierzchnie wysoczyzn równinnych lub falistych, o niewielkich deniwelacjach. Taki typ 

rzeźby występuje na przykład w okolicy Psucina, Miękoszyna, Wągrodna, Nuny i Pieścirogów. Obszary 

te charakteryzują się niewielkimi deniwelacjami osiągającymi  5 – 10 m. Różnicom wysokości 

towarzyszą niewielkie nachylenia terenów nawiązujące do występowania lokalnych obniżeń 

bezodpływowych, przeważnie podmokłych (na przykład okolice Miękoszyna, Miękoszynka i 

Studzianek), a nawet zatorfionych (np. okolice Studzianek i Żabiczyna).  Obiekty te są pozostałościami 

po  wytopiskach martwego lodu w przeszłości wypełnionych jeziorami. Niektóre z obniżeń są 

odpływowe i  stanowią współcześnie fragmenty różnych części dolin o podmokłym dnie. Doliny te są 

połączone z systemem dolinnym Wkry oraz Nasielnej (np. okolice Mogowa, Bud Siennickich, Czajek, 

Ruszkowa oraz Morg).  W północnej części gminy, a więc od doliny Nasielnej w kierunku północnym i 

północo-wschodnim oraz na północ od doliny rzeki Klusówki zaznacza się większe rozczłonkowanie 

rzeźby. Przejawia się to mniej rozległymi powierzchniami równinnymi, zamiast  których więcej jest 

stoków. Obszar północnej części gminy jest bardziej porozcinany przez doliny rzeczne oraz doliny bez 

wyraźnych cieków, ale podmokłe w dnie. Deniwelacje w tej części gminy osiągają lokalnie nawet 20 

m.  Obszar ten jest odwadniany przez prawe dopływy rzeki Nasielnej oraz system podmokłych dolin 

połączonych z rzeką Turką.  

Pod względem geomorfologicznym bardzo ważnym obiektem na terenie gminy jest dolina Wkry.  

Dolina powstała w czasie interglacjału eemskiego, a następnie była wykorzystywana przez wody 

roztopowe zlodowacenia północnopolskiego. W obrębie doliny wyraźnie zaznaczają się szerokie 

powierzchnie akumulacyjnych tarasów nadzalewowych,  których szerokość osiąga lokalnie 2 km (np. 

na wysokości Cieksyna). Są to starsze tarasy, z których najwyższe zostały otworzone podczas 

ostatniego etapu zaniku lądolodu skandynawskiego i związanego z nim odpływu wód roztopowych. 

Taras zalewowy jest znacznie węższy wzdłuż całej doliny Wkry. Lokalnie nie przekracza on szerokości 

koryta rzeki. W dnach dolin bocznych, taras zalewowy leży bezpośrednio na podłożu zbudowanym z 

osadów starszych tarasów.   

Oprócz doliny Wkry, obszar gminy rozcinają trzy doliny rzeczne: Nasielnej, Turki, Klusówki. W poziom 

wysoczyznowy wcinają się one do głębokości 3-6 m, a formy dolinne osiągają maksymalnie szerokość 

300 metrów. Szerokość dolin dopływów nie przekracza 150 m.  

Oprócz dolin rzecznych teren jest rozczłonkowany dolinami bez wyraźnych cieków, których długości 

dochodzą do 6 km, do 10 m głębokości i do 250 m szerokości (Nowak 1967). Część tych  dolin o 

niewielkim spadku jest podmokła w dnie, a nawet zatorfiona. Szczególnie zaznaczają się następujące 

doliny bez cieków o układzie południkowym w południowej części gminy: zalesiona dolina na 

południe od Popowa Borowego oraz dolina prowadząca od Żabiczyna w kierunku zachodnim i 

skręcająca ku południowi  w rejonie Nuny. Obie doliny pełniły podczas zlodowacenia funkcję dolin 

dystalnych, odprowadzających duże ilości wód roztopowych, co tłumaczyłoby ich wielkość osiągającą 

nawet 10 metrów głębokości (Nowak 1967) Poza wymienionymi wcześniej dolinami, istnieje 

częściowo wilgotna dolina w centralnej części gminy prowadząca od Kroguli do Siennicy, Dolina ta 

jest stosunkowo płytka (około 5 m głębokości) przy czym od strony Paulinowa sąsiaduje z wysoką 

krawędzią wysoczyzny o wysokości kilkunastu metrów. Innymi przykładami dolin z licznymi 

podmokłościami i zatorfieniami w północnej części gminy są nieco płytsze doliny w Kątnem oraz w 

Głodowie Wielkim i Kędzierzawicach. Wiele dolin bez cieków łączy się ze współczesnymi dolinami 

rzek: Wkry, Nasielnej, Turki i Klusówki osiągając  głębokość 2 – 5 metrów, a ich długość najczęściej nie 



str. 25 

 

przekraczają 2 km. Dawniej doliny te odprowadzały wody z poziomów wysoczyznowych, ale należy 

także pamiętać, że współcześnie  także uczestniczą one w  odpływie wody w kierunku dolin rzecznych 

w okresie roztopów wiosennych oraz po większych opadach deszczu. 

2.2. Budowa geologiczna 

Obszar gminy pod względem regionalizacji geologicznej należy do wschodniego obrzeżenia wielkiej 

jednostki Niecki Brzeżnej, którą tworzą osady górnej kredy i najniższego trzeciorzędu, a głębiej  

występują utwory permu, triasu i jury (Stupnicka 1997). Na wysokości centralnej Polski wyodrębnia 

się Nieckę Warszawską, która w rejonie Nasielska różnicuje się na Rów Nasielska.   Pod względem 

tektonicznym obszar gminy Nasielsk jest poprzecinany wytworzonymi w skałach mezozoicznych 

uskokami o przeważającym kierunku NW – SE. Uskoki  oddzielają antykliny o amplitudzie 100-300 m 

lub większej na głębokości utworów kredy (Dadlez, Marek 1974). 

Najstarszymi osadami występującymi powierzchniowo na obszarze gminy Nasielsk są iły i mułki 

pliocenu (Nowak 1967). W zachodniej części gminy utwory pliocenu ujawniają się w postaci iłów i 

piasków w okolicy Konar oraz w dolinie Wkry na południe od Borkowa (Baraniecka 1974). 

Trzeciorzędowe, plioceńskie iły i mułki odsłaniają się na powierzchni w zboczach doliny Nasielnej 

(rejon wsi Andzin, Malczyn, Chlebiotki) oraz w rejonie Kosewa i wsi Krzyczki Pieniążki (SUiKZP gminy 

Nasielsk 2010). Pośród utworów powierzchniowych największe powierzchnie zajmują gliny zwałowe 

oraz eluwia piaszczyste  glin zwałowych. Nieco mniejsze obszary są związane z piaskami 

wodnolodowcowymi, które można zauważyć na przykład w rejonie Kędzierzawic (Nowak 1967). 

Utworami występującymi lokalnie są znane z różnych stanowisk na Mazowszu iły warstwowe. Utwory 

te świadczą o istnieniu podczas zlodowaceń zastoisk na trasie odpływu wód roztopowych i pozwalają 

określić okresy postoju lądolodu. Obecnie ich wychodnie dotyczą krawędzi wzdłuż doliny Wkry i jej 

dopływów, a miąższość tych utworów dochodzi do 12 m (Nowak 1967, Baraniecka 1974). Inne 

utwory powierzchniowe, takie jak piaski i żwiry ozów i pagórków akumulacji szczelinowej, piaski i 

żwiry moren martwego lodu  występują lokalnie tworząc kulminacje wzniesień w ramach obszarów 

zbudowanych z gliny zwałowej. Przykładem może być rejon powyżej Czajek, Borkowa, Mazewka, na 

zachód od Chrcynna, na południe od Jaskółowa oraz Nuny. Lokalnie, wzdłuż doliny Nasielnej na 

wysokości Głodowa występują piaski i żwiry kemów, świadczące o akumulacji szczelinowej związanej 

z istnieniem brył martwego lodu. Wokół tych form zaznacza się także występowanie piasków 

wodnolodowcowych. 

Z punktu widzenia zagospodarowania terenu bardzo istotną grupę osadów stanowią grunty 

organiczne. Ich obecność wskazuje na tendencję do istnienia w takich obszarach podniesionego 

poziomu wód gruntowych. W gminie Nasielsk grunty organiczne są reprezentowane przez torfy i 

gytie i namuły torfiaste. W rejonie Psucina utwory organiczne są przykryte piaskami deluwialnymi a 

ich wiek został przypisany do interglacjału eemskiego (Nowak 1967). W innych lokalizacjach, młodsze 

holoceńskie utwory organiczne występują wzdłuż dolin i w bezodpływowych obniżeniach o genezie 

wytopiskowej. Ich obecność szczególnie dotyczy dna doliny Nasielnej i dolin większości jej dopływów. 

Występowanie torfów oraz namułów torfiastych dotyczy zwłaszcza doliny Nasielnej, oraz zagłębień 

pojeziernych koło, Studzianek i Młodzianowa (Nowak 1967). Pokłady torfów są najbardziej miąższe w 

okolicach Studzianek i w dolinie Nasielnej, gdzie mogą osiągać do 1,2 m głębokości. W pobliżu zboczy 

dolin, pokłady torfów mogą być lokalnie przykryte przez osady deluwialne, które przemieściły się z 

wyższych partii stoków.  



str. 26 

 

2.3. Warunki posadowienia zabudowy 

 

Ryc. 8. Obszary, w których ze względu na warunki gruntowo-wodne, nie powinna być wprowadzana 

zabudowa (opracowanie własne na podstawie mapy glebowo rolniczej z zasobu woj. Mazowieckiego, opisów 

do Szczegółowej Mapy Geologicznej Polski oraz wizji terenowych) 

Utwory organiczne utrudniają zabudowę, gdyż są gruntami słabonośnymi oraz w ich obrębie istnieje 

tendencja do tworzenia się podmokłości terenowych. Z punktu widzenia lokalizacji przydomowych 

oczyszczalni ścieków obecność takich gruntów uniemożliwia odprowadzanie wody pochodzącej z 

procesu oczyszczania, gdyż musi być spełniony warunek minimalnej głębokości zwierciadła wody 

gruntowej, czyli co najmniej 1,5 m poniżej poziomu rozsączania, a w określonych sytuacjach nawet 3 

m poniżej tego poziomu.  

Oprócz gruntów organicznych  w stanie mokrym, na terenie gminy występują grunty organiczne w 

stanie przesuszonym lub okresowo wilgotnym (gleby murszowo – mineralne i murszowate). Stanowią 

one podobne ograniczenie dla zabudowy, jednak najczęściej związane są z terenami o trwale 

zmienionych przez człowieka stosunkach wodnych w wyniku osuszania za pomocą melioracji. Z racji 
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występowania tych gruntów w dolinach lub zagłębieniach bezodpływowych, grunty te wskazują na 

naturalne predyspozycje do tworzenia się podmokłości wynikających z wysokiego historycznie 

poziomu wód gruntowych. W razie błędnej gospodarki w zakresie melioracji, tereny te mogą być 

ponownie zagrożone podmokłościami co dodatkowo ograniczy możliwość posadowienia budynków. 

Oprócz gruntów pochodzenia organicznego, także niektóre utwory mineralne mogą stanowić 

ograniczenie dla zagospodarowania przestrzeni gminy. W przypadku występowania przy powierzchni 

terenu utworów o słabszej przepuszczalności dla wody typu: gliny, iły, pyły istnieje ryzyko 

stagnowania wody, co może generować lokalne podmokłości. W przypadku zamiaru budowy 

przydomowych oczyszczalni ścieków, problematyczne może być odprowadzanie wody z oczyszczalni 

do gruntu, co wymuszać będzie częściową wymianę podłoża przed położeniem instalacji 

rozsączającej i przez to spowodowanie wyższych kosztów inwestycji. 

2.4. Uwarunkowania glebowe 

Na obszarze gminy Nasielsk dominują gleby brunatne wyługowane i kwaśne oraz bielicowe i 

pseudobielicowe. Znacznie mniejsze powierzchnie zajmują strefy występowania gleb pochodzenia 

organicznego, takich jak: czarne ziemie, gleby mułowo – torfowe i torfowo – mułowe, torfowe i 

murszowo-torfowe, gleby murszowo-mineralne i torfowate, których występowanie jest związane z 

dawną lub współczesnym występowaniem podmokłości i podwyższonego poziomu wód gruntowych. 

W głównych dnach dolin gminy, wzdłuż których płyną naturalne cieki wykształciły się mady oraz 

mady czarnoziemne (zwłaszcza dolina Wkry oraz Nasielnej). Ich występowanie w dnach dolin jest 

często naprzemienne względem gleb pochodzenia organicznego i świadczy o nieco głębszym 

poziomie wód gruntowych. 

Z punktu widzenia wpływu na warunki zagospodarowania terenu istotna jest jakość gleb. Jakość gleb 

określają klasy bonitacyjne gleb, a zasady użytkowania gruntów zależnie od jakości gleb reguluje 

Ustawa o Ochronie Gruntów Rolnych i Leśnych z dnia 3 lutego 1995 r. (Dz.U. 1995 nr 16 poz. 78). 

W gminie Nasielsk dominują gleby gorszych klas bonitacyjnych (V, VI oraz obszary pokryte lasami - 

około 50% powierzchni gminy).  Nieco lepsze gleby  klasy IV zajmują około 36% powierzchni gminy 

(około 7576 ha). Gleby te nie wymagają specjalnych pozwoleń w przypadku zmiany sposobu ich 

użytkowania, co wynika z zapisów w/w Ustawy. Gleby klasy IV występują na całej powierzchni gminy, 

tworząc większe koncentracje na północy w rejonie Mazewa Dworskiego, Lubomina, Jackowa 

Włościańskiego, Kosewa, na wschodzie w rejonie Krzycznego, Pieniążków, Popowa Północ, 

Jaskółowa, Popowa Borowego, a na zachodzie w rejonie Mokrzyc Dworskich, Cieksyna, Lelewa, a 

dalej za doliną Wkry w otoczeniu Borkowa, Dobrej Woli, Nowej Wrony i Nowin. W południowej części 

gminy istnieją niewielkie płaty tych gleb w rejonie Miękoszyna, Psucina i Torunia Włościańskiego.  W 

centralnej części gminy największy płat gleb IV klasy występuje na południe od Nasielska. 
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Ryc. 9. Typy gleb (opracowanie własne na podstawie mapy glebowo-rolniczej z Wojewódzkiego Zasobu  

Geodezyjno-Kartograficznego Województwa Mazowieckiego) 

Gleby najlepszych klas bonitacyjnych zajmują niewiele ponad 5% powierzchni gminy (około 1140 ha). 

Są to w większości niewielkie fragmenty gleb typu czarnych ziem, zajmujących niewielkie 

powierzchnie w obrębie Wysoczyzn polodowcowych. Z punktu widzenia uwarunkowań 

przestrzennych są to gleby chronione przed zmianą sposobu użytkowania, co jest gwarantowane 

zapisami Ustawy o Ochronie Gruntów Rolnych i Leśnych z 1995 roku. Większość najcenniejszych  gleb 

w gminie należy do III klasy bonitacyjnej, a ich występowanie dotyczy rejonu Lubomina, Jackowa 

Dworskiego, Pianowa Daczek, Kędzierzawic, Słustowa, Winnik, Kątnych, Konar, Wiktorowa, Czajek, 

Ruszkowa, Morg, Dębinek, Mogowa, Siennicy, Żabiczyna, Chrcynna, Popowa Borowego, Jaskółowa, 
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Dąbrowy. Gleby II klasy bonitacyjnej zajmują około 5 ha gminy a ich największe płaty występują w 

rejonie miejscowości Czajki oraz Malczyna gdzie nie zajmują więcej niż 1 ha powierzchni.  

 

Ryc. 10. Klasy bonitacyjne gleb ornych (opracowanie własne na podstawie mapy zasadniczej z Powiatowego 

Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Nowym Dworze Mazowieckim) 

W ogólnej powierzchni gruntów rolnych należy wskazać dosyć istotny zasięg gruntów określanych 

jako marginalne. Termin grunty marginalne oznacza, że są to gleby pozostające w  użytkowaniu  

rolniczym lub w ewidencji użytków rolnych, które ze względu na niekorzystne uwarunkowania 

przyrodnicze, antropogeniczne i ekonomiczne, mają niską produkcyjność lub nie nadają się do 

produkcji zdrowej żywności (Józefaciuk Cz., Józefaciuk A. 1996). Grunty marginalne powinny być w 

założeniu  rozważane do przekwalifikowania w inną formę użytkowania, czyli np. pod zalesienia, 

zabudowę, użytki ekologiczne, tereny rekreacyjno-sportowe itp. Najpopularniejszym sposobem 

zagospodarowania gruntów marginalnych, także zdegradowanych, jest zalesianie.  

Na terenie gminy Nasielsk grunty marginalne są w większości rozproszone. Większe koncentracje 

obszarów z występowaniem tego typu gruntów można wyróżnić na południe od miasta Nasielsk w 

kierunku Młodzianowa, a dalej Nuny oraz pomiędzy Młodzianowem i Miękoszynem. Część gruntów 

marginalnych występuje na północy gminy w rejonie Głodowa Wielkiego, Kątnego i  na północ od 

Kosewa oraz w sposób nieciągły wzdłuż doliny Nasielnej.   
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Ryc. 11. Gleby marginalne (opracowanie własne na podstawie mapy glebowo-rolniczej z Wojewódzkiego 

Zasobu  Geodezyjno-Kartograficznego Województwa Mazowieckiego) 

2.5. Zasoby kopalin, surowce mineralne 

Na obszarze gminy występują surowce mineralne w postaci surowców skalnych. Obszar 

występowania utworów powierzchniowych szczególnie sprzyjających eksploatacji obejmuje znaczną 

część gminy.  

Na terenie gminy Nasielsk istnieje 14 udokumentowanych złóż kopalin, które zostały objęte rejestrem 

Państwowego Instytutu Geologicznego PIB  bazy danych geologicznych MIDAS (data dostępu: 

19.02.2016). Według rejestru PIG w większości są to kruszywa naturalne (10 złóż), pozostałe złoża są 

związane z surowcami ilastymi ceramiki budowlanej (4 złoża).  

Pod względem innych zasobów geologicznych gminy należy wspomnieć o sugerowanej w Studium 

Uwarunkowań możliwości korzystania z surowców w starszych utworach geologicznych. Na obszarze 

gminy wykonano 4 głębokie wiercenia. Zgodnie ze stwierdzeniem SUiKZP gminy Nasielsk z 2010 roku 

odwierty są ważnym etapem rozpoznania utworów geologicznych pod kątem wód geotermalnych. Na 

podstawie opracowania wykonanego dla Polski w 2015 roku (Felter i inni 2015) obszar gminy Nasielsk 

jest położony w strefie występowania wód możliwych do przeznaczenia na potrzeby ciepłownictwa i 
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rekreacji (Mapa zagospodarowania wód podziemnych zaliczanych do kopalin  w Polsce – stan na 31 

grudnia 2014 r.). 

 

 

Ryc. 12.  Występowanie surowców mineralnych (opracowanie własne na podstawie danych z bazy MIDAS i 

opisu do Mapy Geośrodowiskowej Polski) 
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Tab. 3. Zestawienie głębokich wierceń bezpośrednio powiązanych z obszarem gminy Nasielsk (źródło: CBDG – 

Państwowy Instytut Geologiczny-PIB) 

nr 

CBDG nazwa 

Głębokość 

[m] 

cel 

wiercenia 

stratygrafia 

na dnie 

rok 

wiercenia 

szerokość 

geograficzna 

długość 

geograficzna miejscowość 

41418 DĘBE 6 2 200,00   

trias 

środkowy 1970 52°33′03,05″ 20°47′52,41″ 

Budy 

Siennickie 

41426 DĘBE-7 1 760,00 Badawczy 

bajos 

górny 1970 52°33′24,05″ 20°49′26,41″ Paulinowo 

41438 
PŁOŃSK 

5 1 956,00 Badawczy toark górny 1964 52°33′09,04″ 20°36′59,41″ 
Nowa 
Wrona 

41419 
PŁOŃSK 

6 1 850,00   toark dolny 1964 52°33′36,56″ 20°38′06,68″ Dobra Wola 

Wody te są związane z brzeżną strefą zbiornika kredy dolnej na obszarze Niżu Polskiego, gdzie 

temperatura wód w stropie sięga 40 stopni Celsjusza (Górecki red. 2006). Oznacza to możliwość 

wykorzystania tych wód na terenie gminy. W opracowaniu posłużono się informacją pochodzącą z 

głębokiego wiercenia Płońsk 6 (nr CBDG 41419), oraz  wiercenia Pułtusk 3 na obszarze gminy Winnica 

(nr CBDG 2977). Według autorów opracowania z 2015 roku (Felter i in. 2015), obszar sprzyjający 

wykorzystaniu wód geotermalnych wyznaczono na podstawie wydajności co najmniej 60 m3/h i 

temperatury i co najmniej 40 stopni Celsjusza w stropie warstwy wodonośnej. Dodatkowym 

elementem, który uwzględniono było kryterium mineralizacji nie przekraczającej 80g/dm3. 

Zastosowane kryteria odniesiono do warunków panujących w okolicach Mszczonowa, gdzie 

inwestycja związana z geotermią została zrealizowana. Mimo zastosowania kryteriów arbitralnych 

przez autorów opracowania, można wnosić o możliwości opłacalności gospodarczej i technologicznej 

w przypadku zamiaru eksploatacji tych złóż. W przypadku rozpatrywania takiej możliwości należałoby 

z całą pewnością przeanalizować rentowność tego typu inwestycji, ponieważ porównując możliwości 

w zakresie geotermii na terenie gminy z innymi regionami Polski można stwierdzić graniczność 

spełniania przyjętych kryteriów.  

Warunki do pozyskiwania energii geotermalnej w porównaniu do innych rejonów Mazowsza (np. 

okolic Mszczonowa) obrazuje także zamieszczony poniżej wycinek mapy zagospodarowania wód 

podziemnych zaliczonych do kopalin. 

Jednym z dokumentów powszechnie przyjmowanym w procesie planowania przestrzennego jest 

Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (Dz. Urz. Z dnia 24 kwietnia 2012 r. Poz. 

252). W dokumencie tym obszar gminy nie znajduje się w zasięgu najlepszych warunków do 

wprowadzania rozwiązań z zakresu energii geotermalnej w porównaniu do innych regionów Polski.  
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Ryc. 13.  Mapa zagospodarowania wód podziemnych zaliczonych do kopalin w Polsce (wycinek) -  (Felter i in. 

2015 - Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy) 
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Ryc. 14. „Zasoby energii odnawialnej”, Śleszyński 2011 – załącznik do Koncepcji Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030  - część D) ENERGIA GEOTERMALNA 
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Tab. 4. Zestawienie złóż, terenów i obszarów górniczych w gminie Nasielsk na podstawie CBDG – MIDAS 

Państwowego Instytutu Geologicznego PIB 

nazwa złoża Kosewo 
Kosewo-
Konary 

Kosewo 1 Kosewo 2 Krzyczki 
Krzyczki 

II 

Krzyczki 
- 

Pieniążki 

Młodzian
owo 

zakres 
wykorzysta

nia  

aktualny teren i 
obszar górniczy 

nie 
eksploatow

ane 

aktualny 
teren i 
obszar 

górniczy 

aktualny 
teren i obszar 

górniczy 

zaniechano 
wydobycia 

zaniechan
o 

wydobyci
a 

brak 
informacji 

zaniechano 
wydobycia 

nr złoża 
według PIG 

1984 1989 11556 13187 6419 7013 5990 6420 

położenie Kosewo 
Konary - 
Wymysły 

Kosewo 
dz.ew. 

65/2, 66/2 

Kosewo dz. 
63/2, 64/1 

Krzyczki 
Szumne, część 
dz. nr ew. 6, 7, 

8, 9, 10 

      

rodzaj 
kopaliny 

surowce ilaste 
ceramiki 

budowlanej 

surowce 
ilaste 

ceramiki 
budowlane

j 

surowce 
ilaste 

ceramiki 
budowlanej 

surowce 
ilaste 

ceramiki 
budowlanej 

kruszywa 
naturalne 

kruszywa 
naturaln

e 

kruszywa 
naturalne 

kruszywa 
naturalne 

obszar 
górniczy w 

ramach 
złoża (nr w 
rejestrze) 

VI/1/27 

  

10-
7/7/590 

10-7/8/732 VI/1/39     

  

Decyzja OS.IV.7512/12/94 
ŚR-

7515/1/7/08 
125/2009 

OSL.IV.7512/11/9
4, likwidująca: 

OSL.IV.7512/27/9
7/98 

    

status 
obszaru 

górniczego 
aktualny aktualny aktualny 

zniesiony 
(1998-03-06) 

    

status 
terenu 

górniczego 
aktualny aktualny aktualny 

zniesiony 
(1998-03-06) 

    

nr koncesji 
OS.IV.7512/12

/94 

ŚR-
7515/1/7/

08 
125/2009       

data 
wydania 
koncesji 

1994-08-22 
2008-05-

07 
2009-07-31 1994-08-31     

organ 
wydający 

(?) 
Starosta 

Powiatow
y 

Starosta 
Powiatowy 

Wojewoda 
Ciechanowski 

    

przewidyw
any termin 
ważności 
koncesji 

2004-12-31 
2016-05-

21 
2023-08-14       

Użytkownik 

Cegielnia 
"KOSEWO" s.c.;P. 

Cieślikowski R., 
Grzegorzewska H., 

Nasielsk 3 

Cegielnia 
"Kosewo" 

s.c., Kosewo 
46 - I, 05-191 

Nasielsk 

P. Andrzej 
Karasiński;Cegi

elnia 
Radzymin, ul. 
Związkowa, 

04-522 
Warszawa 

PPHU "TECHNO-
ŻWIR";S. 

Sobolewski, C. 
Woźniak sp. j., ul. 

1000-lecia, 
Pułtusk 
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nazwa złoża 
Młodziano

wo II 
Nuna 

Nuna 
II 

Nuna 
III 

Paulinowo Paulinowo II 

zakres 
wykorzysta

nia  

brak 
informacji, 

aktualny teren 
i obszar 
górniczy 

brak 
informa

cji 

brak 
inform

acji 

brak 
inform

acji 

zaniechano 
wydobycia , 

aktualny teren i 
obszar górniczy 

wybrane, zniesiony obszar górniczy, aktualny teren 
górniczy 

nr złoża 
według PIG 

6985 5494 5495 5496 6551 7178 

położenie         
Paulinowo 

dz. 
146,147,148 

  

rodzaj 
kopaliny 

kruszywa 
naturalne 

kruszy
wa 

natural
ne 

kruszy
wa 

natura
lne 

kruszy
wa 

natura
lne 

kruszywa 
naturalne 

kruszywa naturalne 

obszar 
górniczy w 

ramach 
złoża (nr w 
rejestrze) 

VI/1/62       VI/1/12 
 VI/1/81 
- Pole A  

 VI/1/82 
- Pole B 

 VI/1/83 
-Pole C 

10-7/3/201 
-Paulinowo 

II - 2 

Decyzja 
OSL.IV.7512/3

3/96/97 
      

OSL.IV.7512/17
/98 

OSL.IV.7512/18/97, likwidująca: 
WOŚ-VI/7412/10/01 

WOŚ.VI/7412
/43/01, 

zmieniająca:
WŚR-

VI/7412/43/0
1/02, 

likwidująca: 
PŚ.II./ES/7513

-6/10 

status 
obszaru 

górniczego 
aktualny       aktualny 

zniesion
y 

(2001.0
7.04) 

zniesion
y 

(2001.0
7.04) 

zniesion
y 

(2001.0
7.04) 

zniesiony 
(2010.03.1

9)  

status 
terenu 

górniczego 
aktualny       aktualny 

(Paulinowo II, ABC - łącznie), 
aktualny 

aktualny 

nr koncesji 
OSL.IV.751
2/33/96/97 

      
OSL.IV.7512/

17/98 
        

data 
wydania 
koncesji 

1997-01-23       1998-03-31 1997-08-26 2001-12-31 

organ 
wydający 

Wojewoda 
Ciechanows

ki 
      

Wojewoda 
Ciechanowski 

Wojewoda 
Ciechano

wski, 
zniesienie: 
Wojewoda 

Maz. 

Wojewoda 
Ciechano

wski, 
zniesienie: 
Wojewoda 

Maz. 

Wojewoda 
Ciechano

wski, 
zniesienie: 
Wojewoda 

Maz. 

Wojewoda 
Mazowiecki, 
zniesienie: 
Marszałek 
Woj. Maz. 

przewidywa
ny termin 
ważności 
koncesji 

1999-12-31 
z 

możliwości
ą 

przedłużeni
a 

      1999-07-01       2009-12-31 

Użytkownik 

PPHU 
"TECHNO-
ŻWIR";S. 

Sobolewski, C. 
Woźniak sp. j., 
ul. 1000-lecia, 

Pułtusk 

      

P. Janusz 
Jeleń;Wydobyci

e Kruszyw 
Naturalnych, ul. 

Białowiejska, 
Pułtusk 

PPHU "TECHNO-ŻWIR";S. 
Sobolewski, C. Woźniak sp. j., ul. 

1000-lecia, Pułtusk 

PPHU 
"TECHNO-
ŻWIR";S. 

Sobolewski, C. 
Woźniak sp. 
j., ul. 1000-

lecia, Pułtusk 
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2.6. Wody powierzchniowe 

Obszar gminy w całości należy do dorzecza Wisły. Powierzchniowo odwodnienie zachodzi w 

kierunkach południowych, co wynika z uwarunkowań geomorfologicznych. W kierunku zachodnim i 

południowo zachodnim główny kierunek odwodnienia nawiązuje do Wkry a w kierunku południowo – 

wschodnim do rzeki Klusówki. 

 

Ryc. 15. Sieć hydrograficzna na terenie gminy (opracowanie własne na podstawie Baza Danych Obiektów 

Topograficznych z danych z Wojewódzkiego Zasobu  Geodezyjno-Kartograficznego, Wojewódzkiego Zarządu 

Melioracji i Urządzeń Wodnych, danych z Gminnej Spółki Wodnej, wizji terenowych) 

Główną rzeką odwadniającą obszar gminy jest Wkra, która przepływa wzdłuż zachodnich granic 

gminy. Wkra jest prawobrzeżnym dopływem Narwi, stanowiącym jedną z najważniejszych rzek 

Mazowsza. Źródła Wkry zlokalizowane są w obszarach pojeziernych w województwie warmińsko-

mazurskim na północ od Nidzicy. Łączna długość rzeki wynosi 249 km. Wkra ma przebieg typowo 

nizinny, a jej spadek podłużny w większości nie przekracza 0,5 ‰, a jej przepływ w warunkach wody 
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średniej kształtuje się na wysokości Cieksyna na poziomie około 20m3/s (maksymalnie 466 m3/s). 

Wezbrania  są na ogół związane z okresem roztopów wiosennych, jednak przez większą część roku na 

Wkrze występują wyrównane przepływy,  głównie za sprawą spowolnionego odpływu. 

Na terenie gminy Nasielsk z Wkrą łączy się jeden z najważniejszych jej dopływów – rzeka Nasielna. 

Rzeka jest lewym dopływem Wkry o długości 24,3 km i pow. zlewni 93,4 km2.  Nasielna odwadnia 

centralną część gminy ze wschodu na zachód. Swój początek bierze w okolicy Skoroszek, a do Wkry 

uchodzi na zachód od Cieksyna. Bieg rzeki jest nieco zmieniony przez lokalne zabiegi regulacyjne, 

jednak  większości jej koryto i cały taras zalewowy ma naturalny układ. Zlewnia Nasielnej jest w 

większości bezleśna i rolnicza, a sieć jej dopływów można uznać za słabo rozwiniętą.  

Nieco mniej istotną rzeką uchodzącą do Wkry jest Turka o długości 18,2 km, której źródła znajdują się 

w okolicy wsi Wykrzyki w gminie Świercze. Turka odwadnia najdalej wysunięte na północny zachód 

fragmenty gminy Nasielsk i uchodzi do Wkry na północ od granic gminy. W granicach gminy znajduje 

się także krótki odcinek rzeki Naruszewki, uchodzącej do Wkry w Dobrej Woli. 

 Odwadniająca południowo – wschodnie fragmenty gminy rzeka Klusówka jest prawobrzeżnym 

dopływem Narwi o długości 20,3 km. Rzeka rozpoczyna swój bieg na terenie gminy Nasielsk w okolicy 

Żabiczyna. 

Ciekawymi obiektami z hydrologicznego punktu widzenia są strefy źródliskowe cieków. Na obszarze 

gminy takie strefa znajdują się w rejonie Młodzianowa i Żabiczyna i stanowi obszar źródliskowy rzeki 

Klusówki oraz prawego dopływu Nasielnej na obszarze gminy. 

Poza głównymi kierunkami odpływu związanego z ciekami  ważny element wód powierzchniowych 

stanowią obszary podmokłe, świadczące o naturalnej retencji wodnej. Występowanie obszarów 

podmokłych jest uwarunkowane topograficznie oraz geologicznie. Podmokłości nawiązują do 

zagłębień morenowych w obrębie wysoczyzn, odziedziczonych po okresie zlodowaceń. W niektórych 

obniżeniach występują zbiorniki wodne wraz z otaczającymi je terenami podmokłymi (np. w okolicy 

Miękoszyna, Żabiczyna, Psucina). Naturalnym i dosyć powszechnym miejscem tworzenie się 

podmokłości są także doliny rzeczne (np. dolina Nasielnej, Wkry, Klusówki oraz Turki). Poza dolinami 

rzek ciągi podmokłości występują także wzdłuż dolin mniejszych cieków np. od Mazewa 

Włościańskiego aż do połączenia z doliną Nasielnej, od  Pianowa – Daczek do ujścia do Nasielnej, od 

Pniewa przez Chrcynno do ujścia do Klusówki. Obszary charakteryzujące się naturalna tendencja do 

występowania podmokłości zostały pokazane na planszy jako tereny o prawdopodobnym zwierciadle 

wód gruntowych na poziomie około 0-2 m p.p.t.  Na mapach zestawiono dna dolin z wyraźnymi 

podmokłościami oraz inne dna dolin, które należy traktować jako strefy potecjalnych podmokłości w 

wyniku długotrwałych opadów deszczu, krótkotrwałych ale bardzo silnych opadów deszczu oraz 

roztopów śródzimowych lub wiosennych.   

Zasięg odwadniania rowów, wyrażony jako obszar ich oddziaływania lub zasięg melioracji,  odnosi się 

do dużych powierzchni. Współcześnie podmokłości są w znacznej części objęte są drenażem w 

postaci rowów melioracyjnych, gdzie osobno można wyróżnić obszary zdrenowane i obszary 

oddziaływania rowów. Spośród takich obszarów należy wskazać obszar od doliny rzeki Nasielnej w 

kierunku południowym do Miękoszynka, drugi obszar w rejonie Winników i Kątnych – na północ od 

doliny Nasielnej oraz w rejonie otoczenia rzeki Klusówki i terenów na północ od doliny Klusówki (od 

Popowa Borowego po Krzyczki – Pieniążki) we wschodniej części gminy. Mniejsze obszary 

zmeliorowane znajdują się także w północnej części gminy (Lubomin, Jackowo, Pianowo i 



str. 39 

 

Kędzierzawice). Obszary związane z drenażem powierzchniowym w postaci sieci melioracji częściowo 

pokrywają się z terenami płytkiego zalegania wód gruntowych. 

Tereny zmeliorowane i obiekty melioracyjne podlegające Gminnej Spółce Wodnej znajdują się w 35 

miejscowościach: Budy Siennickie, Chechnówka, Chlebiotki, Chrcynno, Czajki, Dąbrowa, Dębinki 

Jaskółowo, Kątne, Konary, Krzyczki-Pieniążki, Krzyczki Szumne, Krzyczki-Żabiczki, Lelewo, Lorcin, 

Lubomin, Malczyn, Mazewo, Dworskie "A", Młodzianowo, Mogowo,  Mokrzyce Dworskie, Mokrzyce 

Włościańskie, Morgi, Nowe Pieścirogi, Pniewo, Popowo Borowe, Popowo-Północ, Ruszkowo, 

Siennica, Stare Pieścirogi, Studzianki, Wągrodno, Wiktorowo, Winniki, Żabiczyn. Tereny 

zmeliorowane i obiekty melioracyjne nie podlegające Gminnej Spółce Wodnej znajdują się w 6 

miejscowościach: Jackowo Dworskie, Jackowo Włościańskie, Pianowo-Bargły, Pianowo-Daczki,  

Kędzierzawice, Miękoszynek. 

2.7. Wody podziemne 

Obszar gminy Nasielsk pod względem regionalizacji zwykłych wód podziemnych Polski jest 

zlokalizowany w obrębie subregionu centralnego, regionu mazowieckiego i jest położony w granicach 

jednostki niższego rzędu – rejonu Kotliny Warszawskiej (Paczyński red. 1995). Pod względem 

klasyfikacji dzielącej obszar Polski na Jednolite części wód podziemnych, gmina Nasielsk leży na 

granicy dwóch jednostek: JCWPd nr 52 obejmującej strefę od Pułtuska, Wyszkowa, Wołomina, w 

kierunku Warszawy i Nowego Dworu Mazowieckiego oraz JCWPd nr 48, obejmującej strefę pomiędzy 

Ostródą, Nidzicą, Działdowem, Brodnicą, Rypinem, Mławą, Ciechanowem, Sierpcem, Lipnem, 

Płockiem, Sochaczewem, Płońskiem i Nowym Dworem Mazowieckim (http://www.psh.gov.pl – 

Państwowa Służba Hydrogeologiczna PIG-PIB) 

W granicach administracyjnych gminy znajdują się dwa Główne Zbiorniki Wód Podziemnych:  Zbiornik 

Subniecki Warszawskiej - część centralna nr 215 (Kazimierski (red.) i inni, 1998), w którym główny 

poziom wodonośny stwierdzono w utworach trzeciorzędowych oraz fragment  wymagającego 

ochrony Zbiornika Działdowo – nr 214 – mającego charakter międzymorenowej doliny kopalnej z 

wodami z poziomu czwartorzędowego  (Kleczkowski 1990). Zbiornik nr 215 obejmuje cały obszar 

gminy, natomiast zbiornik nr 214 nawiązuje do obniżenia doliny Wkry. W obrębie obu GZWP nie 

wyznaczono obszarów specjalnej ochrony wód podziemnych, których ochrona zostałaby poparta 

decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej zgodnie z art.51 Ustawy Prawo Wodne 

z dnia 18 lipca 2001 roku. Od południa niewielkie fragmenty gminy są objęte zasięgiem GZWP nr 222 

Dolina Środkowej Wisły (Oficjalska i in. 1996) z wyznaczonymi strefami ochrony ONO, dla których  

obowiązują przepisy odrębne.  

Główne użytkowe poziomy wodonośne gminy związane są z utworami czwartorzędowymi. Starsze 

piętra (trzeciorzęd i kreda) nie zostały wystarczająco rozpoznane. Na podstawie materiałów 

regionalnych można wnioskować, że utwory piaszczyste trzeciorzędu na tym obszarze, charakteryzują 

się niekorzystnymi parametrami hydrogeologicznymi (Sadurski (red.) i inni 2002). Niekorzystny jest 

także obszar utworów czwartorzędowych wykształconych w całym  profilu pionowym jako gliny 

zwałowe na południe od miasta Nasielsk aż do Psucina, a w kierunku wschodnim i południowo-

wschodnim do Dąbrowy i Popowa Borowego, a w kierunku zachodnim, aż po rejon Lelewa 

(Szadkowska 2000) Jest to rejon, gdzie nie ma użytkowego piętra wodonośnego. 

Istniejące w gminie czwartorzędowe poziomy wodonośne charakteryzują się maksymalną 

potencjalną wydajnością na poziomie >70m3/h a minimalną poniżej 10m3/h. Maksymalna 
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przewodność wynosi od poniżej 5 m2/24h do ponad 500 m2/24h, średnio 250 m2/h (Sadurski (red.) i 

inni 2002). Najlepsze wyniki w zakresie wydajności można wskazać dla potencjalnych ujęć położonych 

wokół miasta Nasielsk (30-70m3/h) oraz w przedłużeniu tej strefy od Nasielska w kierunku 

wschodnim i północno-wschodnim ku terenom położonym w gminie Winnica (>70m3/h). 

Wykorzystuje ten horyzont wodonośny ujęcie wody zlokalizowane na północ od Nasielska w 

okolicach wsi Jackowo Włościańskie. Zatwierdzone zasoby tego ujęcia wynoszą 384 m3/h przy 

depresji 13,7 m (Wdowiak 1987). Na północ od strefy o największej wydajności,  potencjalna 

wydajność studni wierconej pomiędzy miejscowościami Kątne, Lubominek, Jackowo Dworskie aż do 

Kędzierzawic wynosić może 10-30m3/h. Strefa mniejszej wydajności studni wierconej nawiązuje do 

rejonu Młodzianowa, Nuny, Lorcina.  Wydajność potencjalna horyzontu czwartorzędowego w tej 

strefie jest oceniana poniżej 10 m3/h. W obszarze tym znajduje się ujęcie wody w Nunie. 

 

Ryc. 16. Wydajność potencjalna studni (opracowanie własne, wydajność studni na podstawie Mapy 

Hydrogeologicznej Polski oraz informacje o infrastrukturze wodociągowej z Urzędu Gminy) 
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Ujęcia wód podziemnych wykorzystywane do zasilania sieci wodociągowej znajdują się w 

miejscowościach: Jackowo Włościańskie, Nasielsk, Cieksyn, Stare Pieścirogi, Nuna, Psucin. Stacje 

uzdatniania wody istnieją w Jackowie Włościańskim, Cieksynie, Nunie i Psucinie. Studnie użytkowane 

nie będące osobnymi stacjami uzdatniania wody występują w Nasielsku i Jackowie Dworskim (rejon 

SUW Jackowo) oraz w Starych Pieścirogach. W ramach gminy istnieją także awaryjne punkty poboru 

wody w Starych Pieścirogach, Mogowie oraz w Nasielsku.  

Aktualne pozwolenia wodnoprawne mają studnie zlokalizowane w Nasielsku i Jackowie Dworskim 

(rejon SUW Jackowo), Cieksynie, Nunie i Psucinie. Nie zaktualizowano pozwolenia wodnoprawnego    

studni w Starych Pieścirogach, która została przejęta od PKP i zasila sieć wodociągową w rejonie 

Pieścirogów. 

Żadne z eksploatowanych ujęć wody na terenie gminy posiadających pozwolenie na pobór wód 
podziemnych nie mają aktualnie wyznaczonych stref ochrony bezpośredniej ani pośredniej zgodnie z  
art. 52 Prawa Wodnego (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229)    

Ze względu na zasobność i ochronę horyzontu wodonośnego  w okolicy Jackowa w roku 1995 

wyznaczono strefę ochrony pośredniej, która obejmowała obszar położony od Nasielska, Jackowa 

Włościańskiego i Mazewa Dworskiego w kierunku północno-wschodnim aż do Jackowa Dworskiego 

(Projekt ustanowienia i zagospodarowania stref ochronnych ujęcia wód podziemnych…1995). 

Podobne strefy ochronne uwzględnia obowiązujące SUKIZP gminy Nasielsk z 2010 roku, wskazując 

ponadto zasięgi ochrony pośredniej w otoczeniu ujęcia wody w Nowych Pieścirogach oraz w Psucinie. 

Są to strefy które można uwzględniać w ochronie wód podziemnych i w planowaniu przestrzennym, 

jednak nie są one formalnie wyznaczone na mocy obowiązujących przepisów wynikających z Prawa 

Wodnego. W związku zapisem art. 21 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo 

wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2011 r., Nr 32, poz. 159),  strefy ochronne ujęć wody 

ustanowione przed dniem 1 stycznia 2002 r. wygasły z dniem 31 grudnia 2012 r.  

2.8. Warunki klimatyczne 

Klimat gminy Nasielsk należy do regionu mazowiecko-podlaskiego (Okołowicz, Martyn 1979). Klimat 

ten charakteryzuje się przewagą wpływów kontynentalnych, gdzie amplitudy temperatury są większe 

od przeciętnych w Polsce. W porównaniu do innych regionów Polski lato jest dość długie i wczesne 

(czas trwania 90-95 dni), zima chłodniejsza i dłuższa (80-90 dni). Średnia temperatura stycznia wynosi  

-3°C, temperatura lipca powyżej 18°C. Średnie opady roczne osiągają 450 – 550 mm.  

W gminie, podobnie jak w otaczającym regionie dominują zachodnie kierunku wiatru, jednak brak na 

ten temat opracowań szczegółowych poza ekspertyzami poprzedzającymi lokalizację występujących 

na terenie gminy elektrowni wiatrowych w Dębinkach.  

Obszar gminy charakteryzuje się dosyć korzystnymi warunkami klimatu lokalnego. Znaczną część 

terenu zajmują powierzchnie równinne, które charakteryzują się przeciętnymi warunkami solarnymi, 

dobrymi warunkami termicznymi i wilgotnościowymi, małą częstotliwością mgieł przyziemnych i na 

ogół dobrymi warunkami przewietrzania. Tereny o najlepszych warunkach klimatycznych dotyczą 

stoków o ekspozycjach ciepłych, które wyróżniają się najlepszymi warunkami solarnymi w ciągu 

całego roku, b. dobrymi warunkami wilgotnościowymi i termicznymi, małą częstością mgieł 

przyziemnych oraz dobrymi warunkami przewietrzania. Powierzchnie te występują zwłaszcza w 

sąsiedztwie dolin głównych rzek gminy (Wkry, Nasielnej, Turki oraz Klusówki) oraz ich dopływów. 
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Nieco mniej korzystnymi obszarami są stoki o ekspozycjach chłodnych. Są to tereny o przeciętnych 

warunkach klimatycznych, gdzie występuje tendencja do okresowego występowania większej 

wilgotności względnej i częstsze mgły przyziemne. Mimo większej wilgotności względnej,  na ogół 

występują tam dobre warunki przewietrzania, co poprawia stosunki termiczno – wilgotnościowe.   

 

Ryc. 17. Warunki topoklimatyczne na terenie gminy (opracowanie własne) 

Najgorsze warunki klimatyczne istnieją w obrębie najniższych sytuacji  terenowych, a więc w dnach 

dolin i obniżeń bezodpływowych. Występują tam przeciętne lub gorsze warunki solarne i właśnie tam 

najbardziej prawdopodobne jest tworzenia się niekorzystnych warunków termicznych i 

wilgotnościowych sprzyjających występowaniu zastoisk chłodnego powietrza. Takie warunki mogą 

być przyczyną powstawania mgieł przyziemnych, co wzmaga  akumulację zanieczyszczeń powietrza  i 

ich agresywnego oddziaływania na zdrowie mieszkańców przebywających w  takich terenach. 
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2.9. Szata roślinna 

Zgodnie z regionalizacja przyrodniczo-leśną (Zielony i Kliczkowska 2010)  gmina Nasielsk znajduje się 

w Krainie IV – Mazowiecko-Poleska, dla której wyróżniające są:  gleby borowe, w dolinach rzecznych 

olsowe i łęgowe, niska suma opadów, znaczny udział gatunków tj. buk, jodła i świerk. 

Potencjalna roślinność naturalna jest hipotetycznym obrazem końcowego stadium sukcesji wtórnej 

lub pierwotnej roślinności na danym obszarze. Stan ten jest możliwy jedynie w przypadku gdyby 

roślinność mogła w pełni wykorzystać możliwości stwarzane przez zróżnicowane siedliska. 

Potencjalna roślinność naturalna jest w istocie obrazem aktualnego potencjału biologicznego siedlisk, 

z uwzględnieniem zmian w siedliskach, jakie spowodowała dotychczasowa działalność człowieka 

(Matuszkiewicz 2008). 

 

Ryc. 18. Położenie gminy na tle mapy potencjalnej roślinności naturalnej Polski (źródło: 

https://www.igipz.pan.pl/tl_files/igipz/ZGiK/opracowania/roslinnosc_potencjalna/B3.png 

 

Mapa potencjalnej roślinności naturalnej Polski (Matuszkiewicz 2008) wyznacza na terenie gminy  

Nasielsk następujące typy zbiorowisk roślinnych:  

 wzdłuż rzeki Wkry – nadrzeczne łęgi wierzbo - topolowe (Salici Populetum), 

  w sąsiedztwie rzeki Nasiennej - niżowe łęgi olszowe i jesienno-olszowe (Fraxino-Alnetum), 

  w większej odległości od dolin rzecznych - świetliste dąbrowy (Potentillo albae-Quercetum 

typicum), 

 w rejonie wsi Cieksyn i Andzin - kontynentalne bory mieszane (Querceto-Pinetum), 

 w rejonie Studzianki, Dębinki -   grąd subkontynentalny lipowo-dębowo-grabowy (Tilio-

Carpinetum), odmiana środkowopolska seria żyzna, 

 pozostały obszar gminy - grądy subkontynentalne lipowo-dębowo-grabowe (Tilio-

Carpinetum), odmiana środkowopolska seria uboga. 
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Roślinność rzeczywista 

Roślinność gminy Nasielsk ma głównie charakter półnaturalny i synantropijny. Na terenie 

opracowania rozpoznano roślinność leśną – naturalną a także nieleśną – naturalną (zbiorowiska 

wodne i przywodne), półnaturalną (roślinność trawiasta) i synantropijną (roślinność na siedliskach 

antropogenicznych). W ujęciu fitosocjologicznym roślinność należy do klas syntaksonomcznych tj.  

Querco-Fagetea, Vaccinio-Piceetea, Potametea, Phragmitetea,  Koelerio glaucae-Corynephoretea 

canescentis, Molinio-Arrhnrtheretea, Epilobietea angustifolii (nitrofilne zbiorowiska zrębów) i 

Artemisietea vulgaris (Wysocki, Sikorski 2002). 

Największe kompleksy leśne występują w części zachodniej, centralnej i południowo-wschodniej 

gminy. Największy udział procentowy w pokryciu gminy mają lasy iglaste (bory, bory mieszane) z 

klasy  Vaccinio-Piceetea. 

Bory występują na terenie całej gminy głównie na wysoczyźnie. Ich największe pokrycie 

zaobserwowano w sąsiedztwie miejscowości Cieksyn, Głodowo Wielkie, Krogule. W borze świeżym i 

mieszanym dominuje sosna zwyczajna (Pinus sylvestris). W warstwie krzewów rośnie sosna zwyczajna 

jak i dąb szypułkowy (Quercus robur). W warstwie runa dominują krzewinki reprezentowane przez 

borówkę zwyczajną (Vaccinium myrtillus) a także borówkę brusznicę (Vaccinium vitis-ideae). W tej 

warstwie rosną także trawy borowe a także mchy borowe. W borze mieszanym jest większa 

różnorodność gatunków. W warstwie drzew oprócz sosny zwyczajnej występuje brzoza 

brodawkowata (Betula pendula) oraz topola biała (Populus alba). W warstwie krzewów rośnie sosna 

zwyczajna oraz brzoza. W runie rozpoznano dominację traw kostrzewa czerwona (Festuca rubra), 

kostrzewa owcza (Festuca ovina). 

Niewielkie powierzchnie w gminie zajmują lasy grądowe, które preferują bardziej żyzne, świeże 

siedlisko. Gatunkiem dominującym jest grab zwyczajny (Carpinus betulus). Drzewostan jest 

wielowarstwowy. Dobrze wykształcona jest warstwa runa. Dobrze wykształcona jest warstwa runa. 

W okresie wiosennym występują geofity np. zawilec gajowy (Anemone nemerosa), przylaszczka 

(Hepatica nobilis), złoć żółta (Gagea lutea), ziarnopłon wiosenny (Ficaria verna), charakterystyczne 

dla tego typu zbiorowiska roślinnego. Fragmenty siedlisk grądowych występują na terenie parków 

podworskich. 

W dolinach rzecznych znajdują się zbiorowiska łęgowe, charakterystyczne dla terenów zalewowych. 

Spośród gatunków drzew dominują olsza czarna (Alnus incana), jesion wyniosły (Fraxinus excelsior), 

topola biała (Populus alba), oraz czeremcha zwyczajna (Padus avium). W warstwie krzew rośnie 

kalina koralowa (Viburnum opulus), wierzby (Salix sp.), kruszynę pospolitą (Frangula alnus), porzeczka 

czarna (Ribes nigrum). Runo jest bardzo dobrze rozwinięte. Występuje tu m.in. pokrzywa zwyczajna 

(Urtica dioica), tojeść pospolita (Lysimachia vulgaris), a także  przytulia czepna (Galium aparine).  

W miejscach bezodpływowych  z wodą stojącą występuje także ols porzeczkowy (Ribeso nigi 

Alnetum). Gatunkiem dominującym jest olsza czarna zaś w warstwie krzewów porzeczka czarna. W 

runie przeważają gatunki preferujące siedliska podmokłe, bagienne np. turzyce (Carex sp.), 

niezapominajka błotna (Myosotis palustris).  Ols zajmuje  małe powierzchnie na terenie gminy w 

sąsiedztwie łąk wilgotnych w lokalnych, bezodopływowych obniżeniach dolin rzecznych. 
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Ryc. 19. Dolina rzeczna z fragmentem lasu łęgowego i łąk wilgotnych w gminie Nasielsk 

Roślinność nieleśna reprezentowana jest m.in. przez łąki i pastwiska a także murawy napiaskowe. W 

dolinach rzecznych znajduje się roślinność wodna i szuwarowa. Roślinność szuwarowa 

reprezentowana jest przez szuwary wielkoturzycowe i właściwe.  W dolinach rzecznych występują 

także łąki wilgotne należą do rzędu Molinetalia. Zbiorowisko to preferuje siedliska wilgotne z 

wysokim poziomem wód gruntowych. Na pozostałym obszarze gminy Nasielsk występują łąki świeże, 

które tworzą mozaikę w raz z pastwiskami. Łąki świeże są bardzo dekoracyjnymi zbiorowiskami 

trawiastymi zwłaszcza w okresie wegetacji.  

W sąsiedztwie lasów iglastych – borów występują murawy napisakowe. Murawy napiaskowe 

charakteryzuje przede wszystkim szczotlicha sina (Corynopherus canescens), kostrzewa owcza 

(Festuca ovina), jastrzębiec kosmaczek (Hieracium pillosella), a także rozchodnik ostry (Sedum acre). 

Na obszarach ze znacznym wpływem antropogenicznym rośnie roślinność synantropijna. Roślinność 

ruderalna występuje głownie w jednostkach osadniczych, tj. miasta i wsie. Natomiast na polach 

uprawnych dominuje roślinność segetalna. Zbiorowisk synantropijne są reprezentowane głównie 

przez klasę fitosocjologiczną Artemisietea vulagrais.   

Uzupełnieniem szaty roślinnej są również tereny zieleni urządzonej, do których należą: tereny 

cmentarzy w Nasielsku i Cieksynie, parku przykościelnego w Nasielsku oraz 10 parków podworskich. 

Na terenie gminy Nasielsk znajduje się 10  parków podworskich i 2 parki przykościelne. Obiekty te 

mają znacznie historyczne jak i przyrodnicze. Parki podworskie zostały założone w XIX w. w stylu 

krajobrazowym na glebach żyznych. Charakteryzują się wielowartstwową szatą roślinną. Ze względu 

na żyzne siedlisko, w składzie gatunkowym roślin dominują gatunki z siedlisk grądowych (Tilio-

Carpinetum). Najczęściej spotykane gatunki drzew to grab zwyczajny (Carpinus betulus), lipa 

drobnolista (Tilia cordata), dąb szypułkowy (Quercus robur), jesion wyniosły (Fraxinus Excelsior). 

Ponadto obiekty te są również kolekcją gatunków obcych, ponieważ uwcześni właściciele dworów i 

parków sadzili również gatunki niezgodne z siedliskiem grądowym. W tym aspekcie parki podworskie 

pełnią rolę „mini arboretów”. Stan zachowania szaty roślinnej parków podworskich w gminie Nasielsk 

jest dobry, pomimo, iż w niektórych obiektach parkowych park zajmuje obecnie niewielką 

powierzchnię.   
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Ryc. 20. Kluczowe elementy szaty roślinnej na terenie gminy (opracowanie własne) 
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Tab. 5. Wykaz parków podworskich i przykościelnych w gminie Nasielsk (na pdst. Programu Ochrony 

Przyrody w Nadleśnictwie Nasielsk, Gminnej Ewidencji Zabytków) 

Lp. Położenie Opis i stan zachowania Powierzc

hnia [ha] 

Drzewostan 

1 Siennica  

 

Park krajobrazowy z XIX w, dawny 

ogród dworski , stan zachowania 

dobry 

2,0 Gatunki rodzime 

 

2 Pianowo 

Daczki  

 

Park krajobrazowy z XIX w, 

zachowany w dobrym stanie, dawny 

park dworski.  

4,86 Gatunki rodzime, plus 

sosna czarna 

 

3 Lubomin  

 

Park krajobrazowy z połowy XIX w, 

zachowany w dobrym stanie.  

7,15 Gatunki rodzime 

 

4 Nasielsk  

 

Park kościelny z XIX w, dawny 

ogród parafialny, o dobrze 

zachowanym układzie 

przestrzennym.  

7,0 Gatunki rodzime, plus 

żywotnik zachodni, 

świerk srebrny 

5 Głodowo  

 

Park krajobrazowy z przełomu 

XIX/XX w, dawny park dworski, 

dostatecznie zachowany.  

3,2 Przewaga grabu i jesionu 

6 Lelewo  

 

Park krajobrazowy z połowy XVIII 

w. Dawny ogród dworski. Dobrze 

zachowany. 

5,3 Drzewostan 

zróżnicowany  

7 Kosewo  

 

Park krajobrazowy z drugiej połowy 

XIX w, dawny park dworski, mocno 

zmieniony w stosunku do 

pierwotnego układu. 

 

4,86 Zróżnicowany: lipa 

drobnolistna, świerki 

pospolity, topola czarna, 

sosna zwyczajna, świerk 

syberyjski, żywotnik 

zachodni i klon 

srebrzysty 

8 Czajki  

 

Park krajobrazowy z drugiej połowy 

XIX w, dawny park dworski, 

zachowany w zadawalającym 

stanie.  

7,9 Gatunki rodzime 

9 Chrcynno  

 

Park krajobrazowy, dobrze 

zachowany. Dawny przypałacowy 

park dworski.  

5,4 Gatunki rodzime 

10 Cieksyn Park podworski – nie zachowany  zachowane jedynie 

nieliczne drzewa – w tym 

lipa oznaczona tabliczką 

„pomnik przyrody”, ale 

nie ujęta w wykazach 
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Lp. Położenie Opis i stan zachowania Powierzc

hnia [ha] 

Drzewostan 

11 Cieksyn Park przykościelny   zachowane jedynie 

nieliczne drzewa - 

pomniki przyrody 

12 Kędzierzawice Park podworski    

 

Tab. 6. Wykaz gatunków warstwy runa zgodnych z siedliskiem grądowym w parkach podworskich gminy 

Nasielsk 

 

Gatunki cenne, 

typowe dla siedlisk 

grądowych 

Nazwa parku podworskiego 

Chrcynn

o 
Czajki  Głodowo Kosewo Lelewo Lubomin 

Pianow

o-

Daczki 

Siennica 

Anemone nemerosa X X x X X X X X 

Anemone 

ranunculoides 
X X x  X X   

Anemone 

ranunculoides 
 X x     x 

Asarum europaeum X   X  X   

Carex pilosa X   X X  X X 

Circaea lutetiana X    X x   

Convallaria maja lis X X  X X  X  

Corydalis Cava X X  X X x  X 

Corylus avellana X X x      

Dactylis polygama X X x X  x  X 

Gagea lutea X X  X X  X X 

Galeobdolon luteum X X x X X  X X 

Lathyrus vernus X X x X X x  X 

Luzula pilosa X X  X X   X 

Mercurialis perennis X X x   x x  

Oxalis acetosella X X  X X  X X 

Poa nemoralis X X  X X  X X 

Ranunculus 

lanuginosus 
X   x  x  x 

Stachys sylvatica X X   X    

Stellaria holostea X X  X X  X X 
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W granicach gminy, zgodnie z Programem ochrony przyrody dla Nadleśnictwa Płońsk znajdują się 

także siedliska wymienione w Załączniku 1 Dyrektywy Siedliskowej. Są to: 

 3150 – starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki, 

 9170- grądy subkontynentalne,   

 91E0 - Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe. 

Przy czym na podstawie badań terenowych w gminie stwierdzono jedynie obecność siedliska 91E0 

łęgów wierzbowo, topolowo, olszowo i jesionowych (Salicetum albofragilis, Populetum albae, 

Alnenion glutinosoincanae, olsy źródliskowe), zakwalifikowanego do siedlisk o znaczeniu 

priorytetowym.  

W gminie w ramach siedliska 91E0 występują praktycznie tylko łęgi olszowe i olszowo-jesionowe. 

Znajduje się one w rejonie źródlisk w kompleksie Nasielnej, na wysokości leśnym w okolicach 

Głodowa Wielkiego oraz w dolinie rzeki wsi Chlebiotki. Charakterystycznym dla siedlisk łęgów 

olszowych jest przepływowy charakter zasilania. Głównym ich zagrożeniem jest radykalna zmiana 

warunków wodnych. Przesuszenie terenu prowadzi do przyspieszonej mineralizacji torfu i murszu i 

stopniowe wkraczanie gatunków grądowych. Zaś podtopienie łęgu prowadzi do przekształcenia 

zbiorowiska w kierunku olsu. 

Lasy  

  

Ryc. 21. Rozmieszczenie głównych kompleksów leśnych na terenie Nadleśnictwa Płońsk (źródło: Program 

ochrony przyrody dla Nadleśnictwa Płońsk) 

Lasy i zadrzewienia na terenie gminy Nasielsk stanowią jedynie niecałe 12% powierzchni gminy, a 

wskaźnik lesistości na terenie gminy jest niższy w stosunku do gmin sąsiednich (średnik wskaźnik 
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lesistości w powiecie nowodworskim wynosi 25%). Ponadto istotne jest, iż lasy na terenie gminy są 

rozdrobnione i rozproszone. Kompleksy leśne1 wyznaczone w Programie Ochrony Przyrody dla 

Nadleśnictwa Płońsk na terenie gminy to: Cieksyn, Siennica, Popowo oraz fragment kompleksu 

Poniaty. Pod względem typów siedliskowych lasu dominują siedliska lasów i lasów mieszanych (ok. 

56% udziału), następnie siedliska borowe (ok. 37%), a pozostałe to olsy i łęgi (ok.7%). W 

nadleśnictwie zdecydowana większość drzewostanów została wprowadzona w sposób sztuczny 

poprzez nasadzenia. 

Istotne dla prowadzonej gospodarki drzewostanem jest fakt, iż większość lasów - aż 70% stanowi 

własność prywatną, pozostałe znajdują się w zarządzaniu Nadleśnictwa Płońsk.  

W granicach gminy znajdują się także lasy ochronne  wyznaczone na podstawie Ustawy o lasach. Są 

to lasy, w których prowadzona gospodarka leśna jest porządkowana funkcjom ochronnym, 

pełnionym przez wyznaczone drzewostany.  Ich łączna powierzchnia wynosi ok. 80 ha.  

W Nadleśnictwie Płońsk, w granicach gminy Nasielsk, zatwierdzono Zarządzeniem nr 183 Ministra 

Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 03.08.1995 roku: 

 Lasy glebochronne – na wydmach, stokach, ubogich glebach piaszczystych, których rolą jest 

ochrona gleby przed wietrzeniem, spływem i wywiewaniem. Lasy te znajdują się w obrębie 

geodezyjnym Cieksyn; 

 Lasy wodochronne – położone na siedliskach mokrych i wilgotnych, w sąsiedztwie 

naturalnych cieków i zbiorników wodnych. Chronią one zasoby wodne oraz siedliska 

hydrogeniczne. Lasy te znajdują się w obrębie geodezyjnym Głodowo Wielkie.  

Zgodnie z Programem ochrony przyrody dla Nadleśnictwa Płońsk w granicach nadleśnictwa, w tym 

też w granicach gminy, występują gatunki objęte ochroną, jednak są to gatunki pospolicie i 

powszechnie występujące. Wśród stwierdzonych gatunków nie ma roślin zagrożonych wyginięciem 

(wpisanych do Polskiej Czerwonej Księgi Roślin czy Czerwonej listy roślin naczyniowych). Nie 

stwierdzono również obecności gatunków wpisanych do załącznika II Dyrektywy Siedliskowej (tzw.: 

„gatunków naturowych”). 

Tab. 7. Wykaz chronionych gatunków roślin i grzybów w Nadleśnictwie Płońsk (na pdst. Program Ochrony 

Przyrody dla Nadleśnictwa Płońsk) 

Ochrona ścisła Ochrona częściowa 

Nazwa polska Nazwa łacińska Nazwa polska Nazwa łacińska 

bagno zwyczajne Ledum palustre barwinek pospolity Vinca minor 

centuria pospolita Centaurium erythraea bielistka siwa Leucobryum glaucum 

kruszczyk szerokolistny Epipactis helleborine bluszcz pospolity Hedera helix 

lilia złotogłów Lilium martagon drabik drzewkowaty Climacium dendroides 

mącznica lekarska Arctostaphylos uva- gajnik lśniący Hylocomium splendens 

                                                             
1 Zgodnie z definicją wypracowaną i przyjętą w Programie ochrony przyrody dla Nadleśnictwa Płońsk, kompleks 
leśny to - jednorodna połać lasów oddzielona przestrzennie przez grunty nieleśne od innych kompleksów, 
niezależnie od formy własności. Dróg i innych elementów liniowych nie traktowano jako elementy 
rozgraniczające kompleksy. 
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ursi 

paprotka zwyczajna Polypodium vulgare grążel żółty Nuphar lutea 

podkolan biały Platanthera biforia grzybienie białe Nymphaea alba 

pomocnik baldaszkowy Chimaphila umbellata kalina koralowa Viburnum opulus 

przylaszczka pospolita  Hepatica nobilis kocanki piaskowe Helichrysum arenarium 

torfowce sp. Sphagnum spp. z 

wyjątkiem Sphagnum 

fallax i Sphagnum 

squarrosum 

konwalia majowa Convallaria majalis 

wawrzynek wilczełyko Daphne mezereum kopytnik pospolity Asarum europaeum 

widłak spłaszczony Diphasiastrum 

complanatum 

pierwiosnek lekarski Primula veris 

widłak jałowcowaty Lycopodium 

annotinum 

piórosz pierzasty Ptilium crista - 

castrensis 

widłak goździsty Lycopodium clavatum płonnik pospolity Polytrichum commune 

Brodaczka kępkowa Usnea hirta porzeczka czarna Ribes nigrum 

Chrobotki sp. Cladonia sp. przytulia (marzanka) 

wonna 

Galium odoratum 

Purchawica olbrzymia Langermannia 

gigantea 

rokietnik pospolity Pleurozium schreberi 

Szmaciak gałęzisty Sparassis Crispi widłoząb kędzierzawy Dicranum polysetum 

  widłoząb miotłowy Dicranum scoparium 

  płucnica islandzka Cetraria islandica 

 

2.10. Świat zwierząt 

Charakterystykę fauny na terenie gminy oparto na: Wieloletnim Łowieckim Planie Hodowlanym na 

lata 2007-2017, opracowaniach i towarzyszących im inwentaryzacjach faunistycznych wykonanych na 

potrzeby uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, wywiadach z członkami koła 

łowieckiego (głównie koła „Głuszec” ) oraz wizjach terenowych.  

Głównymi czynnikami wpływającymi na skład gatunkowy, jak i stan fauny na terenie gminy są: niski 

wskaźnik lesistości, obecność dolin rzecznych oraz rolniczy charakter obszaru opracowania. Obecność 

terenów zurbanizowanych warunkuje natomiast występowanie gatunków synurbijnych, a więc 

związanych z siedliskami człowieka.  

W grupie ssaków, z uwagi na brak rozległych kompleksów leśnych, rzadko spotykane są jelenie, 

natomiast bardzo dobrze rozwija się populacja saren. Odnotowano także szybki przyrost populacji 

dzika, którego populacja zasiedla głównie duże skupiska leśne tj. Pomiechówek, Chrcynno, Andzin. 
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Teren gminy dziki penetrują głównie z uwagi na żerowanie i szukanie wody. Obszar gminy odznacza 

się dużym udziałem lisa, przy czym ilość osobników jest kontrolowana przez myśliwych w ramach 

reintrodukcji zwierzyny drobnej. Na obszarach podmokłych spotykane są pojedyncze osobniki łosi. W 

przypadku pozostałych drapieżników stwierdzono małą ilość kun, tchórzy i norek amerykańskich, 

średnio 10-20 sztuk każdego gatunku. W ostatnim czasie zaobserwowano obecność borsuka w 

rejonie miejscowości Czajki.  

W grupie zwierzyny drobnej odnotowano stopniowy przyrost populacji zająca szaraka, zaś niski udział 

bażanta. Z uwagi na bardzo małą ilość kuropatwy, prowadzono już działania reintrodukcyjne na 

terenie gminy. Na terenach rozlewisk, w dolinach rzek i oczkach wodnych występuje duża ilość 

kaczek krzyżówek i cyranek. 

Kępy krzewów i zadrzewień są potencjalnie miejscem żerowania pospolitych gatunków nietoperzy: 

borowca wielkiego, mroczka późnego. Siedliska wilgotne mogą stanowić miejsce żerowania dla nocka 

rudego. 

Awifaunę gminy stanowią głównie ptaki związane z siedliskami rolniczymi.  Grupę tę reprezentuje: 

skowronek, pliszka żółta, potrzeszcz, kuropatwa, przepiórka, bażant. Wyższa roślinność zielna, łąki, 

miejsca wilgotne są siedliskiem dla gatunków takich jak: pokląskwa, cierniówka, czajka, łozówka. 

Zadrzewienia i zakrzewienia stanowią dogodne siedlisko do życia dla gatunków: gołąb grzywacz, 

zięba, trznadel, kos, pierwiosnek, piecuszek, kapturka, bogatka, słowik rdzawy, zięba, wilga, 

zaganiacz. Stwierdzonym, istotnym gatunkiem awifauny lęgowej na terenie gminy jest bocian biały, 

którego gniazda są obecne w różnych częściach gminy. Bociany mogą penetrować duży areał, nawet z 

dala od gniazd. 

Bardzo prawdopodobna jest obecność drapieżnych gatunków ptaków. Wśród których można 

wskazać: myszołowa, jastrzębia, krogulca oraz kruka. Obecne inne ptaki krukowate to: sroka, gawron, 

wrona siwa, kawka.  

Duży udział w awifaunie gminy mają również gatunki synurbijne związane z siedliskami  mocno 

przekształconymi, bądź stworzonymi przez człowieka (a więc ogrody przydomowe, osiedla zabudowy 

wielorodzinnej). Grupę tę reprezentują: wróbel domowy, mazurek, szpak, kopciuszek, jaskółka, kos. 

Badania terenowe potwierdzają także obecność: sierpówki, kulczyka, dzwońca, makolągwy. 

Należy podkreślić, iż część gatunków ptaków wskazano, jako prawdopodobne występowanie z uwagi 

na dogodność siedlisk, jednak wymagają one potwierdzenia dodatkowymi wizjami lokalnymi i 

inwentaryzacjami. 

Ptaki prawdopodobnie występujące na terenie gminy w sezonie lęgowym i poza-lęgowym ptaków, 

wymienione w Art. 4(1) oraz załączniku I Dyrektywy Ptasiej to: zimorodek, świergotek polny, bocian 

biały, bocian czarny, błotniak stawowy, błotniak łąkowy, derkacz, dzięcioł czarny, ortolan, żuraw, 

gęsiorek, lerka, trzemielojad, siewka złota, łęczak. Przeprowadzone badania ornitologiczne  wskazują, 

iż gatunki wskazane w Załączniku I Dyrektywy ptasiej, obecne na terenie gminy, należą do gatunków, 

które cechuje w Polsce wysoka liczebność i szerokie występowanie.  

W przypadku płazów odnotowano głównie gatunki pospolite i powszechnie występujące, takie jak: 

żaba trawna, żaba zielona, żaba jeziorkowa,  ropucha szara, grzebiuszka, paskówka. 

Zwierzęta często przemieszczają się wzdłuż rzeki Nasiennej pomiędzy doliną Wkry, a torfowiskami w 

Kosewie, w kierunku Czajek oraz wzdłuż Siennicy. Co istotne, dla niektórych zwierząt, szlak ten, może 
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być bardziej atrakcyjny niż rozległą rozległa dolinę dolina rzeki Wkry, w której występuje  z uwagi na 

intensywność zabudowy zabudowa oraz obecność ludzi. Powiązania wzdłuż rzeki Wkry ułatwiają z 

wysokie mosty (kolei drugorzędnej i drogi nr 571). 

 

Ryc. 22. Migracje zwierząt na terenie gminy (opracowanie własne) 

Największymi barierami ekologicznymi na szlakach migracyjnych zwierząt są: magistrala kolejowa 

Warszawa-Gdańsk oraz najruchliwsze drogi, prowadzące z Nasielska w stronę Warszawy i Legionowa. 

Szczególnie wskazane jest  wytworzenie powiązania ekologicznego łączącego kompleks leśny w 
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Chrcynnie, rozcięty drogą wojewódzką nr 632, tak aby umożliwić bezkolizyjne przejście zwierząt nad 

lub pod drogą.  

Szlak migracyjny wzdłuż rzeki Nasielnej jest przerwany w mieście Nasielsk. Większej wagi nabiera 

więc powiązanie wzdłuż podmokłych obniżeń terenu w Siennicy, łączące mokradła w Kosewie, z 

kompleksami leśnymi w Krogulach. Magistrala kolejowa, jest przekraczana przez zwierzęta pod 

wysokim wiaduktem w Starych Pieścirogach, ale brak jest bezpiecznych przejść dla zwierząt wzdłuż 

Nasielnej nad lub pod drogą wojewódzką nr 571 oraz na granicy Nasielska i Siennicy przez drogę 

powiatową Nasielsk-Pomiechówek, gdzie często zwierzęta wychodzą z lasów w kierunku mokradeł. 

Pozostałe zaobserwowane ciągi z lasów do dolin rzecznych to powiązania z lasów w rejonie Czajek 

nad rzekę Nasielną, z lasów gminy Pomiechówek w kierunku mokradeł i cieków wodnych w 

południowej części gminy, a także wędrówki zwierząt z lasów w Chrcynnie i północno-zachodniej 

części gminy do wody nad rzeką Nasielną, mokradeł w rejonie Krzyczek i Głodowa Wielkiego, a także 

w Kątnym i Mazewie. 

Szczególnie często watahy dzików podążają pomiędzy lasami pomiechowskimi, a doliną Nasielnej 

przez mniejsze kompleksy leśne w rejonie Nuny, Krogul i Chrcynna. 

2.11. Struktura przyrodnicza 

Konstrukcję systemu przyrodniczego gminy oparto na modelu strefowo-pasmowo-węzłowym, 

którego założenia i metodę opracował Chmielewski (Chmielewski 1992) oraz modelu Systemu 

Przyrodniczego Miasta – koncepcji wypracowanej na potrzeby planowania przestrzennego 

(Szulczewska, Kaftan red. 1996). 

System przyrodniczy gminy składa się z: obszarów węzłowych i węzłów, które stanowią źródło 

zasilania dla systemu oraz korytarzy i sięgaczy, pełniących funkcję dróg zasilania. Elementy te są 

powiązane ze sobą oraz regionalnym systemem przyrodniczym procesami wymiany materialno-

energetycznej.  

Głównymi elementami systemu są: 

 Obszary węzłowe - podstawowe elementy źródłowe systemu, mające znaczenie klimatyczne, 

hydrologiczne i/lub biologiczne dla całej gminy; 

 Węzły – wspomagające elementy źródłowe, mające znaczenie klimatyczne, hydrologiczne lub 

biologiczne tylko dla części gminy; 

 Korytarze – podstawowe elementy tranzytowe (łącznikowe) systemu, łączące obszary 

węzłowe i węzły oraz regionalny system przyrodniczy w funkcjonalną całość; 

 Sięgacze - wspomagające elementy tranzytowe systemu, które wychodząc z obszarów 

węzłowych, węzłów i korytarzy, zwiększają ich oddziaływanie na tereny otaczające. 

Kształtowanie systemu przyrodniczego, zgodnie z przyjęta koncepcją, musi uwzględniać dwa 

równoważne cele: 

 utrzymanie i kształtowanie pożądanego stanu środowiska przyrodniczego z punktu widzenia 

funkcjonowania przyrody na danym terenie oraz 

 utrzymanie i kształtowanie pożądanego stanu środowiska przyrodniczego z punktu widzenia 

potrzeb mieszkańców. 
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Analiza komponentów środowiska,  ich znaczenia i rozmieszczenia przestrzennego wskazuje,  że 

system przyrodniczy gminy Nasielsk opiera się na: 

 obszarach  węzłowych, które stanowią: kompleksy leśne, dolina rzeki Wkry, obszary 

źródliskowe rzeki Klusówki i Nasielnej, torfowiska nad rzeką Nasielną,  

 węzłach, których rolę pełnią: zagłębienia bezodpływowe i tereny podmokłe w dnach dolin, 

parki podworskie, użytek ekologiczny „Psucin”, grupy zwartych zadrzewień i zakrzewień; 

 korytarzach – doliny rzek: Nasielnej, Klusówki, Turki, Naruszewki; 

 sięgaczach, które stanowią: tereny wzdłuż drobnych cieków wodnych, rowów 

melioracyjnych, łąki i pastwiska.  

Kompleksy leśne stanowiące obszary węzłowe w gminie występują w zachodniej części gminy, w 

rejonie Cieksyna, w części centralnej gminy w rejonie Kroguli i Paulinowa oraz w części wschodniej w 

sąsiedztwie Głodowa Wielkiego. Są to głównie lasy iglaste (borów i borów mieszanych), 

fragmentarycznie objęte ochroną w ramach sieci Obszarów Chronionego Krajobrazu. Lasy w rejonie 

Głodowa Wielkiego obejmują również tereny źródliskowe, wraz z siedliskami przyrodniczymi 

wymienionymi w załączniku I Dyrektywy Siedliskowej – łęgów olszowo, jesionowe, topolowe i 

wierzbowe.   

Dolina rzeki Wkry, która przebiega południkowo wzdłuż zachodniej granicy gminy, stanowi 

równocześnie fragment korytarza ekologicznego regionalnego, a w granicach gminy jej tereny 

podlegają ochronie w ramach Nadwkarzńskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Wkra jest typową 

rzeką nizinną, o nieuregulowanym korycie. Dolinę rzeki, pomimo zbliżania się zabudowy,  nadal 

cechuje duży stopień naturalności oraz bogactwo gatunkowe fauny i flory. Także w bezpośrednim 

sąsiedztwie rzeki występują liczne elementy biotyczne i abiotyczne o wysokich wartościach 

przyrodniczych. Są to różnego rodzaju zatoki, połączone z doliną rzeki starorzecza, mokradła i 

podmokłości.  

Szczególnymi ostojami bioróżnorodnością są również obszary źródliskowe rzek Klusówki i Nasielnej 

oraz torfowiska nad rzeką Nasielną.  

Rolę węzłów na terenie gminy pełnią przede wszystkim tereny podmokłe w dnach dolin i 

zagłębieniach bezodpływowych. Są to zbiorowiska roślinności na siedliskach wodnych  i 

przywodnych, wśród których należy wymienić zbiorowiska: olsowe, łęgowe, szuwarowe i 

turzycowiskowe. Zbiorowiska wodne i przywodne są szczególnie cenne z uwagi na ich coraz rzadsze 

występowanie w Polsce, które wynika z wąskiej amplitudy ekologicznej, a tym samym podatności na 

degradację. Rolę węzłów pełnią z uwagi na niewielki obszar, przerywanie ciągłości bądź też inwazyjne 

sąsiedztwo, które może doprowadzić do stopniowej degradacji. Szczególnym przykładem takiego 

obszaru jest użytek ekologiczny „Psucin”, zlokalizowany w południowej części gminy, który stanowi 

lokalną ostoję bioróżnorodności.  

Na uwagę zasługują również znajdujące się w gminie parki podworskie i przykościelne. Jest to 12 

obiektów, zlokalizowanych w centralnej i południowej części gminy. Obiekty te cenne są  ze względu 

na występowanie gatunków roślin typowych na siedliskach grądowych. Obecnie siedliska z lasami 

grądowymi zajmują niewielkie obszary na terenie naszego kraju. Dlatego wartość przyrodnicza tych 

obiektów ma nie tylko znaczenie lokalne ale także dla kraju. Ponadto obiekty te są również kolekcją 

gatunków obcych, ponieważ uwcześni właściciele dworów i parków sadzili również gatunki niezgodne 

z siedliskiem grądowym. W tym aspekcie parki podworskie pełnią rolę „mini arboretów”.  
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Podstawowymi korytarzami przyrodniczymi na terenie gminy są doliny rzek: Nasielnej, Klusówki i 

Turki. Nasielna, Naruszewka i Klusówka mają przebieg równoleżnikowy, natomiast Turka  przebieg 

południkowy. 

Rolę sięgaczy pełnią tereny o wysokiej aktywności biologicznej lecz o często półnaturalnym 

charakterze (łąki, pastwiska) lub niewielkiej powierzchni (tereny wzdłuż cieków melioracyjnych). 

2.12. Powiązania przyrodnicze z otoczeniem 

Istotą tworzenia sieci połączeń przyrodniczych jest zapewnie łączności pomiędzy poszczególnymi 

obszarami, zarówno wchodzących w skład sieci Natura 2000, jak i innych o wysokiej wartości 

przyrodniczej. Poszczególne obszary nie są w stanie utrzymać swojej różnorodności gatunkowej i 

genetycznej, o ile nie zostanie zapewniona ich wzajemna łączność umożliwiająca przemieszczanie się 

osobników oraz wymianę genów.  

Koncepcje krajowej sieci ekologicznej ECONET-POLSKA opracowano w  1995 i 1996 roku w ramach 

Programu Europejskiego Międzynarodowej Unii Ochrony Przyrody (IUCN). Zgodnie z definicją 

koncepcji Krajowa sieć ekologiczna ECONET-POLSKA jest wielkoprzestrzennym systemem obszarów 

węzłowych najlepiej zachowanych pod względem przyrodniczym i reprezentatywnych dla różnych 

regionów przyrodniczych kraju, wzajemnie ze sobą powiązanych korytarzami ekologicznymi, które 

zapewniają ciągłość więzi przyrodniczych w obrębie tego systemu.  

Sieć składa się ona z 78 obszarów węzłowych połączonych siecią korytarzy ekologicznych i obejmuje 

46% powierzchni kraju. Sieć ECONET-POLSKA nie posiada umocowania prawnego, jedna jest pewną 

wytyczną polityki przestrzennej. 

 

Ryc. 23. Położenie gminy na tle sieci korytarzy ekologiczny Econet  

(źródło: https://ekorytarz.files.wordpress.com/2013/02/econet-poland.jpg) 

Gmina Nasielsk położona jest pomiędzy dwoma korytarzami, krajowym i międzynarodowym, które to 

łączą obszary węzłowe o znaczeniu międzynarodowym: Puszczy Kurpiowskiej (22 M), Puszczy 
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Kampinoskiej (20 M) oraz Doliny Dolnego Bugu (24 M). Zachodnia część gminy leży w obszarze 

korytarza ekologicznego o znaczeniu krajowym – doliny rzeki Wkry.  

W 2005 roku opracowany został na zlecenie Ministerstwa Środowiska projekt korytarzy 

ekologicznych łączących Europejską Sieć Ekologiczną Natura 2000 w Polsce. Głównym celem projektu 

było opracowanie mapy korytarzy o charakterze multifunkcjonalnym – które będą wykorzystywane 

przez możliwie największą  liczbę gatunków, łączących zróżnicowane siedliska, a w szczególności 

podlegające ochronie w ramach sieci Natura2000 (Jędrzejewski 2011).  

Opracowanie powstawało w dwóch etapach. W etapie pierwszym (rok 2005 ) opracowano mapę sieci 

korytarzy dla obszarów Natura 2000 z uwzględnieniem potrzeb ochrony kluczowych gatunków 

dużych ssaków. W etapie drugim (rok 2011) opracowano kompletną mapę korytarzy istotnych dla 

populacji dużych ssaków leśnych z uwzględnieniem spójności siedlisk leśnych i wodno-błotnych w 

skali krajowej i kontynentalnej. 

Przez teren gminy przebiega korytarz Północno-Centralny zlokalizowany wzdłuż doliny Wkry oraz 

zachodniej części gminy. Korytarz Północno-Centralny bierze swój początek w Puszczy Białowieskiej, 

przechodzi przez Lasy Mielnickie a następnie doliną Bugu przez Puszczę Białą i Kurpiowską. W Puszczy 

Kurpiowskiej rozdziela się; przez doliny rzek do Górznieńsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego 

oraz poprzez kompleksy leśne dociera do Puszczy Bydgoskiej, a następnie do Parku Narodowego 

Ujście Warty. 

 

Ryc. 24. Położenie gminy na tle systemu korytarzy ekologicznych (źródło: http://mapa.korytarze.pl/) 

2.13. Walory krajobrazowe  

Wartość krajobrazu gminy jest ściśle związana z jego stanem zagospodarowaniem, jak również 

warunkami przyrodniczymi. Walory krajobrazowe gminy kształtuje również jej środowisko kulturowe. 

Gmina Nasielsk jest w umiarkowanym stopniu  zróżnicowana pod względem fizjonomii i typów 

krajobrazów. Decyduję o tym mało zróżnicowana rzeźba terenu oraz zbliżone typy zagospodarowania 



str. 58 

 

i użytkowania przestrzeni. Występują tu głównie krajobrazy półnaturalne i kulturowe, typowe dla 

rejonu Mazowsza.  

Na obszarze gminy można wyróżnić następujące typy krajobrazów: 

 krajobraz miejski, w granicach miasta Nasielsk, z wyraźną strefą ścisłego centrum, objęty 

strefą ochrony konserwatorskiej; 

 krajobraz miejski i przemysłowy - osiedli i zabudowy wielorodzinnej, zabudowy 

jednorodzinnej  i zabudowy przemysłowo – usługowej w granicach miasta Nasielska; 

 krajobraz dawnych wsi, głównie w sąsiedztwie linii kolejowej, które w skutek przeznaczenia 

dużych powierzchni pod zabudowę jednorodzinną zmieniły swój charakter na typowo 

podmiejski. Obecnie dominuje tu zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna z usługami; 

 krajobraz wiejski, z dominującą zabudową zagrodową obok zabudowy mieszkaniowej 

jednorodzinnej; 

 krajobraz rolniczy terenów pozostających w użytkowaniu rolniczym, jak i terenów 

odłogowanych; 

 krajobraz kompleksów leśnych w rejonie Cieksyna, Chrcynna i Paulinowa; 

 krajobraz doliny rzeki Wkry oraz dolin rzecznych: Nasielnej, Klusówki i Naruszewki. 

Krajobraz ścisłego centrum miasta stanowi mozaikę zabudowy o bardzo zróżnicowanych wartościach 

kulturowych i wizualnych. Duży udział stanowią domy mieszkalne, zarówno drewniane, jak i 

murowane z końca XIX i początku XX wieku, ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków. Część budynków 

na terenie ścisłego centrum miasta wymaga pilnych prac remontowych, co niewątpliwie obniża 

wartość wizualną tego obszaru. 

Z uwagi na wartości historyczne Starego Miasta, obiektów archeologicznych i przyrodniczo 

kulturowych, w zakresie ochrony dóbr kultury w granicach miasta wyznaczono w obowiązującym 

planie miejscowym trzy strefy ścisłej ochrony konserwatorskiej obejmujące: teren zwartej zabudowy 

Starego Miasta (w tym kościół parafialny pw. Św. Wojciecha oraz najbardziej wartościowy obszar 

układu urbanistycznego starego miasta), cmentarz żołnierzy z I Wojny Światowej i cmentarz 

żydowski. W granicach układu urbanistycznego obowiązuje ochrona: historycznego układu ulic i 

placów, podziałów parcelacyjnych, historycznego sposobu zabudowy posesji, historycznych 

nawarstwień kulturowych pod współczesną powierzchnią gruntu, układu zieleni, ukształtowania 

terenu.  

Rejon ulic: Warszawskiej, Starzyńskiego, Kwiatowej w Nasielsku to krajobraz zwartych osiedli i 

zespołów zabudowy wielorodzinnej z lat 60-tych, 70-tych i 80-tych. Budynki z tego okresu mają 

proste geometryczne bryły i nie korespondują z charakterem przestrzeni niedużego miasta. 

Dodatkowo na ich wartość wizualną wpływa obecność towarzyszących zabudowie garaży i 

parkingów. Pozostałą przestrzeń miasta tworzy zabudowa domów jednorodzinnych z ogrodami 

przydomowymi, które cechuje względny ład przestrzenny. Obiektami niewątpliwie wpływającymi na 

odbiór krajobrazu miasta są tereny zakładów produkcyjnych i usługowych zlokalizowane w rejonie 

ulicy Przemysłowej i Płońskiej.  

Część wsi na terenie gminy, szczególnie położonych wzdłuż linii kolejowej, stopniowo przekształciła 

swój dawny charakter wiejski, przekształcając się w małomiasteczkowe osady. Tereny te cechują 
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umiarkowane wartości wizualne, które są przede wszystkim uzależnione od wartości 

architektonicznej zabudowy.  

Pozostałe jednostki osadnicze reprezentują typowy krajobraz kulturowy wiejski, zabudowy 

zagrodowej i towarzyszących ich budynków gospodarskich. Zabudowa występuję w rozproszeniu, 

bądź zgrupowana jest w luźne pasma wzdłuż ulic.  Miejscami jest ona zdewastowana i wymaga 

remontu. Jedynie w rejonie wsi Cieksyn i Psucin występują bardziej wartościowe układy przestrzenne 

oraz obiekty o wysokich wartościach kulturowych. I tak w Cieksynie jest to kościół parafialny p.w. św.  

Doroty oraz pozostałości parku podworskiego. 

Duży udział na terenie gminy stanowi krajobraz półnaturalny, otwarty wynikający z rolniczego 

użytkowania terenów. Tereny użytkowane rolniczo stanowią około aż 80% ogólnej powierzchni 

gminy. Charakterystycznym dla terenu gminy są układy niewielkich pól uprawnych wraz z 

towarzyszącymi im zadrzewieniami śródpolnymi i krzewami na miedzach. W przypadku terenów, na 

których odstąpione od rolniczego użytkowania dostrzegalne są procesy sukcesji wtórnej. Im bardziej 

zaawansowane stadium sukcesji, tym walory wizualne terenu stają się wyższe z uwagi na większą 

różnorodność gatunkową roślin oraz bardziej rozbudowaną strukturę roślinną. O ile z punktu 

widzenia kształtowania systemu przyrodniczego rozproszenie kompleksów leśnych na terenie gminy 

nie jest korzystne, to dla percepcji krajobrazu obecność licznych niewielkich zagajników, grup 

zadrzewień i zakrzewień decyduje o wysokiej malowniczości i harmonijności krajobrazu 

półnaturalnego.  

Krajobraz kompleksów leśnych w rejonie Cieksyna, Paulinowa i Chrcynna wyróżnia się z uwagi na 

rozbudowaną strukturę roślinności i jej różnorodność gatunkową. Tereny lasów, pozbawione 

elementów pochodzenia antropogenicznego, cechują się malowniczością i wysokim stopniem 

harmonijności.  

Szczególne wartościowa pod względem krajobrazowym na terenie gminy jest dolina rzeki Wkry, z 

uwagi na nadal bardzo wysoki stopień naturalności krajobrazu. Roztokowy, unikalny charakter rzeki, 

uzupełniają brzegi z jednej strony urwiste, z drugiej płaskie, co współdecyduje o wysokich walorach 

krajobrazowych rzeki. Dodatkowo wartość wizualną podnoszą towarzyszące rzece zbiorowiska 

roślinności wodnej i przywodnej oraz otaczające koryto rzeki kompleksy leśne i zadrzewienia. 

Obszarami o wyższej wartości krajobrazowej są również doliny rzek: Nasielnej, Klusówki i Naruszewki. 

A także wszelkiego rodzaju obniżenia terenu i towarzyszące im zbiorniki bezodpływowe, a więc 

siedliska podmokłe i wilgotne. Ich wartość wizualna wynika przede wszystkim ze znacznie większego 

stopnia naturalności, tereny te w naturalny sposób są mniej dostępne i nieprzydatne do zabudowy, a 

więc nie występują tam, ani w najbliższym sąsiedztwie elementy antropogeniczne. Natomiast 

różnorodność siedlisk od lądowych, poprzez wilgotne i mokre, decyduje o znacznie większej 

różnorodności gatunkowej, zarówno roślinnej, jak i zwierzęcej.  

Wartość krajobrazową doliny Wkry podkreśla fakt występowania oznakowanego szlaku 

turystycznego przebiegającego dnem doliny z Goławic do Cieksyna. Nieliczne pozostałe szlaki 

turystyczne związane są przede wszystkim z rejonem doliny Wkry i lasami gminy Pomiechówek. 
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Ryc. 25. Przebieg szlaków turystycznych w zachodniej części gminy (na podstawie 

http://www.gis.geo.uj.edu.pl/szlakimazowsza/) 

Wyróżniające w krajobrazie gminy są również parki podworskie w Chrcynnie, Czajkach, Głodowie 

Wielkim, Kosewie, Lelewie, Lubominie, Pianowie Daczki i Siennicy  i przykościelny w Nasielsku. 

Pozostałości parków podworskich znajdują się także w Cieksynie, Kędzierzawicach i Paulinowie, a 

parku przykościelnego w Cieksynie. Ich wartość wizualna wynika przede wszystkim ze znacznie 

większego zróżnicowania  gatunkowego roślin w stosunku do terenów sąsiednich oraz  obecności 

dawnych podworskich zabudowań. Parki podworskie zostały założone w XIX w. w stylu 

krajobrazowym na glebach żyznych. Charakteryzują się wielowartstwową szatą roślinną, a liczne 

okazy drzew osiągnęły już znaczne rozmiary i cechują się bardzo wysoką wartością wizualną. Na 

szczególną uwagę zasługuję zespół pałacowy w Chrcynnie, którego projektantem był znany architekt 

Henryk Marconi. Godne uwagi są również 2 dwory w kształcie willi włoskiej – w Kosewie (własność 

prywatna) i w Pianowie (siedziba szkoły podstawowej). Pozostałe zespoły dworskie znajdują się w 

Lubominie (własność prywatna) i w Lelewie (dworek mansardowy - własność prywatna). 

Potwierdzeniem szczególnej wartości krajobrazowej fragmentów gminy Nasielsk, jest włączenie 

części jej obszarów w sieć obszarów chronionego krajobrazu. I tak dolina rzeki Wkry oraz 

towarzyszących jej dopływów doliny Naruszewki, Turki i Nasielnej objęte są ochroną w ramach 

Nadwrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i Krysko-Jonieckiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu. Tereny kompleksów leśnych w rejonie Chrcynna i Paulinowa, dolina rzeki Klusówki 

znajdują się w granicach Nasielsko-Karniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu.  

Głównymi dominantami wizualnymi na terenie gminy są obiekty sakralne, wieża ciśnień przy stacji 

Nasielsk w Mogowie oraz maszty elektrowni wiatrowych w Dębinkach i Morgach.  

Wyróżniające krajobrazowe obiekty sakralne to zabytkowe bryły kościołów w Nasielsku i Cieksynie i 

kościół w  Starych Pieścirogach.  Kościół św. Wojciecha w Nasielsku został wzniesiony w latach 1899-

1904 w stylu neogotyckim według projektu architekta Józefa Piusa Dziekońskiego, na miejscu starszej 

gotyckiej budowli rozebranej w 1898 roku. Jest to świątynia trójnawowa i murowana z cegły. Kościół 

św. Doroty w Cieksynie to budowla gotycko-renesansowa,  wzniesiona  około 1569 r. 
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Charakterystycznym w krajobrazie gminy jest również nowo wybudowany kościół w Starych 

Pieścirogach, którego budowa rozpoczęła się w 2006 r.  

Wieża ciśnień zlokalizowana jest w sąsiedztwie ruin byłego młyna i starej parowozowni. 

Wybudowana prawdopodobnie w 1928 r. miała za zadanie dostarczać wodę do parowozów. Do 

chwili obecnej w  wieży znajduje się zbiornik o pojemności 4000 m3.  

Maszty elektrowni wiatrowych wyróżniają się w krajobrazie gminy głównie z uwagi na znaczną 

wysokość, która decyduje o zasięgu wizualnego oddziaływania konstrukcji oraz ich 

antropogenicznych  czy też przemysłowy charakter. Elektrownie wiatrowe z uwagi na charakter 

konstrukcji, obecność wielu prostych linii są postrzegane, szczególnie z bliska jako bardzo silny 

element w krajobrazie. Postrzeganie elektrowni, tak jak percepcja krajobrazu w dużej mierze jest 

zjawiskiem trudnym do zmierzenia i oceny, a odbiór elementów odbywa się przez pryzmat 

doświadczeń i preferencji obserwatora.  

Rolę ciągów krajobrazowych mogą pełnić nasypy nieczynnych linii kolejowych (kolej wąskotorowa 

Nasielsk-Krzyczki-Winnica-Pułtusk i kolej Nasielsk-Psucin-Dębe-Wieliszew). Na szczególną uwagę 

zasługuje dawny nasyp kolei wąskotorowej, na którym planowana jest realizacja ścieżki rowerowej, 

stanowi on duży potencjał do lokalizowania w pobliżu obiektów  o funkcjach rekreacyjno-

turystycznych.  Walory krajobrazowe przedstawia także torowisko czynnej, choć sporadycznie 

używanej linii kolejowej Nasielsk-Toruń. 

Obiektami obniżającymi wartość krajobrazu wizualnego na terenie gminy są: budynki zakładów 

produkcyjnych wraz z zapleczem technicznym i komunikacyjnym. Dysharmonijna zabudowa, 

nierzadko w zestawieniu ze składowiskami sprzętu, odpadów bądź rozległych parkingów negatywnie 

wpływa na jakość wizualną przestrzeni. Elementami dysharmonijnymi w krajobrazie są również 

napowietrzne linie elektroenergetyczne: linia 110 kV Dębe-Nasielsk-Ciechanów, stacja 

elektroenergetyczna 110/15 kV Nasielsk oraz maszty stacji bazowych telefonii komórkowej, 

zlokalizowane głównie w rejonie Nasielska. Pozostałe lokalizacje to: Kosewo, Nowe Pieścirogi, 

Cieksyn, Miękoszynek, Jaskółowo oraz Cegielnia Psucka. 
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Ryc. 26. Struktura krajobrazu gminy (opracowanie własne) 
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3. Ochrona prawna walorów przyrodniczych, kulturowych  i 

krajobrazowych  

3.1. Ochrona prawna walorów przyrodniczych i krajobrazowych 

W granicach gminy znajdują się następujące obiekty i obszary objęte ochroną na mocy Ustawy z dnia 

16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody (Dz. U. z 2013 r. poz. 627 ze zm.): 

 Nasielsko- Karniewski Obszar Chronionego Krajobrazu, 

 Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu, 

 Krysko-Joniecki Obszar Chronionego Krajobrazu, 

 Użytek ekologiczny „Psucin” 

 9 pomników przyrody nieożywionej i 2 pomniki przyrody ożywionej. 

 

Ryc. 27. Położenie gminy na tle obszarów objętych ochroną na mocy Ustawy o ochronie przyrody (źródło: 

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

Obszar Chronionego Krajobrazu - obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się 

krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowy ze względu na możliwość zaspokajania 

potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem a także pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Na 

terenie gminy Nasielsk znajdują się tereny wyróżniające się krajobrazowo, które zostały objęte 

ochroną w trzech Obszarach Chronionego Krajobrazu. 

Nasielsko-Karniewski Obszar Chronionego Krajobrazu – utworzony Rozporządzeniem Nr 25 

Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w Nasielsko-Karniewskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu Dz. Urz. z dnia 25 kwietnia 2005 r. Nr 91, poz. 2457), obejmuje wschodnią 

część gminy. Obszar obejmuje atrakcyjny krajobrazowo fragment Wysoczyzny Ciechanowskiej od 
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Nasielska do Pułtuska, z ostańcami wzgórz morenowych i kemowych, obszarami leśnymi i bagiennymi 

oraz Dolinę Dolnej Narwi.  

W Obszarze zasady gospodarowania określają następujące akty prawne: 

 Rozporządzenie Nr 25 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie 

Nasielsko-Karniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. z dnia 25 kwietnia 2005 r. 

Nr 91, poz. 2457); 

 Uchwała Nr 34/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013 r. 

zmieniająca niektóre rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego (Dz. Urz. z dnia 27 lutego 

2013 r. poz. 2486); 

 Uchwała Nr 124/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2013 r. 

zmieniająca niektóre rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie obszarów 

chronionego krajobrazu (Dz. Urz. z dnia 2 lipca 2013 r. poz. 7454). 

Na terenie obszaru wprowadzono następujące ustalenia dotyczące: 

Czynnej ochrony ekosystemów leśnych2: 

1) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych; niedopuszczanie do ich nadmiernego 

użytkowania; 

2) wspieranie procesów sukcesji naturalnej przez inicjowanie i utrwalanie naturalnego odnowienia o 

składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku; tam gdzie nie są możliwe odnowienia naturalne - 

używanie do odnowień gatunków miejscowego pochodzenia przy ograniczaniu gatunków obcych 

rodzimej florze czy też modyfikowanych genetycznie; 

5) zwiększanie istniejącego stopnia pokrycia terenów drzewostanami, w szczególności na terenach 

porolnych tam, gdzie z przyrodniczego i ekonomicznego punktu widzenia jest to możliwe; sprzyjanie 

tworzeniu zwartych kompleksów leśnych o racjonalnej granicy polno-leśnej; tworzenie i utrzymywanie 

leśnych korytarzy ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości migracji dużych ssaków; 

6) utrzymywanie, a w razie potrzeby podwyższanie poziomu wód gruntowych, w szczególności na 

siedliskach wilgotnych i bagiennych, tj. w borach bagiennych, olsach i łęgach; budowa zbiorników 

małej retencji jako zbiorników wielofunkcyjnych, w szczególności podwyższających różnorodność 

biologiczną w lasach; 

7) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących śródleśnych cieków, 

mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw napiaskowych; niedopuszczanie do ich 

nadmiernego wykorzystania dla celów produkcji roślinnej lub sukcesji; 

9) stopniowe usuwanie gatunków obcego pochodzenia, chyba że zaleca się ich stosowanie w ramach 

przyjętych zasad hodowli lasu; 

10) ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; w przypadkach stwierdzenia 

obiektów i powierzchni cennych przyrodniczo (stanowiska rzadkich i chronionych roślin, zwierząt, 

grzybów oraz pozostałości naturalnych ekosystemów) wnioskowanie do właściwego organu o ich 

ochronę; 

                                                             
2 W Opracowaniu przedstawiono jedynie wybrane wskazania, które mogą znaleźć odzwierciedlenie w zapisach 
planistycznych  
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13) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno-krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu o 

wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe ścieżki edukacyjno-przyrodnicze wyposażone w 

elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej z otoczeniem; 

czynnej ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych: 

6) ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewień, zakrzewień, parków wiejskich, oraz kształtowanie 

zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez ochronę istniejących oraz formowanie nowych 

zadrzewień śródpolnych i przydrożnych; 

7) zachowanie śródpolnych torfowisk, zabagnień, podmokłości oraz oczek wodnych; 

8) zachowanie zbiorowisk wydmowych, śródpolnych muraw napiaskowych, wrzosowisk i psiar; 

9) melioracje odwadniające, w tym regulowanie odpływu wody z sieci rowów, dopuszczalne tylko w 

ramach racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z bezwzględnym zachowaniem w stanie nienaruszonym 

terenów podmokłych, w tym torfowisk i obszarów wodno-błotnych oraz obszarów źródliskowych 

cieków; 

10) eliminowanie nielegalnego eksploatowania surowców mineralnych oraz rekultywacja terenów 

powyrobiskowych; w szczególnych przypadkach, gdy w wyrobisku ukształtowały się właściwe 

biocenozy wzbogacające lokalną różnorodność biologiczną, przeprowadzenie rekultywacji nie jest 

wskazane, zalecane jest podjęcie działań ochronnych w celu ich zachowania; 

12) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy 

ekologicznych; 

czynnej ochrony ekosystemów wodnych: 

1) zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych wraz z pasem roślinności okalającej, poza 

rowami melioracyjnymi; 

3) tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych w postaci pasów zadrzewień i zakrzewień, 

celem ograniczenia spływu substancji biogennych i zwiększenia bioróżnorodności biologicznej; 

6) ograniczanie zabudowy na krawędziach wysoczyznowych, w celu zachowania ciągłości 

przyrodniczo-krajobrazowej oraz ochrony krawędzi tarasów rzecznych przed ruchami osuwiskowymi; 

10) utrzymanie i wprowadzanie zakrzewień i szuwarów wokół zbiorników wodnych, w szczególności 

starorzeczy i oczek wodnych jako bariery ograniczającej dostęp do linii brzegowej; utrzymanie lub 

tworzenie pasów zakrzewień i zadrzewień wzdłuż cieków jako naturalnej obudowy biologicznej 

ograniczającej spływ zanieczyszczeń z pól uprawnych; 

11) ograniczenie działań powodujących obniżenie zwierciadła wód podziemnych, w szczególności 

budowy urządzeń drenarskich i rowów odwadniających na gruntach ornych, łąkach i pastwiskach w 

dolinach rzecznych oraz na krawędzi tarasów zalewowych i wysoczyzn; 

14) zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy ekologicznych opartych o ekosystemy wodne 

celem zachowania dróg migracji gatunków związanych z wodą; 

15) zwiększanie retencji wodnej, przy czym zbiorniki małej retencji winny dodatkowo wzbogacać 

różnorodność biologiczną terenu, uwzględniając starorzecza i lokalne obniżenia terenu; w miarę 

możliwości technicznych i finansowych zalecane jest odtworzenie funkcji obszarów źródliskowych o 
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dużych zdolnościach retencyjnych; w miarę możliwości należy zachowywać lub odtwarzać siedliska 

hydrogeniczne mające dużą rolę w utrzymaniu lokalnej różnorodności biologicznej; 

W Obszarze zakazuje się: 

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, 

poz. 1227, z późn. zm.) 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają 

one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 

wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100m od linii brzegów rzek, jezior i innych 

zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu 

racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. 

 

Krysko-Joniecki Obszar Chronionego Krajobrazu – utworzony  Rozporządzeniem Nr 22 Wojewody 

Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie Krysko - Jonieckiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu (Dz. Urz. z dnia 25 kwietnia 2005 r. Nr 91, poz. 2454), obejmujący zachodni skraj gminy. 

Jest to morenowa równina urozmaicona łańcuchem wzgórz morenowych i kemowych, o typowo 

rolniczym charakterze, z niewielkimi terenami leśnymi. 

Zasady zagospodarowania w granicach Obszaru regulują:  

 Rozporządzenie Nr 22 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie Krysko 

- Jonieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. z dnia 25 kwietnia 2005 r. Nr 91, poz. 

2454); 

 Rozporządzenie Nr 57 Wojewody Mazowieckiego z dnia 5 października 2007 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie Krysko - Jonieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. z 

dnia 8 października 2007 r. Nr 203, poz. 5748); 

 Uchwała Nr 34/13 sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013 r. 

zmieniająca niektóre rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego dotyczące obszarów 

chronionego krajobrazu (Dz. Urz. z dnia 27 lutego 2013 r. poz. 2486); 

 Uchwała Nr 124/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 24 czerwca 2013 r. 

zmieniająca niektóre rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego w sprawie obszarów 

chronionego krajobrazu (Dz. Urz. z dnia 2 lipca 2013 r. poz. 7454).  

Na terenie obszaru wprowadzono następujące ustalenia dotyczące: 

Czynnej ochrony ekosystemów leśnych3: 

 1) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych; niedopuszczanie do ich nadmiernego 

użytkowania;  

                                                             
3 W Opracowaniu przedstawiono jedynie wybrane wskazania, które mogą znaleźć odzwierciedlenie w zapisach 
planistycznych  
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2) wspieranie procesów sukcesji naturalnej przez inicjowanie i utrwalanie naturalnego odnowienia o 

składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku; tam gdzie nie są możliwe odnowienia naturalne - 

używanie do odnowień gatunków miejscowego pochodzenia przy ograniczaniu gatunków obcych 

rodzimej florze czy też modyfikowanych genetycznie;  

3) zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i biocenotycznych; tworzenie układów ekotonowych 

z tych gatunków; 

 5) zwiększanie istniejącego stopnia pokrycia terenów drzewostanami, w szczególności na terenach 

porolnych tam, gdzie z przyrodniczego i ekonomicznego punktu widzenia jest to możliwe; sprzyjanie 

tworzeniu zwartych kompleksów leśnych o racjonalnej granicy polno-leśnej; tworzenie i utrzymywanie 

leśnych korytarzy ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości migracji dużych ssaków;  

6) utrzymywanie, a w razie potrzeby podwyższanie poziomu wód gruntowych, w szczególności na 

siedliskach wilgotnych i bagiennych, tj. w borach bagiennych, olsach i łęgach; budowa zbiorników 

małej retencji jako zbiorników wielofunkcyjnych, w szczególności podwyższających różnorodność 

biologiczną w lasach;  

7) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących śródleśnych cieków, 

mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw napiaskowych; niedopuszczanie do ich 

nadmiernego wykorzystania dla celów produkcji roślinnej lub sukcesji; 

10) ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; w przypadkach stwierdzenia 

obiektów i powierzchni cennych przyrodniczo (stanowiska rzadkich i chronionych roślin, zwierząt, 

grzybów oraz pozostałości naturalnych ekosystemów) wnioskowanie do właściwego organu o ich 

ochronę; 

13) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno-krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu o 

wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe ścieżki edukacyjno-przyrodnicze wyposażone w 

elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej z otoczeniem; 

Ustalenia dotyczące czynnej ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych: 

6) ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewień, zakrzewień, parków wiejskich, oraz kształtowanie 

zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez ochronę istniejących oraz formowanie nowych 

zadrzewień śródpolnych i przydrożnych;  

7) zachowanie śródpolnych torfowisk, zabagnień, podmokłości oraz oczek wodnych;  

8) zachowanie zbiorowisk wydmowych, śródpolnych muraw napiaskowych, wrzosowisk i psiar;  

9) melioracje odwadniające, w tym regulowanie odpływu wody z sieci rowów, dopuszczalne tylko w 

ramach racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z bezwzględnym zachowaniem w stanie nienaruszonym 

terenów podmokłych, w tym torfowisk i obszarów wodno-błotnych oraz obszarów źródliskowych 

cieków;  

10) eliminowanie nielegalnego eksploatowania surowców mineralnych oraz rekultywacja terenów 

powyrobiskowych; w szczególnych przypadkach, gdy w wyrobisku ukształtowały się właściwe 

biocenozy wzbogacające lokalną różnorodność biologiczną, przeprowadzenie rekultywacji nie jest 

wskazane, zalecane jest podjęcie działań ochronnych w celu ich zachowania; 
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12) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy 

ekologicznych; 

Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów wodnych:  

1) zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych wraz z pasem roślinności okalającej, poza 

rowami melioracyjnymi; 

3) tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych w postaci pasów zadrzewień i zakrzewień, 

celem ograniczenia spływu substancji biogennych i zwiększenia bioróżnorodności biologicznej; 

6) ograniczanie zabudowy na krawędziach wysoczyznowych, w celu zachowania ciągłości 

przyrodniczo-krajobrazowej oraz ochrony krawędzi tarasów rzecznych przed ruchami osuwiskowymi; 

10) utrzymanie i wprowadzanie zakrzewień i szuwarów wokół zbiorników wodnych, w szczególności 

starorzeczy i oczek wodnych jako bariery ograniczającej dostęp do linii brzegowej; utrzymanie lub 

tworzenie pasów zakrzewień i zadrzewień wzdłuż cieków jako naturalnej obudowy biologicznej 

ograniczającej spływ zanieczyszczeń z pól uprawnych; 

14) zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy ekologicznych opartych o ekosystemy wodne 

celem zachowania dróg migracji gatunków związanych z wodą;  

15) zwiększanie retencji wodnej, przy czym zbiorniki małej retencji winny dodatkowo wzbogacać 

różnorodność biologiczną terenu, uwzględniając starorzecza i lokalne obniżenia terenu; w miarę 

możliwości technicznych i finansowych zalecane jest odtworzenie funkcji obszarów źródliskowych o 

dużych zdolnościach retencyjnych; w miarę możliwości należy zachowywać lub odtwarzać siedliska 

hydrogeniczne mające dużą rolę w utrzymaniu lokalnej różnorodności biologicznej; 

W Obszarze zakazuje się: 

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, 

poz. 1227, z późn. zm.) 

3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają 

one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 

wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; 

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100m od linii brzegów rzek, jezior i innych 

zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu 

racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. 

 

Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu – utworzony Rozporządzeniem Nr 24 Wojewody 

Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w sprawie Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego 

Krajobrazu (Dz. Urz. z dnia 25 kwietnia 2005 r. nr 91, poz. 2456), przebiegający wzdłuż doliny Wkry na 

terenie gminy. Jest to obszar o charakterze rolniczym, z nielicznymi lasami i zadrzewieniami, gdzie 

szczególnej ochronie podlegają fragmenty lasów porastające skarpy rzeki Wkry.  

Zasady gospodarowania w granicach Obszaru regulują: 



str. 69 

 

 Rozporządzenie Nr 24 Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 roku w sprawie 

Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 91 z 2005 r. poz. 

2456); 

 Rozporządzenie Nr 12 z dnia 3 kwietnia 2007 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie 

Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. nr 67 z 2007 r. poz. 

1527); 

 Uchwała nr 34/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 18 lutego 2013 r. zmieniająca 

niektóre rozporządzenia Wojewody Mazowie ckiego dotyczące obszarów chronionego 

krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2013 r. poz. 2486). 

 
Na terenie obszaru wprowadzono następujące ustalenia dotyczące: 

Czynnej ochrony ekosystemów leśnych4: 

1) utrzymanie ciągłości i trwałości ekosystemów leśnych; niedopuszczanie do ich nadmiernego 

użytkowania;  

2) wspieranie procesów sukcesji naturalnej przez inicjowanie i utrwalanie naturalnego odnowienia o 

składzie i strukturze odpowiadającej siedlisku; tam gdzie nie są możliwe odnowienia naturalne - 

używanie do odnowień gatunków miejscowego pochodzenia przy ograniczaniu gatunków obcych 

rodzimej florze czy też modyfikowanych genetycznie;  

3) zwiększanie udziału gatunków domieszkowych i biocenotycznych; tworzenie układów ekotonowych 

z tych gatunków; 

 5) zwiększanie istniejącego stopnia pokrycia terenów drzewostanami, w szczególności na terenach 

porolnych tam, gdzie z przyrodniczego i ekonomicznego punktu widzenia jest to możliwe; sprzyjanie 

tworzeniu zwartych kompleksów leśnych o racjonalnej granicy polno-leśnej; tworzenie i utrzymywanie 

leśnych korytarzy ekologicznych ze szczególnym uwzględnieniem możliwości migracji dużych ssaków;  

6) utrzymywanie, a w razie potrzeby podwyższanie poziomu wód gruntowych, w szczególności na 

siedliskach wilgotnych i bagiennych, tj. w borach bagiennych, olsach i łęgach; budowa zbiorników 

małej retencji jako zbiorników wielofunkcyjnych, w szczególności podwyższających różnorodność 

biologiczną w lasach;  

7) zachowanie i utrzymywanie w stanie zbliżonym do naturalnego istniejących śródleśnych cieków, 

mokradeł, polan, torfowisk, wrzosowisk oraz muraw napiaskowych; niedopuszczanie do ich 

nadmiernego wykorzystania dla celów produkcji roślinnej lub sukcesji; 

10) ochrona stanowisk chronionych gatunków roślin, zwierząt i grzybów; w przypadkach stwierdzenia 

obiektów i powierzchni cennych przyrodniczo (stanowiska rzadkich i chronionych roślin, zwierząt, 

grzybów oraz pozostałości naturalnych ekosystemów) wnioskowanie do właściwego organu o ich 

ochronę; 

13) wykorzystanie lasów dla celów rekreacyjno-krajoznawczych i edukacyjnych w oparciu o 

wyznaczone szlaki turystyczne oraz istniejące i nowe ścieżki edukacyjno-przyrodnicze wyposażone w 

elementy infrastruktury turystycznej i edukacyjnej zharmonizowanej z otoczeniem; 

                                                             
4 W Opracowaniu przedstawiono jedynie wybrane wskazania, które mogą znaleźć odzwierciedlenie w zapisach 
planistycznych  
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Ustalenia dotyczące czynnej ochrony nieleśnych ekosystemów lądowych: 

6) ochrona zieleni wiejskiej: zadrzewień, zakrzewień, parków wiejskich, oraz kształtowanie 

zróżnicowanego krajobrazu rolniczego poprzez ochronę istniejących oraz formowanie nowych 

zadrzewień śródpolnych i przydrożnych;  

7) zachowanie śródpolnych torfowisk, zabagnień, podmokłości oraz oczek wodnych;  

8) zachowanie zbiorowisk wydmowych, śródpolnych muraw napiaskowych, wrzosowisk i psiar;  

9) melioracje odwadniające, w tym regulowanie odpływu wody z sieci rowów, dopuszczalne tylko w 

ramach racjonalnej gospodarki rolnej, jednak z bezwzględnym zachowaniem w stanie nienaruszonym 

terenów podmokłych, w tym torfowisk i obszarów wodno-błotnych oraz obszarów źródliskowych 

cieków;  

10) eliminowanie nielegalnego eksploatowania surowców mineralnych oraz rekultywacja terenów 

powyrobiskowych; w szczególnych przypadkach, gdy w wyrobisku ukształtowały się właściwe 

biocenozy wzbogacające lokalną różnorodność biologiczną, przeprowadzenie rekultywacji nie jest 

wskazane, zalecane jest podjęcie działań ochronnych w celu ich zachowania; 

12) utrzymywanie i w razie konieczności odtwarzanie lokalnych i regionalnych korytarzy 

ekologicznych; 

Ustalenia dotyczące czynnej ochrony ekosystemów wodnych:  

1) zachowanie i ochrona zbiorników wód powierzchniowych wraz z pasem roślinności okalającej, poza 

rowami melioracyjnymi; 

3) tworzenie stref buforowych wokół zbiorników wodnych w postaci pasów zadrzewień i zakrzewień, 

celem ograniczenia spływu substancji biogennych i zwiększenia bioróżnorodności biologicznej; 

6) ograniczanie zabudowy na krawędziach wysoczyznowych, w celu zachowania ciągłości 

przyrodniczo-krajobrazowej oraz ochrony krawędzi tarasów rzecznych przed ruchami osuwiskowymi; 

10) utrzymanie i wprowadzanie zakrzewień i szuwarów wokół zbiorników wodnych, w szczególności 

starorzeczy i oczek wodnych jako bariery ograniczającej dostęp do linii brzegowej; utrzymanie lub 

tworzenie pasów zakrzewień i zadrzewień wzdłuż cieków jako naturalnej obudowy biologicznej 

ograniczającej spływ zanieczyszczeń z pól uprawnych; 

14) zachowanie i ewentualne odtwarzanie korytarzy ekologicznych opartych o ekosystemy wodne 

celem zachowania dróg migracji gatunków związanych z wodą;  

15) zwiększanie retencji wodnej, przy czym zbiorniki małej retencji winny dodatkowo wzbogacać 

różnorodność biologiczną terenu, uwzględniając starorzecza i lokalne obniżenia terenu; w miarę 

możliwości technicznych i finansowych zalecane jest odtworzenie funkcji obszarów źródliskowych o 

dużych zdolnościach retencyjnych; w miarę możliwości należy zachowywać lub odtwarzać siedliska 

hydrogeniczne mające dużą rolę w utrzymaniu lokalnej różnorodności biologicznej; 

W Obszarze zakazuje się: 

2) realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko w rozumieniu przepisów 

ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, 

poz. 1227, z późn. zm.) 
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3) likwidowania i niszczenia zadrzewień śródpolnych, przydrożnych i nadwodnych, jeżeli nie wynikają 

one z potrzeby ochrony przeciwpowodziowej i zapewnienia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub 

wodnego lub budowy, odbudowy, utrzymania, remontów lub naprawy urządzeń wodnych; 

7) likwidowania naturalnych zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów wodno-błotnych; 

8) lokalizowania obiektów budowlanych w pasie szerokości 100m od linii brzegów rzek, jezior i innych 

zbiorników wodnych, z wyjątkiem urządzeń wodnych oraz obiektów służących prowadzeniu 

racjonalnej gospodarki rolnej, leśnej lub rybackiej. 

 

Ryc. 28. Nadwkrzański Obszar Chronionego Krajobrazu na terenie gminy Nasielsk, dolina Wkry w okolicach 

Cieksyna 

Użytek ekologiczny „Psucin”  

Obszar podlegający ochronie na mocy Rozporządzenie Nr 15/96 Wojewody Ciechanowskiego z dn. 

30.10.1996 w sprawie uznania za użytek ekologiczny (Dz. Urz. Woj. Ciech. z dn. 12.11.1996 Nr 30 poz 

10). Zlokalizowany w południowej części gminy, w miejscowości Psucin (na działkach o numerach 

ewidencyjnych: 534 i 535/1). Powierzchnia użytku wynosi ok. 9,12 ha. Są to tereny podmokłe, 

trudnodostępne, stanowiące ostoję dla lokalnej zwierzyny.  W granicach Użytku znajduje się tzw. 

Bagno Czapskiego.  

Głównym zagrożeniem dla chronionych walorów przyrodniczych i krajobrazowych użytku jest 

zjawisko obniżania się wód gruntowych, prowadzące do stopniowej degradacji wilgotnych siedlisk.  

Zgodnie z Rozporządzaniem ochrona Użytku ekologicznego polega na wprowadzeniu następujących 

ograniczeń i zakazów: 

 polowania, chwytania, płoszenia i zabijania dziko żyjących zwierząt, niszczenia gniazd i nor, 

wybierania jaj i piskląt oraz wpuszczania psów, 

 dokonywania wszelkich zmian stosunków wodnych na terenie użytku ekologicznego, 
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 pozyskiwania, niszczenia i uszkadzania wszelkich roślin poza przypadkami uzasadnionymi 

potrzebami ochrony użytku ekologicznego, 

 wysypywania, zakopywania i wylewania odpadów lub innych nieczystości (np. obornika, 

gnojowicy) oraz innego zanieczyszczania wody i gleby, 

 palenia ognisk, wypalania trzcin, zakłócania ciszy. 

  

Ryc. 29. Użytek ekologiczny "Psucin" 

Pomniki przyrody 

W granicach gminy znajduje się 9 pomników przyrody ożywionej i 2 pomniki przyrody nieożywionej. 

Tab. 8. Zestawienie pomników przyrody ożywionej i nieożywionej na terenie gminy Nasielsk 

Pomniki przyrody ożywionej 

Nazwa pomnika 
przyrody 

 

Obowiązująca podstawa 
prawna  

Opis pomnika 
przyrody 

Obwód na 
wysokości 1,3 m 

[cm] 
Opis lokalizacji 

Jesion wyniosły 
Orzeczenie nr. 81/142/79 z dnia 

29 czerwca 1979 r. 
RLS.X.7141/15/1/79 

Jesion wyniosły 
Fraxinus 
excelsior 

373 
Chrcynno. 

Park, nr działki ewidencyjnej 289 

Dęby szypułkowe 

Orzeczenie nr. 112/173/81 z 
dnia 13 stycznia 1981 r. 
RLS.X.7141/1/81 Urzędu 

Wojewódzkiego w Ciechanowie. 
Ogłoszone w Dz. U. 

Wojewódzkiej Rady Narodowej 
w Ciechanowie z 7 wrzesień 
1981 r. nr. 2 Poz. 15-25 str. 8 

2 okazy dębów 
szypułkowych 

(Quercus 
robur) 

387,  
410 

Cieksyn.  
Skraj drzewostanu, (obręb 0008, 

gmina Nasielsk) 

Klon zwyczajny 

Orzeczenie 
nr. 589 Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie z dnia 20 grudnia 

1974 r. Zn RLS.X-831/285/74 

Klon zwyczajny 
(Acer 

platanoides) 
386 

Cieksyn. 
Teren cmentarza przykościelnego,  
, działka o numerze ewidencyjnym 

208/ 

Lipa drobnolistna 

Orzeczenie 
nr. 553 Urzędu Wojewódzkiego 
w Warszawie z dnia 20 grudnia 

1974 r. RLS.X-831/284/74 

Lipa 
drobnolistna 

(Tilia cordata) 
640 

Cieksyn. 
Teren cmentarza przykościelnego,  
, działka o numerze ewidencyjnym 

208/1 

Sosny zwyczajne 
i dęby 

szypułkowe 

Orzeczenie 
nr. 113/174/81 z dnia 13 

stycznia 1981 r. RLS.X.7141/2/81 
Urzędu Wojewódzkiego  

w Ciechanowie, ogłoszone w Dz. 
U. Wojewódzkiej Rady 

5 sosen 
zwyczajnych 

(Pinus 
sylvestris) i 6 

dębów 
szypułkowych 

Obwody sosen: 
224, 218, 187, 181, 
165 (drzewo suche) 

Obwody dębów: 
298, 252, 280, 260, 

257, 328 

Konary. 
Teren cmentarza ewangelickiego, , 
działka o numerze ewidencyjnym 

48 
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Narodowej w Ciechanowie  
nr. 2 poz. 25 str. 9 

(Quercus 
robur)  

Lipa drobnolistna 
i świerki 

pospolite  

Orzeczenie nr. 64/125/78 
Urzedu Wojewódzkiego w 

Ciechanowie z dnia 14 września 
1978r. RLS.X-7104/10/1/78 

lipa 
drobnolistna 

(Tilia mordata), 
2 świerki 
pospolite 

(Picea abies) 

Obwód lipy: 438, 
Obwody świerków: 

250, 242 

Lelewo. 
Park podworski  ,  działka o 

numerze ewidencyjnym 16/1 

Jesion wyniosły  ? 
Jesion wyniosły 

Fraxinus 
excelsior 

448 

Lubomin. 
W sąsiedztwie parku 

podworskiego, działka o numerze 
ewidencyjnym 44  

Wiąz szypułkowy 
i jesion wyniosły 

Orzeczenie nr. 97/158 z dnia 18 
lipca 1980 r. Urzędu 

Wojewódzkiego w Ciechanowie 
RLS.X.7141/9/2/80 

wiąz 
szypułkowy 

Ulmus laevis, 
jesion wyniosły 

Fraxinus 
excelsior 

Obwód wiązu: 400, 
obwód jesionu -389 

Lubomin. 
Park podworski, działka o numerze 

ewidencyjnym 47/5 

Dąb szypułkowy 

Orzeczenie  nr. 7/69/76 Urzędu 
Wojewódzkiego z dnia 22 

grudnia 1976 r. RLS.X-
7104/11/76 

dąb 
szypułkowy 

(Quercus 
robur) 

583 
Nasielsk. 

Park parafialny, , działka o 
numerze ewidencyjnym 602 

Pomniki przyrody nieożywionej 

Nazwa pomnika 
przyrody 

 

Obowiązująca podstawa 
prawna  

Opis pomnika 
przyrody 

Wymiary [cm] Opis lokalizacji 

Głaz narzutowy 

Orzeczenie nr. 553 Urzędu 
Wojewódzkiego w Warszawie z 
dnia 6 listopada 1974 nr. RLS.X-

831/227/74 

Głaz narzutowy 
(granitognejs 

szary) 

obwód 600, 
wysokość 70  

Krogule. 
Uprawa sosnowa, ok. 1 km od 

drogi wiejskiej. działka o numerze 
ewidencyjnym 253 

Głaz narzutowy 
Orzeczenia Prezydium WRN w 
Warszawie z dnia 31 stycznia 
1955 r. L.dz.Lb-5/27/235/55 

Głaz narzutowy obwód – 1080 
Ruszkowo, działka o numerze 

ewidencyjnym 62 

 

Najbliższe obszary chronione położone poza granicami gminy to: 

Obszar Natura 2000 Świetliste dąbrowy i grądy w Jabłonnej (PLH140045) – ostoja obejmująca 

rozczłonkowane fragmenty kompleksu leśnego na Wyżynie Ciechanowskiej. Jeden z obszarów 

podlegających ochronie położony jest przy południowej granicy gminy Nasielsk (w sąsiedztwie wsi 

Nuna, Psucin).  

Tereny objęte ochroną z uwagi na występowanie stosunkowo dużych powierzchni siedlisk świetlistej 

dąbrowy w postaci mazowieckiej. Są one szczególnie cenne ponieważ większość siedlisk od dłuższego 

czasu poddawana była procesowi odlesiania. Ostoja obejmuje dobrze oraz średnio wykształcone 

zbiorowiska grądów i świetlistych dąbrów, z bardzo wysokim udziałem gatunków 

charakterystycznych dla tych dwóch typów zbiorowisk roślinnych.  

Głównym zagrożeniem jest zanikanie świetlistej dąbrowy i sukcesja w kierunku grądów oraz 

obniżanie wieku drzewostanu na skutek pozyskiwania drewna.  

Obszar Natura 2000 Forty Modlińskie (PLH140020) 

Obszar obejmuje następujące obiekty: 
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 zimowiska nietoperzy: Fort IV – Janówek, Fort V - Dębina, 6 schronów koło Cybulic, Fort XIb - 

Strubiny, Fort XIII - Błogosławie, Fort XIVa – Goławice; 

 kazamaty sąsiadujące od północy z Twierdzą Modlin (kolonia rozrodcza). 

Forty te wchodzą w skład pierścienia fortecznego wokół Twierdzy Modlin - jednej z największych w 

Europie budowli tego typu. Historia obiektów fortecznych w tym miejscu (widły Bugu i Wisły) sięga 

czasów Potopu Szwedzkiego. Budowę Twierdzy w kształcie obecnym rozpoczęto budować z rozkazu 

Napoleona. W II poł. XIX w. dobudowano forty tym samym przekształcając obiekt w tzw. twierdzę 

fortową. Niektóre jej obiekty do dziś są wykorzystywane przez Wojsko Polskie.  

Przedmiotem ochrony na obszarze są następujące gatunki zwierząt:  

• 1308  Mopek  Barbastella barbastellus,  

• 1324  Nocek  duży  Myotis myotis. 

Główne zagrożenia dla gatunków podlegających ochronie to płoszenie nietoperzy przez osoby 

penetrujące obiekty: włamania do zamkniętego obiektu, również w czasie zimy, penetracja i 

niepokojenie zimujących zwierząt, palenie ognisk wewnątrz obiektów, zmiany mikroklimatu podczas 

okresu hibernacji nietoperzy, turystyka w okresie hibernacji. Potencjalnym zagrożeniem są zmiany w 

zagospodarowaniu i użytkowaniu obiektów, a tym samym zmiany warunków siedliskowych.  

Wymienione wyżej zagrożenia (zarówno główne jak i potencjalne) mogą więc wynikać z działań i  

zmian w zagospodarowaniu dotyczących jedynie obszarów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie. 

Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu - ustanowiony rozporządzeniem nr 117 Wojewody 

Mazowieckiego z dnia 29.08.1997 r. (Dz. Urz. z 1997 r. Nr 43, poz. 149, nowelizacja w Dz. Urz. z dnia 

18 sierpnia 2000 r. Nr 93, poz. 911). Obszar objęty ochroną położony jest przy wschodniej granicy 

gminy (w rejonie wsi Jaskółowo). Jedną z ważniejszych funkcji, jaką pełni Warszawski Obszar 

Chronionego Krajobrazu jest funkcja korytarza ekologicznego umożliwiającego migrację roślin, 

zwierząt i grzybów.  

Zasady zagospodarowania i użytkowania terenu określa: 

 Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego nr 3 z dnia 13 lutego 2007r. w sprawie 

Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. z dnia 14 lutego 2007 r. Nr 42, poz. 

870); 

 Rozporządzenie Nr 56 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 października 2008 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. z dnia 

30 października 2008 r. Nr 185, poz. 6629); 

 Uchwała Nr 34/13 Sejmiku Województwa mazowieckiego z dni 18 lutego 2013 r. zmieniająca 

niektóre rozporządzenia Wojewody Mazowieckiego dotyczące obszarów chronionego 

krajobrazu (Dz. Urz. z dnia 27 lutego 2013 r. poz. 2486). 

Rezerwat Zegrze - Celem ochrony jest zachowanie fragmentu naturalnych lasów mieszanych z 

udziałem dębu bezszypułkowego. Utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i Przemysłu 

Drzewnego z dnia 16 października 1979 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P. z 1979 r. Nr 

26 poz. 141). Zlokalizowany w gminie Serock, na wschód od miejscowości Jaskółowo, Lorcin. 

Rezerwat Pomiechówek  - Celem ochrony jest zachowanie fragmentu lasu grądowego z licznymi 

drzewami pomnikowymi oraz bogatą fauną. Utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Leśnictwa i 
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Przemysłu Drzewnego z dnia 3 grudnia 1981 r. w sprawie uznania za rezerwaty przyrody (M.P. z 1981 

r. Nr 29, poz. 271). Zlokalizowany w gminie Pomiechówek, na południe od miejscowości 

Miękoszynek. 

Rezerwat Dolina Wkry - Celem ochrony jest zachowanie krajobrazu przełomowego odcinka rzeki 

Wkry oraz pozostałości lasów łęgowych. Utworzony na mocy Zarządzenia Ministra Ochrony 

Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 8 lipca 1991 r. w sprawie uznania za rezerwaty 

przyrody (M. P. z 1991 r. Nr 25, poz. 172). Zlokalizowany w gminie Pomiechówek, na południe od 

miejscowości Toruń Włościański.  

3.2. Ochrona prawna walorów kulturowych  

Najważniejszymi zabytkami gminy Nasielsk są, wpisane do rejestru zabytków: 

- kościoły w Nasielsku (z końca XIX w.) i w Cieksynie (z XV w.); 

- parki dworskie i podworskie z XIX w. w: Chrcynnie, Czajkach, Głodowie Wielkim, Kosewie, Lelewie, 

Lubominie, Pianowie Daczki i Siennicy; 

- budynki w Nasielsku: obecne gimnazjum i dawny dom nauczyciela oraz obecna biblioteka; 

- dawny wiatrak w Krzyczkach Szumnych; 

- grodzisko wczesnohistroryczne „Kopiec” w Nasielsku (obiekt nie jest ujęty w GEZ); 

- cmentarzysko neolityczne w Zaborzu (stanowisko archeologiczne). 

Pozostałe zabytki, ujęte w Gminnej Ewidencji Zabytków to: 

- park przykościelny w Nasielsku; 

- domy i kamienice w Nasielsku, położone przede wszystkim na starym mieście objętym strefą 

ochrony konserwatorskiej; 

- 3 zabytkowe kapliczki (w Popowie Borowym, Siennicy i Zaborzu); 

- dawny (nieczynny) cmentarz żydowski w Nasielsku. 

Pozostałości parków podworskich znajdują się także w Cieksynie, Kędzierzawicach i Paulinowie, a 

parku przykościelnego w Cieksynie. 

Innymi elementami zagospodarowania istotnymi ze względu na zagadnienia dziedzictwa 

kulturowego, a nie objętymi gminną ewidencją zabytków są: 

- czynny cmentarz w Cieksynie; 

- cmentarz ewangelicki w Konarach o nieuregulowanym statusie (nie nastąpiło formalne zamknięcie 

cmentarza); 

- kurhan w Cieksynie usypany w latach 1914-16; 

- teren dawnego cmentarza w Andzinie po południowej stronie torów kolejowych w pobliżu 

przejazdu kolejowego – o uporządkowanie terenu stara się „Stowarzyszenie Dolina Wkry”. 

- kapliczki i krzyże przydrożne, nadal otaczane czcią i opieką mieszkańców. 

W gminie Nasielsk znajdują się 3 obiekty będące elementami „Szlaku Bitwy Warszawskiej 1920”:  

- pomnik na Polu Bitwy pod Borkowem przy moście nad Wkrą,  

- cmentarze w Cieksynie i Nasielsku na których pochowani są polegli polscy żołnierze.  
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Ryc. 30. Lokalizacja najważniejszych zabytków na terenie gminy (opracowanie własne na podstawie danych z 

Gminnej Ewidencji Zabytków, rejestru zabytków, wizji terenowych i wywiadów z mieszkańcami) 

„Stowarzyszenie Dolina Wkry” stara się o włączenie do szlaku także lasu sosnowego w centrum wsi 

Cieksyn ponieważ czubki sosen miały być specjalnie przycinane w czasie walk w 1920 roku. 

Na terenie gminy znajdują się relikty dwóch nieczynnych linii kolejowych: 

- Nasielsk-Legionowo przebiegający przez miejscowości: Mogowo, Budy Siennickie, Cegielnia Psucka; 

linia została uruchomiona wiosną 1939 roku i funkcjonowała tylko do września 1939 roku; 

- wąskotorowej Nasielsk-Pułtusk przebiegający przez miejscowości: Mogowo, Siennica, Nasielsk, 

Pniewo, Krzyczki; linia została uruchomiona w 1950 roku i funkcjonowała do 2002 roku, tory zostały 
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zdemontowane w 2011 roku; aktualnie planowane jest wytyczenie ścieżki rowerowej trasą dawnej 

linii. 

Zabytki objęte ochroną prawną 

W granicach gminy znajduje się 88 obiektów niearcheologicznych objętych Gminną Ewidencją 

Zabytków (w tym 23 wpisane do rejestru zabytków); 

W obowiązującym planie miejscowym miasta Nasielsk z 2010 roku wyznaczono trzy strefy ścisłej 

ochrony konserwatorskiej obejmujące: teren zwartej zabudowy Starego Miasta (w tym kościół 

parafialny pw. Św. Wojciecha oraz najbardziej wartościowy obszar układu urbanistycznego starego 

miasta), cmentarz żołnierzy z I Wojny Światowej i cmentarz żydowski. 

W granicach gminy znajduje się 256 stanowisk archeologicznych objętych ochroną prawną: 

 2 stanowiska archeologiczne objęte Gminną Ewidencją Zabytków i wpisane do rejestru 
zabytków:   

o cmentarzysko neolityczne w Zaborzu nr ew. AZP 50-63/15 nr rej. C-138 z dnia 1968-
12-14;  

o grodzisko wczesnohistroryczne „Kopiec” w Nasielsku ew. AZP 37/49-64  nr rej. C-139 
z  dnia 1952-01-02; 

 239 stanowisk archeologicznych objętych Gminną Ewidencją Zabytków i nie wpisanych do 
rejestru zabytków; 

 15 stanowisk archeologicznych nie ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków. 

 

Tab. 9. Wykaz obiektów niearcheologicznych ujętych w Gminnej Ewidencji Zabytków 

L.p. Nazwa obiektu Lokalizacja Wpis do rejestru zabytków 

1. Dom drewniany Nasielsk, ul. Folwark 17 - 

2. Dom murowany Nasielsk, ul. Folwark 19 - 

3. Dom drewniany Nasielsk, ul. Kościelna 14 - 

4. Dom drewniany Nasielsk, ul. Kościelna 22 - 

5. Dom murowany Nasielsk, ul. Kościelna 6 

(w karcie Gminnej Ewidencji 

Zabytków błędna informacja o 

wpisie do rejestru zabytków) 

6. Dom murowany Nasielsk, ul. Kościuszki 2 - 

7. Dom murowany Nasielsk, ul. Kościuszki 30 - 

8. Cmentarz Żydowski Nasielsk, ul. Kwiatowa - 

9. Dom murowany Nasielsk, ul. Młynarska 15 - 

10. Dom drewniany Nasielsk, ul. Młynarska 28 - 

11. Dom drewniany 

Nasielsk, ul. Młynarska 38 – 

wykreślono zgodnie z 

Zarządzeniem Nr 8/14 

- 

12. Dom murowany Nasielsk, ul. Młynarska 9 - 

13. Dom murowany Nasielsk, ul. P.O.W. 25 - 

14. Dom murowany Nasielsk, ul. Piłsudskiego 33 - 

15. Dom drewniany Nasielsk, ul. Piłsudskiego 35 - 

16. Dom murowany Nasielsk, ul. Piłsudskiego 2 - 
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L.p. Nazwa obiektu Lokalizacja Wpis do rejestru zabytków 

17. Dom murowany Nasielsk, ul. Rynek 21 - 

18. Dom murowany Nasielsk, ul. Rynek 7 - 

19. Dom murowany Nasielsk, ul. Składowa 1 - 

20. Dom murowany Nasielsk, ul. Św. Wojciecha 1 - 

21. Dom murowany Nasielsk, ul. Św. Wojciecha 9 - 

22. Dom murowany Nasielsk, ul. Św. Wojciecha 3  

23. Dom murowany Nasielsk, ul. Warszawska 1 - 

24. Dom murowany Nasielsk, ul. Warszawska 16 - 

25. Dom murowany Nasielsk, ul. Warszawska 18 - 

26. Dom murowany Nasielsk, ul. Warszawska 2 - 

27. Dom murowany Nasielsk, ul. Warszawska 68 - 

28. 
Dwór z zespołu dworsko - 

parkowego 
Chrcynno 

A-77, wpis z dnia 1959-11-20, 

29. 
Park z zespołu dworsko - 

parkowego 
Chrcynno 

A-77, wpis z dnia 1959-11-20, 

30. 
Zespół dworsko-parkowy: dwór, 

park 
Chrcynno 

A-77, wpis z dnia 1959-11-20, 

31. 
Kościół parafialny p.w. Św. 

Doroty 
Cieksyn 

A- 57, wpis z dnia 1954-05-10 

(w karcie Gminnej Ewidencji 

Zabytków błędna data wpisu do 

rejestru zabytków: 1959-05-10) 

32. Park Cieksyn - 

33. Park Czajki A-167, wpis z dnia 1976-03-01 

34. Park Głodowo Wielkie A-337, wpis z dnia 1989-04-14 

35. Dwór z zespołu podworskiego Kosewo A-253, wpis z dnia 1991-10-23 

36. Park z zespołu podworskiego Kosewo A-253, wpis z dnia 1991-10-23 

37. Zespół podworski: dwór, park Kosewo A-253, wpis z dnia 1991-10-23 

38. Budynek szkoły Krzyczki Szumne - 

39. Wiatrak Krzyczki Szumne 
A-853, wpis z dnia 2009-03-30 

(brak adnotacji w studium z 2010r)  

40. Dwór z zespołu podworskiego Lelewo A-270, wpis z dnia 1993-04-05 

41. Park z zespołu podworskiego Lelewo A-270, wpis z dnia 1993-04-05 

42. Stajnia z zespołu podworskiego Lelewo A-270, wpis z dnia 1993-04-05 

43. Stodoła z zespołu podworskiego Lelewo A-270, wpis z dnia 1993-04-05 

44. 
Zespół podworski: dwór, park, 

stodoła, stajnia 
Lelewo 

A-270, wpis z dnia 1993-04-05 

45. Park Lubomin 

A-168, wpis z dnia 1976-03-01 

(w karcie GEZ brak informacji o 

wpisie do rejestru zabytków) 

46. Cmentarz parafialny Nasielsk - 

47. Cmentarz wojenny Nasielsk - 

48. Kamienica Nasielsk, ul. Kilińskiego 13 - 

49. Kamienica Nasielsk, ul. Kilińskiego 6 - 

50. Kamienica Nasielsk, ul. Kilińskiego 8 - 

51. Kamienica Nasielsk, ul. Kilińskiego 9 - 

52. Dom drewniany Nasielsk, ul. Kościelna 19 - 
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L.p. Nazwa obiektu Lokalizacja Wpis do rejestru zabytków 

53. Dom drewniany Nasielsk, ul. Kościelna 24 - 

54. Kamienica Nasielsk, ul. Kościuszki 21 - 

55. Kamienica Nasielsk, ul. Kościuszki 24 - 

56. Kamienica Nasielsk, ul. Kościuszki 3 - 

57. Kamienica Nasielsk, ul. Kościuszki 4/6 - 

58. Dom Nasielsk, ul. P.O.W.  3 - 

59. Dom Nasielsk, ul. P.O.W. 5 - 

60. Park Siennica, gm. Nasielsk 
A-286, wpis z dnia 1989-12-18 i i z 

dnia 1996-09-27 

61. Dom Nasielsk, ul. Piłsudskiego 17 - 

62. Dom Nasielsk, ul. Piłsudskiego 6 
A-994 z dnia 2010-11-23 

(brak adnotacji w studium z 2010r) 

63. Dom Nasielsk, ul. Rynek 10 - 

64. Kamienica Nasielsk, ul. Rynek ½ - 

65. Kamienica Nasielsk, ul. Rynek 19 - 

66. Kamienica Nasielsk, ul. Rynek 22 - 

67. Kamienica Nasielsk, ul. Rynek 17/18 - 

68. Kamienica Nasielsk, ul. Rynek 27 - 

69. Kamienica Nasielsk, ul. Rynek 3 - 

70. Kamienica Nasielsk, ul. Rynek 30/31 - 

71. Kamienica Nasielsk, ul. Rynek 35/36 - 

72. Kamienica Nasielsk, ul Rynek 4 - 

73. Kamienica Nasielsk, ul. Rynek 5/6 - 

74. Kamienica Nasielsk, ul. Rynek 8 - 

75. Kamienica Nasielsk, ul. Rynek 9 - 

76. Budynek Szkoły Nasielsk, ul. Staszica 1 A-1068, wpis z dnia 2009-07-13  

77. 
Brama przy kościele farnym Św. 

Wojciecha 
Nasielsk 

- 

78. Kiosk przykościelny Nasielsk - 

79. 
Kościół farny p.w.  Św. 

Wojciecha 
Nasielsk 

A-158, wpis z dnia 1972-04-10 

(w karcie GEZ nr dec. 158) 

80. Park przykościelny Nasielsk - 

81. Plebania przy budynku kościoła Nasielsk - 

82. Dom nauczyciela Nasielsk, ul. Szkolna 1A 
A-827, wpis z dnia 2008-12-15 

(brak adnotacji w studium z 2010 r) 

83. Transformator Nasielsk, ul. Warszawska - 

84. Dom Nasielsk, ul. Warszawska 36 - 

85. Pałacyk Pianowo Daczki A-153, wpis z dnia 1976-03-01 

86. Park Pianowo Daczki 

A-153, wpis z dnia 1976-03-01 

W wykazie rej. zab. w GEZ także: 

teren d.folwarku, nr rej.: dec. 401 z 

2010-05-15  

(w karcie GEZ nr dec. 169)  

87. Kapliczka przydrożna Popowo Borowe - 

88. Kapliczka przydrożna Siennica - 

89. Kapliczka przydrożna Zaborze - 
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Tab. 10. Wykaz stanowisk archeologicznych ujętych w GEZ:  

Miejscowość Nr AZP Funkcja Stanowiska Chronologia / informacja o wpisie do rej. zabytków 

Andzin 31/49-63  ślad osadn. średniowiecze, okres nowożytny 

32/49-63  ślad osadn. wczesne średniowiecze 

33/49-63  ślad osadn. wczesne średniowiecze 

34/49-63  ślad osadn. późne średniowiecze, okres nowożytny 

35/49-63  ślad osadn., osada? późne średniowiecze 

36/49-63  ślad osadn. późne średniowiecze, okres nowożytny 

Budy Siennickie 6/50-64  osada XIV-XVI w. 

30/50-64  ślad osadn., osada Neolit, początek epoki brązu 

Cegielnia Psucka  24/50-64  ślad osadn. starożytność  

25/50-64  osada, ślad osadn. starożytność, neolit, wcz. okres brązu, wcz. 

średniowiecze  

26/50-64  osada cmentarzysko  starożytność, neolit, okr. Lateński, okr. wpł. rzym.    

Chechnówka  1/50-65  ślad osadn.   o nieokreślonej bliżej chronologii 

Chlebiotki 27/49-63 ślad osadn., osada wczesne średniowiecze, okres nowożytny 

17/ 49-64 ślad osadn., osada epoka brązu, starożytność, wczesne średniowiecze, 

średniowiecze, nowożytność 

26/ 49-64 osada wczesne średniowiecze, średniowiecze, 

nowożytność 

27/ 49-64 ślad osadn. epoka kamienia-epoka brązu, starożytność, 

wczesne średniowiecze, średniowiecze, 

nowożytność 

28/ 49-64 ślad osadn. starożytność, wczesne średniowiecze, 

średniowiecze, nowożytność 

29/ 49-64 osada późne średniowiecze-nowożytność 

30/ 49-64 osada wczesne średniowiecze, późne średniowiecze-

nowożytność 

31/ 49-64 ślad osadn., osada? starożytność, wczesne średniowiecze, późne 

średniowiecze 

32/ 49-64 ślad osadn., osada starożytność, wczesne średniowiecze, 

średniowiecze, nowożytność 

33/ 49-64 ślad osadn., osada? wczesna epoka brązu, średniowiecze, nowożytność 

18/ 49-64 ślad osadn., osada, 

osada? 

wczesne średniowiecze, średniowiecze, 

nowożytność 

19/ 49-64 ślad osadn., osada epoka kamienia-wczesna epoka brązu, wczesne 

średniowiecze, nowożytność 

20/ 49-64 chata? wczesne średniowiecze-średniowiecze 

21/ 49-64 ślad osadn. epoka brązu 

22/ 49-64 osada wczesne średniowiecze, średniowiecze 

23/ 49-64 ślad osadn. wczesne średniowiecze, średniowiecze, 

nowożytność 

24/ 49-64 ślad osadn. średniowiecze, nowożytność 

25/ 49-64 osada Nowożytność 

Chrcynno  1/49-65  ślad osadn. starożytność  

Cieksyn 50/ 49-63 ? schyłkowy paleolit 

43/ 49-63 ślad osadn. okres nowożytny 
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Miejscowość Nr AZP Funkcja Stanowiska Chronologia / informacja o wpisie do rej. zabytków 

44/ 49-63 ślad osadn. wczesne średniowiecze, okres nowożytny 

45/ 49-63 ślad osadn. późne średniowiecze, okres nowożytny 

46/ 49-63 ślad osadn. średniowiecze, okres nowożytny 

47/ 49-63 osada wczesne średniowiecze-średniowiecze/okres 

nowożytny 

48/ 49-63 ślad osadn. epoka kamienia-wczesna epoka żelaza, późne 

średniowiecze-okres nowożytny 

49/ 49-63 ślad osadn., osada średniowiecze, okres nowożytny 

51/ 49-63 ? schyłkowy paleolit 

Dąbrowa  35/49-65  osada, ślad osadn. epoka brązu, epoka żelaza, wczesne średniowiecze  

Dębinki  19/50-64  osada  neolit  

Głodowo 

Wielkie  

96/49-64 ślad osadn. epoka kamienia-epoka brązu, starożytność 

105/49-64 ślad osadn., osada? średniowiecze 

106/49-64 ślad osadn. średniowiecze, nowożytność 

97/49-64 ślad osadn. średniowiecze, nowożytność 

98/49-64 osada  późne średniowiecze-nowożytność 

99/49-64 ślad osadn, osada  starożytność, średniowiecze, nowożytność 

100/49-64 ślad osadn. średniowiecze 

101/49-64 ślad osadn. Nowożytność 

102/49-64 ślad osadn. Nowożytność 

103/49-64 ślad osadn. Nowożytność 

104/49-64 ślad osadn. średniowiecze 

3/49-65  ślad osadn, osada  starożytność, ep. brązu-ep. żelaza, okr. wpływów 

rzym., wczesne średniowiecze   

12/49-65  ślad osadn. wczesne średniowiecze  

4/49-65  ślad osadn. starożytność, średniowiecze  

5/49-65  ślad osadn, osada  starożytność, XI?-XIII w., XIV-XVI w.  

6/49-65  ślad osadn. starożytność  

7/49-65  osada  okres wpływów rzymskich  

8/49-65  osada  XIV-XV w.  

  

9/49-65  osada  XIII-XVI w.  

10/49-65  osada  epoka brązu, XII-XIII w.  

11/49-65  osada, ślad osadn.  starożytność, XIII-XIV w.  

Jackowo 

Dworskie 

18/48-64  osada  XIV-XVIII w.  

22/48-64  osada, cmentarzysko  okres rzymski, XII-XIII w.  

36/48-64  ślad osadn, osada  okres rzymski, starożytność, XII w.  

42/48-64  osada  epoka brązu  

43/48-64  osada  XI-XIII w.  

44/48-64  osada, ślad osadn.  XI?-XIII w., XIV-XV w.  

45/48-64  osada  XII-XIII w., XIV-XVI w.  

47/48-64  osada  XIII w.  

23/48-64  osada, ślad osadn.   V okres epoki brązu - okr. halsztacki - XIV-XVI w.  

46/48-64  osada  XIII w.  

56/48-64   osada  XII-XIII w.  

35/48-64  osada  wczesne średniowiecze  
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Miejscowość Nr AZP Funkcja Stanowiska Chronologia / informacja o wpisie do rej. zabytków 

Jackowo 

Włościańskie  

(numeracja Jac-

kowo Dworskie) 

55/48-64  osada  XIII w., XIV-XV w.  

Jaskółowo  6/50-65  osada  ep. brązu XII-XIII w.  

7/50-65  ślad osadn.  okr.halszt.-okr. lateński  

8/50-65  osada  okr. wpł. rzym.  

Kątne 6/49-64  ślad osadn. epoka kamienia-epoka brązu (wczesna epoka 

żelaza?), epoka brązu-epoka halsztacka 

7/49-64  ślad osadn., osada wczesne średniowiecze, średniowiecze, 

nowożytność 

8/49-64  ślad osadn., osada epoka kamienia-wczesna epoka żelaza, epoka 

brązu, średniowiecze, nowożytność 

9/49-64  ślad osadn., osada starożytność, wczesne średniowiecze, 

średniowiecze, nowożytność 

10/49-64  ślad osadn. epoka brązu-wczesna epoka żelaza, wczesne 

średniowiecze, średniowiecze, nowożytność 

11/49-64  ślad osadn. wczesne średniowiecze 

12/49-64  ślad osadn., osada starożytność, epoka brązu-wczesna epoka żelaza, 

późne średniowiecze 

13/49-64  ślad osadn., osada wczesne średniowiecze, średniowiecze, 

nowożytność 

Kędzierzawice  2/48-64  osada  XII-XIII w., XIV-XV w.  

3/48-64  ślad osadn., osada  późny okr. rzym., XIII-XIV w.  

1/48-65  ślad osadn. wczesne średniowiecze  

Konary 22/49-63 osada, ślad osadn. okres wpływów rzymskich, okres nowożytny 

23/49-63 ślady osadn., osada starożytność, wczesne średniowiecze, 

średniowiecze, okres nowożytny 

24/49-63 osada  wczesne średniowiecze, średniowiecze, okres 

nowożytny 

25/49-63 ślady osadn., osada starożytność, okres nowożytny 

26/49-63 osada, ślad osadn. średniowiecze, okres nowożytny 

Kosewo 14/49-64 osada, ślad osadn. późne średniowiecze-nowożytność, epoka 

kamienia-epoka brązu 

15/49-64 ślad osadn. epoka kamienia-wczesna epoka brązu 

16/49-64 ślad osadn. średniowiecze 

Krogule  28/50-64  ślad osadn. starożytność  

31/50-64  ślad osadn. starożytność  

Krzyczki 

Pieniążki  

13/49-65  osada  XIV? XV-XVII w.  

Lelewo  14/50-63  grób  kult. amfor kulistych, neolit  

9/50-63  osada  kult. przeworska, okres wpł. rzymskich, 

średniowiecze  

10/50-63  osada  kult. przeworska, okres  wpł. rzymskich  

11/50-63  ślad osadn. średniowiecze -XIV-XVI  w., nowożytność  

12/50-63  ślad osadn. kult. przeworska, okres wpł. rzymskich  
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13/50-63  ślad osadn. kult. przeworska, okres wpł. rzymskich  

Lubomin  11/48-64  osada  wczesne średniowiecze, XV-XVII w. 

12/48-64  ślad osadn., osada  późne łużyce, XII w., XIV-XVII w.  

19/48-64  ślad osadn., osada  późny okr.rzymski,XIII-XIVw   

20/48-64  osada  XII-XIV w.  

21/48-64  ślad osadn. k. łużycka - IV-V okr. epoki brązu, okr. rzymski, XIII-

XIV w.  

Malczyn  

 

28/49-63  osada  wczesne średniowiecze, nowożytność 

29/49-63  ślad osadn. wczesne średniowiecze  

30/49-63  ślad osadn. okr. wpływów rzymskich, nowożytność 

Mazewo 

Dworskie 

32/48-63  osada  XI-XIII,  ślad  osadniczy  nowożytność  

37/48-63  osada  XI-XIII w.  

13/48-64  osada  późny okres lateński / wcz. okr.  

rzymski  

14/48-64  ślad osadn., osada  XIII w., XIV-XVI w.  

15/48-64  ślad osadn. okres rzymski ?  

1/49-64  ślad osadn. wczesne średniowiecze, średniowiecze, 

nowożytność 

Mazewo 

Włościańskie 

2/49-64  ślad osadn., osada  wczesne średniowiecze, średniowiecze, 

nowożytność 

3/49-64  ślad osadn. starożytność, wczesne średniowiecze, 

średniowiecze, nowożytność 

4/49-64  ślad osadn., osada  wczesne średniowiecze, średniowiecze, 

nowożytność 

Miękoszyn  15/50-64  ślad osadn., osada  XIII, XV, XVI, XVII w.  

17/50-64  ślad osadn., osada  XIII w., nowożytny  

18/50-64  osada  wczesne średniowiecze  

Miękoszynek  13/50-64  ślad osadn. wczesne średniowiecze  

 

Młodzianowo  

29/50-64  osada   starożytność  

32/50-64  ślad osadn. starożytność  

33/50-64  ślad osadn. starożytność, neolit - kultura pucharów lejkowatych  

Mogowo  2/50-64  osada, ślad osadn. ep. brązu, XV-XVI w. 

3/50-64  ślad osadn. Neolit 

Morgi 

(numeracja 

Mogowo) 

1/50-64  osada, cmentarzysko  ep. brązu - kultura łużycka  

Morgi  4/50-64  ślad osadn.,osada, 

cmentarzysko  

 mezolit, epoka brązu  

5/50-64  osada  mezolit  -  epoka  brązu  -  - kultura łużycka  

Nasielsk  37/49-64  grodzisko  XII-XIII w.  

OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW  

nr rej. C-139 z  dnia 1952-01-02 

46/49-64 ślad osadn. epoka kamienia, nowożytność 

47/49-64 ślad osadn. epoka kamienia-epoka brązu, starożytność (okres 

halsztacki?), wczesne średniowiecze, nowożytność 
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48/49-64 osada? neolit-wczesna epoka brązu, późne średniowiecze-

okres nowożytny 

49/49-64 ślad osadn. średniowiecze, nowożytność 

50/49-64 ślad osadn. późne średniowiecze, nowożytność 

51/49-64 osada epoka brązu-wczesna epoka żelaza, późne 

średniowiecze-nowożytność 

52/49-64 osada, ślad osadn., 

osada? 

można datować od neolitu po wczesną epokę 

brązu, epoka brązu-wczesna epoka żelaza 

53/49-64 osada wczesne średniowiecze, średniowiecze, 

nowożytność 

54/49-64 ślad osadn. epoka kamienia, nowożytność 

55/49-64 osada epoka brązu, późne średniowiecze - nowożytność 

38/49-64 ślad osadn., 

osada(podgrodzie?) 

wczesne średniowiecze, średniowiecze, 

nowożytność 

56/49-64 osada, ślad osadn., 

osada? 

III-IV okres epoki brązu?, wczesne średniowiecze, 

późne średniowiecze - nowożytność 

57/49-64 ślad osadn., osada starożytność, wczesne średniowiecze, 

średniowiecze, nowożytność 

58/49-64 ślad osadn. Nowożytność 

59/49-64 ślad osadn. Nowożytność 

60/49-64 ślad osadn. średniowiecze 

61/49-64 osada Nowożytność 

62/49-64 ślad osadn. wczesne średniowiecze, średniowiecze, 

nowożytność 

63/49-64 ślad osadn., osada starożytność, wczesne średniowiecze, późne 

średniowiecze – okres nowożytny 

64/49-64 ślad osadn. wczesne średniowiecze, średniowiecze, 

nowożytność 

65/49-64 osada późne średniowiecze – okres nowożytny 

39/49-64 ślad osadn. Nowożytność 

66/49-64 ślad osadn., osada neolit?, wczesna epoka brązu?, wczesne 

średniowiecze, średniowiecze, nowożytność 

67/49-64 ślad osadn. neolit – epoka brązu 

68/49-64 ślad osadn. wczesne średniowiecze, średniowiecze 

69/49-64 ślad osadn. Nowożytność 

70/49-64 ślad osadn. Nowożytność 

71/49-64 ślad osadn. średniowiecze, nowożytność 

72/49-64 ślad osadn., osada wczesne średniowiecze, średniowiecze, 

nowożytność 

73/49-64 ślad osadn. Nowożytność 

74/49-64 ślad osadn. średniowiecze, nowożytność 

75/49-64 ślad osadn. Nowożytność 

40/49-64 ślad osadn. średniowiecze, nowożytność 

76/49-64 ślad osadn., osada? średniowiecze, nowożytność 

77/49-64 osada wczesne średniowiecze, średniowiecze 

78/49-64 ślad osadn. średniowiecze, nowożytność 
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79/49-64 ślad osadn. wczesne średniowiecze, średniowiecze, 

nowożytność 

80/49-64 ślad osadn., osada wczesne średniowiecze, średniowiecze, 

nowożytność 

81/49-64 ślad osadn., osada średniowiecze, nowożytność 

82/49-64 osada średniowiecze, nowożytność 

83/49-64 ślad osadn., osada wczesne średniowiecze, średniowiecze, 

nowożytność 

84/49-64 ślad osadn. średniowiecze, nowożytność 

85/49-64 ślad osadn. wczesne średniowiecze, średniowiecze, 

nowożytność 

41/49-64 osada późne średniowiecze - nowożytność 

86/49-64 ślad osadn. średniowiecze, nowożytność 

87/49-64 ślad osadn. średniowiecze, nowożytność 

88/49-64 ślad osadn., osada średniowiecze, nowożytność 

89/49-64 ślad osadn., osada wczesne średniowiecze, średniowiecze, 

nowożytność 

90/49-64 ślad osadn. średniowiecze, nowożytność 

91/49-64 ślad osadn., osada, 

miasto 

wczesne średniowiecze, średniowiecze, 

nowożytność 

92/49-64 osada średniowiecze - nowożytność 

93/49-64 ? ? 

42/49-64 ślad osadn. wczesne średniowiecze, nowożytność 

43/49-64 osada późne średniowiecze - nowożytność 

44/49-64 ślad osadn. średniowiecze, nowożytność 

45/49-64  ślad osadn. starożytność, wczesne średniowiecze, nowożytność 

Pianowo Daczki  

 

1/48-64  osada  XII-XIII w.  

59/48-64  ślad osadn., osada  ?, XIV-XVI w.  

61/48-64  ślad osadn. starożytność  

58/48-64  osada, ślad osadn.  XIII-XIV, XV-XVI w.  

94/49-64  osada, ślad osadn.  neolit – wczesna epoka brązu 

95/49-64  ślad osadn. średniowiecze, nowożytność 

Pniewo 107/49-64 ślad osadn. epoka kamienia-epoka brązu, starożytność 

108/49-64 osada, ślad osadn., 

osada? 

wczesne średniowiecze, średniowiecze, 

nowożytność 

109/49-64 osada, ślad osadn.  średniowiecze, nowożytność 

110/49-64 ślad osadn. epoka kamienia-epoka brązu 

111/49-64 ślad osadn. Nowożytność 

14/49-65  osada  XIV-XV w. 

Nasielsk-

Pniewska Górka  

2/49-65  ślad osadn., osada  starożytność, neolit, epoka brązu, ep. żelaza, okr. 

wpł. rzymskich, średniowiecze  

Popowo Borowe 2/50-65  ślad osadn. mezolit - neolit  

3/50-65  osada jednodworcza XV-XVI w.  

4/50-65  osada  XII-XIII w.  

5/50-65  ślad osadn. mezolit - neolit, ep. brązu - okres lateński  

Popowo Północ 30/49-65  ślad osadn., osada  staroż. ep.brązu, wcz.średn.   
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Psucin 16/50-64  ślad osadn. starożytny  

20/50-64  ślad osadn. wcz. średn., nowożytny  

27/50-64  ślad osadn., osada  starożytny, XII-XIII w.  

Siennica 36/49-64  ślad osadn. wcz. średn., nowożytny  

Słustowo  12/48-63  osada  XIV-XV w.  

16/48-64  ślad osadn. starożytność  

Słustowo 

(numeracja 

Mazewo 

Dworskie) 

22/48-63  ślad osadn. okr. wpływów rzymskich  

Stare Pieścirogi 34/49-64  ślad osadn. epoka kamienia, średniowiecze, nowożytność 

35/49-64  ślad osadn., osada  epoka kamienia-epoka brązu, starożytność,  

wczesne średniowiecze, późne średniowiecze, 

nowożytność 

Studzianki  7/50-64  osada  XIV?, XV, XVI w.  

23/50-64  osada  XV-XVI w.  

8/50-64  osada  neolit - kultura ceramiki sznurowej  

9/50-64  ślad osadn., osada  starożytność, wcz. średn., XV-XVi w.  

10/50-64  ślad osadn. XI-XIII w.  

11/50-64  osada  XIV, XV, XVI, XVII w.  

12/50-64  osada  XIII-XIV w., XV, XVI,XVII w.  

14/50-64  ślad osadn., osada  starożytność, I-II okres ep. brązu kult. Trzciniecka  

21/50-64  ślad osadn. okres halsztacki  

22/50-64  ślad osadn., osada  kultura łużycka  

Wągrodno  34/50-64  ślad osadn. Starożytność. XVI-XVII w. 

Wiktorowo 37/49-63 ślad osadn. Starożytność 

38/49-63 ślad osadn. późne średniowiecze 

39/49-63 ślad osadn. okres nowożytny 

40/49-63 ślad osadn. późne średniowiecze 

41/49-63 ślad osadn. okres nowożytny 

42/49-63 ślad osadn. późne średniowiecze-okres nowożytny 

Zaborze  15/50-63  cmentarzysko  

 

kultura amfor kulistych, neolit  

OBIEKT WPISANY DO REJESTRU ZABYTKÓW  

nr rej. C-138 z dnia 1968-12-14 

16/50-63  ślad osadn. neolit, epoka brązu, kult. przeworska - okres wpł. 

rzymskich, nowożytność  

17/50-63  kurhan  o chronologii bliżej nieokreślonej    
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Miejscowość Nr AZP Funkcja Stanowiska Chronologia 

Borkowo  

 

2/50-63  osada, ślad osadn. kultura trzciniecka, epoka brązu, kultura 

przeworska, okres wpływów rzymskich  

3/50-63  ślad osadn. kult. trzciniecka, ep. brązu, kult.  

przeworska, okr. wpł. rzymskich  

4/50-63  osada  kult. przeworska, okr. wpł. rzym., nowożytność - XVI-

XVII w.  

Cieksyn 

(numeracja 

Borkowo) 

8/50-63  osada  kult. trzciniecka, ep. brązu, kult. przeworska, okr. 

wpł. rzym., wcz., średniowiecze  

Jackowo 

Dworskie 

(numeracja 

Stpice) 

40/48-64   wczesne średniowiecze  

Czajki 37/50-64 osada kultura KL, NOW, PŚ/NOW; chronologia NO 

Morgi  

dz. 309,310,311 

38/50-64 osada kultura KL, NOW; chronologia NO 

Nuna dz.111,112 39/50-64 osada kultura KL, NOW; 

Nuna  

dz. 208,209,210 

40/50-64 osada kultura WŚ, NOW; chronologia NO 

Nuna dz.216,217 

218,219,220,221 

10/50-65 osada kultura WŚ, NOW; chronologia NO 

Nuna dz.325,326 11/50-65 osada kultura KL, NOW; chronologia NO 

Nuna dz. 338/1 12/50-65 osada kultura KL, PŚ/NOW; chronologia NO 

Popowo Borowe 

dz. 167/2 

13/50-65 osada kultura KL, WŚ, NOW; chronologia NO 

Popowo Borowe 

dz. 180/2, 181 

23/51-65 osada kultura WŚ, NOW; chronologia XVII-XIX w., NO 

Popowo Borowe 

dz. 182 

24/51-65 osada kultura NOW; chronologia XVII-XIX w., NO 

 

4 stanowiska (z Borkowa i Cieksyna) udokumentowane wcześniej w rejestrach AZP zostały pominięte 

przy opracowaniu GEZ w 2012 roku. 

1 stanowisko w Jackowie Dworskim było opisywane w rejestrach AZP dotyczących miejscowości 

Stpice w gminie Świercze. 

Karty AZP 10 stanowisk (w Czajkach, Morgach, Nunie i Popowie Borowym) zostały udokumentowane 

w rejestrach AZP w 2014 roku w związku z budową gazociągu wysokiego ciśnienia.  

Wyżej wymienione stanowiska archeologiczne powinny zostać wprowadzone do Gminnej Ewidencji 

Zabytków. 

Powinny zostać uzupełnione informacje w kartach Gminnej ewidencji Zabytków, w szczególności 

dotyczące wpisów do rejestru zabytków. 



str. 88 

 

3.3. Uwarunkowania planistyczne i środowiskowe wynikające z innych 

dokumentów dotyczących kształtowania przestrzeni gminy 

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 

Nasielsk 

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Miasta i Gminy 

Nasielsk jest opracowane na bazie Studium, które powstało jeszcze w okresie obowiązywania „starej” 

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. 

Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  Miasta i Gminy Nasielsk 

zostało: 

- zatwierdzone uchwałą nr XIII/134/2000 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 7 sierpnia 2000 roku),  

a potem zostało zmienione: 

- uchwałą nr LXVI/442/06 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 20 października 2006 roku, 

- uchwałą nr LIII/394/10 Rady Miejskiej w Nasielsku z dnia 10 listopada 2010 r.  

W strukturze wewnętrznej gminy wyodrębniono następujące strefy funkcjonalno- -przestrzenne:  

Strefa A -   miejska  -  strefa   intensywnego   rozwoju funkcji osadniczo - usługowych  i   

produkcyjnych,  w  oparciu  o ukształtowany ośrodek miejski, posiadający korzystne położenie  i 

możliwości rozwoju . Obejmuje następujące jednostki osadnicze (ich części): miasto Nasielsk  oraz  

sąsiednie  -  Mazewo  Włościańskie, Kosewo, Stare Pieścirogi, Nowe Pieścirogi, Mogowo, Siennicę  i   

Pniewo.  

Strefa B - turystyki i wypoczynku, oparta na korzystnych uwarunkowaniach przyrodniczo - 

krajobrazowych rejonu i jego dotychczasowym zainwestowaniu. Obejmuje obszar doliny rzeki Wkry i 

dużych kompleksów leśnych wraz  z będącymi w ich  bezpośrednim sąsiedztwie rejonami wsi: 

Cieksyn, Andzin, Dobra Wola, Borkowo, Lelewo, Zaborze i Toruń Dworski.  

Strefa C - rolna - o dominującej funkcji rolniczej w oparciu o potencjał rolniczej  przestrzeni 

produkcyjnej o korzystniejszych uwarunkowaniach glebowych.    Obejmuje obszary, w trzech 

kompleksach:  

- zachodni - rejony wsi: Dobra Wola, Borkowo, Nowiny i Nowa Wrona,  

- środkowo - północny – rejon począwszy od wsi Studzianki, Mogowo, Dębinki i Lelewo, poprzez wsie 

położone na zachód i północ  od miasta (Malczyn, Konary, Winniki oraz Lubomin, Jackowo Dworskie), 

aż po  Kędzierzawice  i  Głodowo  Wielkie,  

- wschodni – rejon od wsi Krzyczki Szumne, Chrcynno, Żabiczyn i Nuna  do wschodniej granicy gminy.  

Strefa D  -   rolno – leśna,  obejmująca  pozostały  obszar gminy, tj. rejony wsi położonych 

bezpośrednio na zachód od miasta, na południe od miasta, aż do granicy południowej gminy oraz     

przy północno - wschodniej  granicy miasta, charakteryzujące się mniej korzystnymi 

uwarunkowaniami glebowymi rolniczej przestrzeni produkcyjnej i większym udziałem powierzchni 

leśnych  i   zadrzewionych.  
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Ryc. 31. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Nasielsk (wyrys) 
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Określone w pierwotnej wersji studium w 2000 roku ogólne kierunki zagospodarowania 

przestrzennego  pozostają w większości nadal aktualne, jednak wprowadzając w latach 2006 i 2010 

zmiany do studium, zbytnio zwiększono zasięg terenów przeznaczonych do zabudowy. Sytuacja to 

spowodowała, że gmina opracowała np. plany miejscowe Andzina, Lelewa i części wsi Zaborze 

wyznaczając pod zabudowę znaczne obszary, na których, pomimo uchwalonego planu, nie zwiększa 

się ruch inwestycyjny, i występują pojedyncze pozwolenia na budowę. 

Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego 

Obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania przestrzennego objętych jest ok. 7120 ha 

(ok. 35% obszaru gminy),w tym: 

- około 4230 ha (ok. 21% powierzchni gminy) objęte 12 planami, które sporządzono w okresie 

obowiązywania „starej” ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym; 

- około 2890 ha (ok. 14% powierzchni gminy) objęte 9 planami, które sporządzono w okresie 

obowiązywania ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 

 

Ryc. 32. Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy (opracowanie 

własne) 
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Tab. 12. Wyszczególnienie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (mpzp) obowiązujących 

na obszarze miasta i gminy Nasielsk 

L.p
. 

Numer uchwały Rady 
Miejskiej w sprawie 

przyjęcia mpzp 

Obszar, którego dotyczy mpzp Przeważające przeznaczenie terenu 
w mpzp 

1 2 3 4 

 

 

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, DO SPORZĄDZANIA KTÓRYCH 
PRZYSTĄPIONO PRZED 10.07.2003 r. - UCHWALONE W TRYBIE USTAWY Z DNIA 7 LIPCA 1994R. 

1. XXV/161/96  

z dnia 25.11.1996r. 

Krzyczki Pieniążki (część) 

pow. ok. 4 ha 

eksploatacja żwiru 

2. XXIX/192/97  

z dnia 3.04.1997r   

(przystąpienie: 

21.08.1996 r.) 

Jaskółowo (część) 

pow. ok.7 ha 

komunalne składowisko odpadów 

3. XXXVIII/273/98 

z dnia 18.06.1998 r.  

(przystąpienie: 
24.02.1997r.) 

Borkowo, Cieksyn, Dobra Wola, 
Lelewo, Nowiny, Nowa Wrona,  

Zaborze  

- plan nie obowiązuje w  Lelewie - 
zmiany w 2002r. i 2013r. (poz.21)  

- plan nie obowiązuje w części wsi 
Cieksyn - zmiana w 2007r. 

(poz.15) 

- plan nie obowiązuje w części wsi 
Zaborze - zmiana w 2015r. 

(poz.21) 

- pow. ok. 2220 ha  

zab.zagrodowa, mieszkaniowa 
nierolnicza,  letniskowa, usługi 

(Cieksyn) 

oraz uprawy polowe i ogrodnicze, łąki 
i pastwiska, lasy, wody otwarte 

- zakaz zabudowy terenów 
zalewowych (woda stuletnia)  

4. XXIX/204/01  

z dnia 3.10.2001r.  

(przystąpienie: 
30.11.2000r.) 

Części wsi: Cegielnia Psucka, 
Lubominek, Miękoszynek, 

Paulinowo, Pianowo Bargły, 
Psucin, Studzianki 

- plan nie obowiązuje w  
Miękoszynku i Studziankach  - 

zmiana w 2003r. (poz.8)  

- plan nie obowiązuje w  
Paulinowie - zmiana w 2003r. 

(poz.9)  

- pow. ok. 1 ha 

- zab. zagrodowa z przetwórstwem 
rolno–spożywczym (Cegielnia 

Psucka, Pianowo Bargły)  

- zab. zagrodowa z usługami 
(Lubominek, Psucin),  

5. XXXV/259/02  

z dnia 26.06.2002r.   

(przystąpienie: 

17.08.2001r.) 

Nuna (część) 

pow. ok. 11 ha 
usługi opieki społecznej, zabudowy 

mieszkaniowej i przetwórstwa płodów 
rolnych 

6. V/48/03  

z dnia 26.02.2003 r.  

(przystąpienie: 

7.08.2000r.) 

Mogowo, Siennica, Stare 
Pieścirogi  

pow. ok. 253 ha  

zabudowa  jednorodzinna, 
zagrodowa, przemysł, składy, usługi 

rzemiosła 

oraz uprawy polowe i ogrodnicze  
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L.p
. 

Numer uchwały Rady 
Miejskiej w sprawie 

przyjęcia mpzp 

Obszar, którego dotyczy mpzp Przeważające przeznaczenie terenu 
w mpzp 

1 2 3 4 

7. XII/89/03 z dnia 
31.07.2003r.  

(przystąpienie: 

5.12.2002r.) 

Chrcynno (część) 

 pow. ok. 7 ha 

usługi użyteczności publicznej, 
zdrowia, opieki społecznej, turystyki, 

sportu 

8. XVII/117/03  

z dnia 13.11.2003r.  

(przystąpienie: 

17.08.2001r.) 

oraz  

 LVIII/406/14   

z dnia 30.10.2014r.  

(przystąpienie: 

17.01.2014r.) 

Dębinki, Miękoszyn- 
Miękoszynek, Studzianki  

pow. ok. 1240 ha  

W 2014r. wykreślenie z tekstu 
planu dopuszczenia realizacji 

„wiatrowni” 

zabudowa  jednorodzinna, 
zagrodowa, 

oraz  uprawy polowe, lasy, 
planowane zalesienia 

9. XIX/127/03   

z dnia 4.12.2003r. 

(przystąpienie: 

26.04.2001r.) 

oraz uzupełnienie:  

 L/ 332/05 z dnia 
30.11.2005r. 

Paulinowo  

pow. ok. 311 ha 

zabudowa  jednorodzinna, 
zagrodowa,  letniskowa, sport i 

turystyka, kopalnia żwiru, 

oraz uprawy polowe, lasy, planowane 
zalesienia 

10. XXVI/167/04 z dnia 
29.04.2004r. 

(przystąpienie: 

28.03.2002r.) 

Część Miasta Nasielska dot. 
terenu przy ul. Piłsudskiego  

 pow. ok. 80 ha 

zabudowa  jednorodzinna, przemysł, 
składy, rzemiosło, usługi  

11. XLVII/315/05  

z dnia 21.09.2005r.  

(przystąpienie: 

28.03.2002r.) 

Część Miasta Nasielska w 
rejonie ulic Płońskiej, 
Kościuszki, Dębowej  

i fragmentu wsi Kosewo 

pow. ok. 42 ha 

zabudowa  jednorodzinna, przemysł, 
rzemiosło, usługi  

12. XLVII/316/05  

z dnia 21.09.2005r.  

(przystąpienie: 

28.03.2002r.) 

Część Miasta Nasielska przy 
ulicy Kolejowej 

pow. ok. 55 ha 

zabudowa  jednorodzinna, przemysł, 
składy, rzemiosło, usługi, 

oczyszczalnia ścieków, cmentarz, 
zieleń naturalna, las 

 

 

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, DO SPORZĄDZANIA KTÓRYCH 
PRZYSTĄPIONO PO 10.07.2003 r. - UCHWALONE W TRYBIE USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. 

13. LI/338/05  

z dnia 8.12.2005r. 

(przystąpienie: 
9.12.2004r.) 

Żabiczyn (część) 

pow. 12 ha 

zabudowa mieszkaniowa                z 
dopuszczeniem usług  oraz tereny 

wypoczynku 

14. X/66/07 

z dnia 6.06.2007r. 

(przystąpienie: 
28.07.2006r.) 

Cieksyn (część) 

pow. 26 ha 

- zabudowa letniskowa, las 

- zakaz zabudowy terenów 
zalewowych (woda stuletnia) 
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L.p
. 

Numer uchwały Rady 
Miejskiej w sprawie 

przyjęcia mpzp 

Obszar, którego dotyczy mpzp Przeważające przeznaczenie terenu 
w mpzp 

1 2 3 4 

15. XXXII/218/09 z dnia 
29.01.2009r.  

(przystąpienie: 
30.04.2004r.) 

Nowe Pieścirogi, Stare 
Pieścirogi, Mogowo (część), 

Morgi, Mokrzyce Włościańskie  

- plan nie obowiązuje w części 
zmienionej w 2010r. (poz.18)  

- Wyrok WSA z 2011r. unieważnił 
mpzp na terenie dz. ew. nr 357/3 

- pow. 839 ha  

zabudowa jednorodzinna, 
mieszkaniowo-           usługowa, 

usługowa 

oraz  uprawy polowe, lasy, planowane 
zalesienia 

16. XLVI/330/10 

z dnia 27.04.2010r.  

(przystąpienie: 
30.04.2004r. i 
27.04.2010r.) 

Miasto Nasielsk, z wyjątkiem części 

objętych planami z 2004 r. (poz.11), z 

2005 r. (poz.12,13) 

- Wyrok WSA z 2014r. unieważnił 
mpzp na terenie dz. ew. nr 910, 

912/1, 913, 914 

- pow. 1111  ha 

zabudowa jednorodzinna z usługami, 
wielorodzinno-           usługowa, 

usługowa, przemysłowo-składowa 

oraz tereny rolne zieleń urządzona 

17. III/17/10  

z dnia 22.12.2010r.   

(przystąpienie: 
29.01.2010r. i 
11.03.2010r.) 

Stare Pieścirogi (część) 

pow. 17 ha  

zab. usług, produkcji, składów i 
magazynów 

oraz tereny upraw polowych 

18. XVIII/150/12  

z dnia 23.02.2012r.   

(przystąpienie: 
30.12.2009r.) 

Budy Siennickie (część)  

pow. 17 ha 
zabudowa jednorodzinna 

oraz las, tereny upraw polowych 

 

 

MIEJSCOWE PLANY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, DO SPORZĄDZANIA KTÓRYCH 
PRZYSTĄPIONO PO 21.10.2010 r. - UCHWALONE W TRYBIE USTAWY Z DNIA 27 MARCA 2003 R. Z 
UWZGLĘDNIENIEM ZMIAN Z  DNIA 25 CZERWCA 2010 R. 

19. XXXVIII/273/13  

z dnia 26.06.2013r. 

(przystąpienie: 
28.02.2011r. i 
28.04.2011r.) 

Andzin  

pow. 368 ha 
zabudowa jednorodzinna, zagrodowa, 

letniskowa 

oraz lasy, tereny rolnicze 

20. XLVI/330/13  

z dnia 27.12.2013r. 

(przystąpienie: 
28.04.2011r.) 

Lelewo 

Wyrok WSA z 2014r. unieważnił 
mpzp na obszarach szczególnego 
zagrożenia powodzią, na których 

dopuszczono zabudowę  

pow. 411 ha 

zabudowa jednorodzinna, letniskowa, 
zagrodowa,  

oraz zabytkowa zabudowa dworska z 
zielenią parkową,  

oraz tereny rolnicze, lasy i ter. 
preferowane do zalesień, wody 

powierzchniowe 

21. XV/86/15  

z dnia 8.10.2015r. 

(przystąpienie: 
25.09.2014r.) 

Część wsi Zaborze 

Rozstrzygnięcie nadzorcze 
Wojewody Mazowieckiego z 2015r. 

stwierdziło nieważność części 
ustaleń dot. ewentualnej procedury 
scaleń i podziałów nieruchomości 

pow. 93 ha 

zabudowa jednorodzinna, zagrodowa  

oraz tereny rolnicze 
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Ryc. 33. Przeznaczenie terenów w obowiązujących miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

na terenie gminy (opracowanie własne) 

Miejscowości, w których zamieszkuje największa liczba mieszkańców i w których obserwowany jest 

największy ruch inwestycyjny objęte są już obowiązującymi miejscowymi planami zagospodarowania 

przestrzennego  

Najwięcej terenów przeznaczonych na funkcje mieszkaniowe lub usługowe wyznaczono w mieście 

Nasielsk, rejonie stacji Nasielsk (Pieścirogi, Mogowo, Siennica), rejonie stacji kolejowej Studzianki 

(Budy Siennickie, Dębinki, Miękoszynek, Miękoszyn, Studzianki) oraz w miejscowościach położonych 

wzdłuż rzeki Wkry (Andzin, Cieksyn, Lelewo, Zaborze) 

Rezerwy pod funkcje produkcyjne zapewniono przede wszystkim w mieście Nasielsk, a pod nowe 

obiekty rekreacyjno-sportowo-turystyczne w Nasielsku (Górka Pniewska) i Paulinowie. 
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Tereny zabudowy letniskowej wyznaczono przede wszystkim w dolinie Wkry (Andzin, Borkowo, 

Cieksyn, Dobra Wola, Lelewo, Zaborze). 

Na większości obszarów objętych planami pozostawiono tereny otwarte: leśne i rolnicze, wyznaczając 

obszary do zalesień, szczególnie w południowej oraz centralnej części gminy. 

Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Nasielsk z oceną aktualności studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów 

zagospodarowania przestrzennego 

Rada Miejska w Nasielsku, dnia 8 października 2015 r., pojęła uchwałę Nr XV/87/2015 stwierdzającą 

częściową nieaktualność Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  

Miasta i Gminy Nasielsk, szczególnie z powodu: 

- zmienionych w 2015 roku granic obszarów zagrożenia powodziowego, 

- braku zapisów w Studium dotyczących odnawialnych źródeł energii, 

- złożonego w 2015 roku wniosku Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w Warszawie o wprowadzenie 

do Studium strefy ochronnej terenów zamkniętych; 

Stwierdzono: 

- potrzebę wykonania opracowania ekofizjograficznego przed opracowaniem nowego Studium; 

- potrzebę uwzględnienia w  nowym Studium obszarów udokumentowanych złóż kopalin, 

wprowadzonych do Studium przez Wojewodę Mazowieckiego zarządzeniem zastępczym; 

- brak potrzeby zwiększania w nowym studium zasięgu zabudowy, szczególnie mieszkaniowej, ze 

względu na niewielki ruch budowlany oraz aktualne prognozy demograficzne zakładające stabilizację 

liczby ludności miasta i gminy. 

W uchwale  z dnia 8 października 2015 r stwierdzono także brak potrzeby uruchamiania procedur 

sporządzania i zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego do czasu sporządzenia 

nowego studium. Stwierdzono, że po opracowaniu nowego Studium: 

- konieczna będzie zmiana planów miejscowych na obszarach zagrożenia powodziowego, wynikająca 

z przepisów odrębnych z zakresu prawa wodnego; 

- potrzeba sporządzenia nowych planów miejscowych w częściach miejscowości: Nasielsk, Siennica, 

Mogowo i Stare Pieścirogi; 

- potrzeba docelowej zmiany planów miejscowych uchwalonych w trybie ustawy z 7 lipca 1994 r. o 

zagospodarowaniu przestrzennym, w szczególności dotyczy  to planów opracowanych w skali 1:5000. 

Jako dodatkowe powody, dla których wskazane jest opracowanie nowego studium wskazano w 

analizie m.in.: 

- konieczność ponownego rozważenia budowy dodatkowych oczyszczalni ścieków lub dopuszczenia 

stosowania przydomowych oczyszczalni ścieków na obszarze wiejskim gminy, także w rejonie dolin 

Wkry, gdzie w studium z 2010 roku zakładano budowę dodatkowej oczyszczalni ścieków (poza 

istniejącą w Nasielsku); 

- spodziewaną zmianę statusu istniejącego lotniska w Chrcynnie;  
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- zapisy studium powodujące dowolności interpretacyjne; Głównym problemem jest zbyt elastyczny 

zapis „studium dopuszcza przeznaczanie pod zabudowę innych, poza wyżej wskazanymi, terenów, 

pod warunkiem spełnienia wymogów wynikających z ustawy o zagospodarowaniu przestrzennym i 

niesprzeczności z uwarunkowaniami przestrzennymi” dający zbyt daleko idące możliwości 

interpretacji dopuszczonego w studium przeznaczenia terenu. Nie zostały także wyodrębnione w 

studium tereny zabudowy wielorodzinnej spośród innych terenów możliwej zabudowy 

mieszkaniowej. W sposób niejednoznaczny oznaczono strzałkami „kierunki dopuszczalnych zmian 

funkcji”. 

Stwierdzono, że w nowym Studium nie powinien być rozszerzany, wyznaczony w Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego z 2010 r., zasięg terenów możliwej 

zabudowy, szczególnie mieszkaniowej, ze względu na aktualne prognozy demograficzne zakładające 

stabilizację liczby ludności miasta i gminy. Rozwiązania przyjęte w obowiązującym studium – 

dopuszczenie zabudowy mieszkaniowej na zbyt rozległych obszarach - są nieadekwatne do aktualnej 

prognozy demograficznej ze „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Gminy Nasielsk do 2020 roku”. 

Zgodnie z prognozą liczba ludności gminy jeszcze przez wiele lat będzie utrzymywać się na poziomie 

około 20.000 mieszkańców, a nawet może się zmniejszać. Tymczasem Studium z 2010 roku dało 

możliwości docelowego zaistnienia w gminie około 20000 nowych domów mieszkalnych, w których 

mogłoby zamieszkać 50-100 tys. mieszkańców (poprzez wyznaczenie stref mieszkaniowo-usługowych 

MU na obszarach ok.23000 tys. m2 z dopuszczonym normatywem działki 1000 m2 lub 500 m2). 

Proponowana zabudowa mieszkaniowa nie powstałaby nigdy, albo rozrzucona przypadkowo 

powodowałaby duże obciążenie dla finansów gminy.  

W analizie z 2015 roku stwierdzono, że w nowym studium nie powinien być zwiększany zasięg 

zabudowy, a jedynie zrewidowane kierunki rozwoju poszczególnych funkcji na wolnych od zabudowy 

obszarach miasta i gminy. Należy wyznaczyć tereny niezbędnej infrastruktury społecznej (oświata, 

kultura, zdrowie, sport) a także innych usług i zieleni urządzonej mających towarzyszyć obszarom 

zabudowy. Wskazane jest także wyznaczanie terenów rzemiosła i produkcji zapewniających miejsce 

pracy dla mieszkańców. Należałoby także wskazać fragmenty wsi, w których nadal powinna 

dominować zabudowa zagrodowa. Należy także zróżnicować wyznaczane na poszczególnych 

obszarach normatywy działki dla zabudowy jednorodzinnej. Działka wielkości 1000 m2 (lub 500 m2 w 

przypadku zabudowy bliźniaczej) jest odpowiednia dla silniej zurbanizowanych osiedli miasta Nasielsk 

oraz rejonów stacji kolejowych (np. Pieścirogi, Studzianki, Miękoszyn-Miękoszynek). Na 

przeważającym obszarze gminy normatyw powinien być większy. W wielu miejscach, dokonywane są 

w ostatnich latach w gminie podziały na działki budowlane o wielkości około 2000 m2 - 3000 m2, 

m.in. ze względu na potrzebę budowy przydomowej oczyszczalni ścieków. 

Stwierdzono, że w nowym studium powinny być uwzględnione udokumentowane złoża kopalin, 

których dotyczy zarządzenie zastępcze z dnia 9 września 2015 roku.  

Na rysunku nowego studium należy w prawidłowy sposób wskazać obiekty zabytkowe, szczególnie 

skorygować błędy w oznaczeniu obiektów znajdujących się w rejestrze zabytków.  

Jako pozostałe zagadnienia, które powinny być na nowo przeanalizowane na etapie opracowywania 

nowego studium (a wstępnie już na etapie ekofizjografii) wskazano: 

- ochronę lasów i preferowanie dolesień, szczególnie w rejonach atrakcyjnych turystyczno-

rekreacyjnie (takich jak dolina Wkry); 



str. 97 

 

- ochronę gruntów rolnych (szczególnie, występujących w gminie klas II-III), a także ochrona 

systemów melioracyjnych; 

- sposoby kształtowania lokalnych powiązań przyrodniczych, w tym ochronę dolin rzecznych, wzdłuż 

których powinny pozostawać pasy zieleni naturalnej. 

Obszar zdegradowany oraz obszar rewitalizacji dla Gminy Nasielsk 

Rada Miejska w Nasielsku podjęła w dniu 28 stycznia 2016 r uchwałę w sprawie wyznaczenia obszaru 

zdegradowanego oraz obszaru rewitalizacji dla Gminy Nasielsk, który został wyznaczony w centralnej, 

północno-zachodniej oraz południowej części miasta Nasielsk. 

Aktualnie działania miasta na obszarze rewitalizacji skupione są na budowie i przebudowie systemu 

kanalizacji sanitarnej. 

Problemami występującymi w centrum miasta są także m.in.: kumulacja ruchu samochodowego 

(brak obwodnicy miasta) oraz niska emisja z indywidualnych źródeł ciepła (powodujące  

zanieczyszczenie powietrza omówione szczegółowo w osobnych rozdziałach) oraz zły stan techniczny 

wielu zabytkowych budynków na starym mieście, w tym części pustostanów; 

Objęcie centrum miasta obszarem rewitalizacji ułatwi m.in. podnoszenie standardu przestrzeni 

publicznej, w tym urządzanie i wyposażanie terenów zieleni miejskiej 

 

Ryc. 34. Obszar kryzysowy wskazany w sporządzanym Programie rewitalizacji dla gminy Nasielsk (załącznik 

graficzny do uchwały rady gminy) 
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Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego - zmienione w 2015 roku zasięgi 

obszarów zagrożenia powodziowego 

Obszary zagrożone powodzią w gminie w myśl zapisów ustawy Prawo Wodne dotyczą obszarów 

narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, 

na podstawie których sporządzono mapy zagrożenia powodziowego (Art. 88d. 1.  Ustawy Prawo 

Wodne z dnia z dnia 18 lipca 2001 r. z późniejszymi zmianami)  oraz mapy ryzyka powodziowego (Art. 

88e. 1. Ustawy Prawo Wodne z dnia  z dnia 18 lipca 2001 r. z późniejszymi zmianami).  

15 kwietnia 2015 roku zostały przekazane do Gminy „Mapy zagrożenia powodziowego i mapy ryzyka 

powodziowego” przez Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej. Wyznaczono jedynie obszary zagrożenia 

powodziowego związane z rzeką Wkrą. W najbliższych latach nie jest spodziewane opracowanie map 

powodziowych dla innych rzek w gminie. 

 

Ryc. 35. Obszary zagrożenia powodziowego (opracowanie własne na podstawie map zagrożenia 

powodziowego przekazanych przez KZGW) 

Nowe zasięgi obszarów szczególnego zagrożenia powodzią różnią się od wskazanych w poprzednim 

studium powodziowym dla rzeki Wkry. Dodatkowym problemem jest występowanie w obecnym 

studium gminy z 2010 roku terenów preferowanej zabudowy w zasięgu obszarów szczególnego 

zagrożenia powodzią (zarówno starych jak i aktualnych). Tereny przeznaczone pod zabudowę na 
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obszarach szczególnego zagrożenia powodzią występują także w planach miejscowych 

obowiązujących w rejonie Wkry. 

Zasięgi z obu map można uwzględniać w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz 

w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy. 

Jedynym obiektem wodnym na terenie gminy wskazywanym na  mapach zagrożenia powodzią i 

ryzyka powodziowego jest rzeka Wkra, gdzie zasięg zagrożenia dotyczy dna doliny. Mapy zagrożenia 

powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego podlegają przeglądowi co 6 lat oraz w razie 

potrzeby aktualizacji (pkt. 10 Art. 88f. 1. Ustawy Prawo Wodne z dnia  z dnia 18 lipca 2001 r. z 

późniejszymi zmianami). 

Program małej retencji dla Województwa Mazowieckiego 

 

Ryc. 36. Obiekty wskazane w „Programie małej retencji dla województwa mazowieckiego” (opracowanie 

własne) 
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Program został opracowany w 2008 roku na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego przez: Przedsiębiorstwo Geologiczne POLGEOL S.A. 

Na terenie gminy wytypowano 8 obiektów wskazanych do modernizacji: 

- 3 zbiorniki retencyjne przegradzające koryto:  w Dobrej Woli na Naruszewce, w Ruszkowie na cieku 

wodnym, w Popowie Borowym na Klusówce; 

- zbiornik retencyjny boczny  w Żabiczynie przy Klusówce; 

- staw rybny ogroblowany w Chlebiotkach przy Nasielnej 

- 3 jeziora:  1 w Miękoszynie i 2 w Studziankach 

Na terenie gminy wskazano do ochrony torfowiska w dolinie rzeki Nasielnej położone pomiędzy 

Kosewem i Starymi Pieścirogami, które zakwalifikowano do kategorii: „rzadkie, ginące lub zagrożone 

ekosystemy torfowiskowe”. W programie podkreślono, że korzyści związane z odtwarzaniem 

właściwych stosunków wodnych na obszarach mokradłowych leżą nie tylko po stronie zwiększenia 

retencyjności terenu województwa, ale również po stronie zachowania, odtwarzania i podnoszenia 

walorów przyrodniczych i cennych ekosystemów. 

Zarządzenie zastępcze w sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do 

studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk 

 

Ryc. 37. Obszary udokumentowanych złóż kopalin wprowadzone zarządzeniem zastępczym Wojewody 

Mazowieckiego w 2015 roku (rysunek załączony do zarządzenia) 
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W dniu 9 września 2015 roku zostało wydane zarządzenie zastępcze Wojewody Mazowieckiego w 

sprawie wprowadzenia obszarów udokumentowanych złóż kopalin do studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk. Część graficzna dokumentacji 

została uzupełniona o 5 udokumentowanych złóż kopalin, ujawnionych dotychczas tylko w części 

tekstowej studium.  

Do tekstu studium zostały wpisane zarządzeniem zastępczym wojewody z 2015 roku dwa złoża w 

miejscowości Kosewo: 

- złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej „Kosewo 1”, 

- złoże surowców ilastych ceramiki budowlanej „Kosewo 2”: 

Złoża leżą prawie w całości w zasięgu złoża surowców ilastych do produkcji ceramiki budowlanej 

„Kosewo”, którego granice były już wyznaczone na rysunku studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Nasielsk z 2010 roku. 

 

Ryc. 38. Obszary udokumentowanych złóż kopalin wprowadzone zarządzeniem zastępczym Wojewody 

Mazowieckiego w 2015 roku w częściach rysunkowych i tekstowych zarządzenia (opracowanie własne) 
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Wniosek Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego w sprawie uchwalenia strefy ochronnej terenów 

zamkniętych kompleksu wojskowego 

Wojewódzki Sztab Wojskowy w Warszawie w piśmie z dnia  9.03.2015 roku złożył wniosek w sprawie 

uchwalenia strefy ochronnej terenów zamkniętych kompleksu wojskowego K-596 Goławice I 

stanowiącego miejsce przechowywania środków bojowych. 

W południowej części Psucina powinien zostać wprowadzony zakaz wznoszenia obiektów 

użyteczności publicznej, w których gromadzi się duża liczba ludzi. Ponieważ są to tereny rolnicze, nie 

wpłynie to istotnie na zagospodarowanie gminy, jednak w perspektywie utrudni rozwój Psucina w 

kierunku południowo-zachodnim, atrakcyjnym z punktu widzenia bliskości stacji kolejowej „Brody 

Warszawskie”. 

 

Ryc. 39.  Strefa ochronna terenów zamkniętych kompleksu wojskowego  (opracowanie własne) 

Możliwa zmiana  statusu istniejącego lotniska w Chrcynnie. 

W lipcu 2015 roku Prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego wydał decyzję zezwalającą na założenie 

lotniska użytku wyłącznego „Chrcynno”.  Dotychczas nie dokonano związanych z w/w decyzją zmian 

w rejestrach ULC, przy czym można spodziewać się przekształcenia  statutu lotniska. 

 



str. 103 

 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego z 2014 roku 

W zakresie zagadnień, których dotyczy opracowanie ekofizjograficzne Plan Zagospodarowania 

Przestrzennego Województwa Mazowieckiego z 2014 roku ustala m.in.: 

- „sukcesywną sanitację terenów o zabudowie rozproszonej na obszarach wiejskich i miejskich 

(przydomowe oczyszczalnie ścieków lub wywożenie ścieków przy zapewnieniu ich oczyszczania)”. 

Oczyszczalnie ścieków i kanalizacje preferowane jest w planie województwa jedynie dla  „jednostek 

osadniczych o skupionej zabudowie o równoważnej liczbie mieszkańców od 2000 do 15 000”. 

- rozbudowę i modernizację istniejących oraz budowę nowych rozproszonych źródeł energii, w 

tym przede wszystkim wykorzystujących zasoby energii odnawialnej i niekonwencjonalnej (m.in. z 

odpadów komunalnych i ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych) lub paliwa niskoemisyjne, a 

także technologie łącznego wytwarzania energii elektrycznej, ciepła i chłodu. 

Plan województwa wymienia jako silną barierą rozwojową m.in. „Rozpraszanie i rozlewanie 

zabudowy, wysokie koszty budowy infrastruktury transportowej, technicznej i ochrony środowiska – 

czyli brak ładu przestrzennego – szczególnie w obszarach silnie zurbanizowanych wokół metropolii 

warszawskiej oraz wokół miast.” 

W planie województwa zwrócono z kolei uwagę na kolizje funkcji w zagospodarowaniu dotyczące 

m.in. lokalizacji farm wiatrowych zbyt blisko terenów zurbanizowanych (szczególnie 

mieszkaniowych), obiektów wrażliwych na zakłócenia promieniowania elektromagnetycznego (stacji 

telekomunikacyjnych, radarowych itp.), a także obszarów o cennych walorach przyrodniczych i 

krajobrazowych. 

W zakresie dziedzictwa kulturowego Plan wskazuje dolinę Wkry wraz z jej otoczeniem oraz lasy w 

gminie Pomiechówek (wraz z terenami przyległymi w gminie Nasielsk) jako „pasma przyrodniczo-

kulturowe”. Miasto Nasielsk zostało wymienione wśród „historycznych założeń przestrzennych”. 

Wzdłuż granicy gmin Nasielsk i Pomiechówek wyznaczono „zielony pierścień” wokół aglomeracji 

warszawskiej. 

Plan Województwa postuluje włączenie gminy Nasielsk do „Obszaru Metropolitalnego Warszawy”. 

W zakresie nowych inwestycji Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 

z 2014 roku ustala m.in.  

- „budowę obwodnicy Nasielska w ciągach dróg wojewódzkich 571 i 632”; 

- „budowę drogi wojewódzkiej Ciechanów – Warszawa wzdłuż linii kolejowej E65 na kierunku 

Ciechanów – Nasielsk”, studium z 2010 roku przewidywało warianty tej trasy, plan województwa 

wskazuje na wariant ustalony w planie miejscowym miasta Nasielsk (na północ od miasta, a potem 

wzdłuż drogi powiatowej do Strzegocina) 

- „budowę przebiegającego przez Nasielsk łącznika kolejowego Legionowo-Ciechanów”, którego 

nie przewidywało studium z 2010 roku. 

Należy liczyć się z ty, że ponadlokalne inwestycje komunikacyjne (drogi wojewódzkie i koleje) mogą 

być realizowane w trybie „specustaw”, niezależnie od gminnych materiałów planistycznych (studium 

uikzp, plany miejscowe). W trakcie prowadzenia inwestycji będą musiały być wykonywane 

odpowiednie zabezpieczenia przed uciążliwościami i zagrożeniami dla środowiska, np. elementy 

izolujące od hałasu lub specjalne przejścia dla zwierząt nad lub pod realizowaną linią komunikacyjną. 
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Ryc. 40.  Rysunek Kierunki Zagospodarowania Przestrzennego z „Planu Zagospodarowania Przestrzennego 

Województwa Mazowieckiego z 2014 roku” 
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Pozwolenia wodnoprawne oraz Strefy ochronne ujęć wód podziemnych 

Żadne z ujęć wód podziemnych eksploatowanych na terenie gminy, które posiadają aktualne  

pozwolenia wodno – prawne na pobór wody NIE MAJĄ aktualnych  stref ochronnych wyznaczających 

tereny bezpośredniego lub pośredniego terenu ochrony ujęć wody zgodnych z art. 52 Prawa 

Wodnego z dnia 18 lipca 2001 (Dz.U. 2001 nr 115 poz. 1229) Wyznaczone dawniej strefy ochronne w 

związku zapisem art. 21 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne 

oraz niektórych innych ustaw (Dz. U z 2011 r., Nr 32, poz. 159), które były ustanowione 

przed dniem 1 stycznia 2002 r. wygasły z dniem 31 grudnia 2012 r. 

Ujęcia wody w gminie współcześnie eksploatowane i posiadające aktualne pozwolenia wodno-

prawne: 

1) Ujęcia wody związane z SUW w Jackowie Włościańskim (położone w Jackowie Włościańskim i 

Nasielsku) 

Ujęcie wody jest eksploatowane na podstawie decyzji Starosty Nowodworskiego nr 36/2008 z 

dnia 29.02.2008 oraz decyzji zmieniającej wcześniejszą decyzję nr 137/2014  z dnia 21.07.2014 

roku. Zgodnie z decyzją nr 137/2014 umożliwia się maksymalne wydobycie wody ze studni 1,2,3 

na poziomie 355 m3/h oraz 3800 m3/dobę oraz 2 080 500 m3/rok. Ujęcie posiada zatwierdzone 

zasoby eksploatacyjne w wysokości 384 m3/h przy depresji 13,7 m określone decyzją Głównego 

Geologa Kraju z 20 listopada 1987 roku, które pokrywają wielkość maksymalnego 

zapotrzebowania godzinowego. W mocy decyzji nr 36/2008 pozostał czas obowiązywania 

pozwolenia wodno-prawnego udzielonego do 1.01.2028 roku, a w zakresie wprowadzania wód 

popłucznych do Strugi bez nazwy do czasu uregulowania tytułu własności do działki nr ewid. nr 

34 położonej w Nasielsku (obręb 0001) nie dłużej jednak niż na okres 10 lat.  

Eksploatacja ujęcia wody jest realizowana przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Nasielsku. 

2) Ujęcie wody w Cieksynie 

Ujęcie wody jest eksploatowane na podstawie decyzji Starosty Nowodworskiego nr 36/2012 z 

dnia 30.03.2012, w ramach którego umożliwia się pobór wody ze studni nr 1 i 2 zlokalizowanych 

na działkach 147/1 oraz 147/3 w miejscowości Cieksyn na poziomie maksymalnym 1 196 152 000 

m3/rok z podziałem na sezon letniskowy (48 m3/h oraz   494 m3/dobę) i poza sezonem (43 m3/h 

oraz 397 m3/dobę). Ujęcie posiada zatwierdzone zasoby eksploatacyjne na poziomie 48 m3/dobę 

przy depresji do 3 m. Pozwolenie wodno-prawne zostało wydane na okres do dnia 1.04.2022 

roku, wraz pozwoleniem na odprowadzanie w tym okresie ścieków do wód rzeki Nasielnej.  

Eksploatacja ujęcia wody jest realizowana przez Zarząd Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej 

w Nasielsku. 

3) Ujęcie wody w Nunie: 

Ujęcie wody jest eksploatowane na podstawie decyzji Starosty Nowodworskiego nr 63/2015 z 

dnia 27.05.2015 r., w ramach którego umożliwia się maksymalne wydobycie wody na poziomie 

29 m3/h oraz 355 m3/dobę oraz129 575 m3/rok. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne studni nr 2 

wynoszą 29 m3/h przy depresji maksymalnej 6 m, a studni nr 3 wynoszą 30 m3/h przy depresji 

maksymalnej 5,5 m. Ścieki popłuczne mogą być wprowadzane do ziemi w ilości 0,6 m3/h oraz 5,5 



str. 106 

 

m3/dobę oraz 1205 m3/rok.  Pozwolenie zostało wydane na okres 20 lat, tj. do 26.05 2035 r., a w 

zakresie wprowadzania ścieków popłucznych do ziemi na okres 10 lat, a więc do 26.05.2025 r.  

Eksploatacja ujęcia wody jest realizowana przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w 

Mławie. 

4) Ujęcie wody w Psucinie 

Ujęcie jest eksploatowane na podstawie decyzji Starosty Nowodworskiego nr 45/2007 z dnia 

25.04.2007 roku., w ramach którego umożliwia się maksymalne wydobycie wody na poziomie 45 

m3/h oraz 720 m3/dobę. Zatwierdzone zasoby eksploatacyjne studni wynoszą 45 m3/h przy 

depresji 1,8 m.  Pozwolenie zostało wydane na okres 20 lat, tj. do 30.04.2027 roku.  

Eksploatacja ujęcia wody jest realizowana przez Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb Rolnictwa w 

Mławie. 

Poza wymienionymi ujęciami wód podziemnych do zaopatrzenia w wodę ludności jest 

wykorzystywane ujęcie wody w Starych Pieścirogach, które zostało przejęte od PKP i nie ma 

aktualnych pozwoleń wodno-prawnych. 

Program zwiększania lesistości na terenie województwa Mazowieckiego do roku 2020 

Wskazania odnośnie kształtowania przestrzeni w gminie Nasielsk znalazły się również w Programie 

zwiększania lesistości na terenie województwa Mazowieckiego do roku 2020. Przyjęte Uchwała Nr 

18/07 z dnia 19 lutego 2007 Sejmiku Wojewódzkiego opracowanie to ma na celu przyczynić się do 

osiągnięcia wskaźnika lesistości Mazowsza na poziomie ok. 25% do roku 2020.  

Opracowanie to w sposób wielo aspektowy i zróżnicowany analizuje uwarunkowania przyrodnicze i 

społeczno-gospodarcze. Na podstawie których ukazuje docelową wizję systemu obszarów leśnych 

oraz wskazuje konkretną przestrzeń, w obrębie której powinno się dokonywać zmiany przeznaczenia i 

zagospodarowania.   

W Programie… dokonując analizy poszczególnych motywacji do zalesień, wskazano obszary 

rekomendowane do zwiększania udziału zalesień i zadrzewień w pierwszej i drugiej kolejności, a więc 

o największej liczbie wskazań, uwarunkowań i przyczyn zalesiania (są to obszary, na których 

stwierdzono co najmniej 7 z analizowanych 17 motywacji do zalesień). Na terenie gminy obszary te 

wyznaczono w rejonie Cieksyna i wzdłuż doliny rzeki Wkry. Południową część gminy wskazano wśród 

obszarów do podjęcia działań zalesiania w trzeciej i dalszej kolejności.  

W Programie… gminę Nasielsk wskazano jako predestynowaną do przeprowadzenia zalesień z uwagi 

na następujące uwarunkowania: 

 Budowanie ciągłości korytarzy ekologicznych, zarówno w ramach sieci Econet, jak i koncepcji 

korytarzy ekologicznych W. Jędrzejewskiego; 

 Zwiększenia lesistości w granicach obszarów podlegających ochronie, w tym przypadku 

Obszarów Chronionego Krajobrazu; 

 Ochronę stref wododziałowych poprzez poprawę retencji gruntowej i wzmożenia opadu w 

strefach wododziałowych; 

 Poprawa retencji gruntowej i glebowej; 

 Poprawa opłacalności ekonomicznej gruntów; 

 Ochrona źródlisk  
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Ryc. 41. Położenie gminy na tle Programu zwiększania lesistości dla Województwa Mazowieckiego do roku 

2020 (źródło: Program zwiększania lesistości...)  

Gminę Nasielsk wskazano między innymi w zakresie zwiększania lesistości cennych przyrodniczo i 

krajobrazowo obszarów chronionych. Do zwiększania lesistości na Obszarach chronionego krajobrazu 

wskazano te tereny, na których wskaźnik lesistości jest poniżej 30%. W Opracowaniu wskazuje się, iż 

optymalny poziom lesistości na OCHK powinien wynosić ok. 50% z uwagi na utrzymanie otwartego 

charakteru krajobrazu, z dużym udziałem otwartych  przestrzeni czy rozległych widoków. W gminie 

tereny te wskazano w granicach Nasielsko-Karniewskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, przy 

wschodniej granicy gminy.  

Autorzy opracowania, bazując na wynikach pracy W. Jędrzejewskiego i opracowanej koncepcji 

korytarzy ekologicznych w Polsce, również stworzyli koncepcję dalszego uszczegóławiania przebiegu 

korytarzy w granicach województwa mazowieckiego. Ponieważ teren gminy Nasielsk uwzględniono 

już w koncepcji korytarzy W. Jędrzejewskiego, także w Programie… obszar gminy został wskazany 

wśród obszarów – korytarzy ekologicznych przeznaczonych do zwiększania lesistości. Stwierdzono, iż 

akceptowalny minimalny procent lesistości w obrębie korytarzy przyrodniczych wynosi 30%, zaś 

docelowy 80%. Jest to wartość, która zapewnia stworzenie ciągłości ekologicznej, a zarazem 

uwzględnia konieczność zachowania otwartych przestrzeni w przypadku siedlisk nieleśnych lub 

cennych krajobrazowo. 

W Programie… uwzględniono koncepcję korytarzy ECONET, która wraz z systemem korytarzy 

ekologicznych (wg W. Jędrzejewskiego) tworzą dwie uzupełniające się sieci. Zachodni fragment gminy 

Nasielsk wskazano, zgodnie z koncepcją ECONET, jako korytarz ekologiczny o znaczeniu krajowym, 

wskazany do zwiększania lesistości. Także, w przypadku sieci ECONET autorzy opracowania zwracają 
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uwagę, aby minimalny akceptowalny poziom lesistości wynosił 30%, zaś docelowy na poziomie 80%.  

Wprowadzenie zalesień prowadzi do poprawienia struktur przyrodniczo-krajobrazowych obydwu 

sieci. 

 

Ryc. 42. Położenie gminy na tle zadania - poprawa struktury przyrodniczo-krajobrazowej poprzez tworzenie 

sieci leśnych połączeń przyrodniczych w ramach sieci Econet Polska (źródło: Program zwiększania lesistości...)  

Jedną z wielu funkcji, jakie mogą pełnić zalesienia jest przeciwdziałanie erozji gleb. W Programie… za 

krytyczny wskaźnik wskazujący na potrzebę wprowadzania zalesień zapobiegających erozji wodnej 

przyjęto – spadek terenu przewyższający 5%. W gminie Nasielsk tereny narażone na erozję wodną, 

które są wskazane do wprowadzania zalesień i zadrzewień wyznaczono w obrębie doliny rzeki Wkry. 

Kolejny aspektem, dla którego wskazane jest prowadzenie zalesień i które również objęło gminę 

Nasielsk, jest kwestia zachowania korzystnych stosunków wodnych poprzez utrzymywanie wysokich 

zdolności retencyjnych w strefach wododziałowych. Strefy wododziałowe są to obszary sąsiadujące z 

głównymi działami wodnymi. Wprowadzanie zalesień prowadzi do zatrzymywania wilgoci i przyczynia 

się do zwiększenia opadu. W gminie Nasielsk tereny te wyznaczono we wschodniej części gminy.  



str. 109 

 

 

Ryc. 43. Położenie gminy na tle stref wododziałowych (źródło: Program zwiększania lesistości...)  

Z uwagi na słabe warunki zasilania sieci hydrograficznej na Mazowszu, lokalnie pogłębioną 

intensywną eksploatację wód podziemnych oraz niski opad w tej części kraju, obserwuje się 

tendencję do zanikania źródeł. Z tego względu w opracowaniu Program… wskazano obszary wokół 

głównych źródeł cieków województwa. W gminie Nasielsk wyznaczono strefy wokół źródlisk 

Nasielnej w Głodowie Wielkim i u źródeł Klusówki  w Żabiczynie. 

 

Ryc. 44. Położenie gminy na tle zadania - Ochrona źródlisk poprzez poprawę warunków ich zasilania (źródło: 

Program zwiększania lesistości...)  
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Strategie eliminacji przekroczeń norm w zakresie zanieczyszczenia powietrza – uchwały Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego  

Strategię eliminacji przekroczeń poziomu docelowego benzo(a)pirenu w strefie mazowieckiej 

Województwa Mazowieckiego zawiera UCHWAŁA Nr 184/13 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA 

MAZOWIECKIEGO z dnia 25 listopada 2013 r. w sprawie programu ochrony powietrza dla stref 

województwa mazowieckiego, w których został przekroczony poziom docelowy benzo(a)pirenu w 

powietrzu. Termin realizacji programu jest rozpisany do 31 grudnia 2024 roku. 

Na podstawie zapisów programu w zakresie ograniczenia emisji benzo (a) pirenu niezbędne „są 

działania prowadzące do redukcji emisji z indywidualnych systemów grzewczych, która ma istotny 

wpływ na stężenia benzo(a)pirenu w strefie. Ograniczenie emisji z indywidualnych systemów 

grzewczych może być osiągnięte poprzez: 

- likwidację źródeł emisji (np. podłączenie do sieci ciepłowniczej), 

- zmianę paliwa (np. gaz, olej), 

- wymianę kotła czy pieca na nowy o wysokiej sprawności, 

- zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło (termomodernizacja budynków)” 

„…Nie proponuje się prowadzenia działań, innych niż zaplanowane w lokalnych strategiach, 

ograniczających emisję liniową i punktową z uwagi na znikomy udział emisji punktowej i liniowej w 

wielkości stężeń średniorocznych benzo(a)pirenu…” 

„…Podstawowymi działaniami wskazanymi do realizacji na terenie całej strefie mazowieckiej są: 

1. ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych poprzez przygotowanie i realizację 

programów ograniczenia niskiej emisji w miastach i gminach strefy. 

2. rozwój sieci gazowych w celu umożliwienia większej liczbie ludności wykorzystania tego 

niskoemisyjnego paliwa. 

3. uwzględnianie w planach zagospodarowania przestrzennego wymogów dotyczących 

zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników niepowodujących nadmiernej emisji zanieczyszczeń z 

indywidualnych systemów grzewczych oraz projektowanie linii zabudowy uwzględniając zapewnienie 

„przewietrzania” miasta ze szczególnym uwzględnieniem terenów o gęstej zabudowie oraz 

zwiększenie powierzchni terenów zielonych (nasadzanie drzew i krzewów). 

4. działania prewencyjne na poziomie wydawania decyzji środowiskowych. uwzględnianie 

konieczności ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza (szczególnie pyłu zawieszonego i 

benzo(a)pirenu)na etapie wydawania decyzji środowiskowych). 

5. uwzględnianie w zamówieniach publicznych problemów ochrony powietrza, poprzez: odpowiednie 

przygotowywanie specyfikacji zamówień publicznych, które uwzględniać będą potrzeby ochrony 

powietrza przed zanieczyszczeniem (np. zakup środków transportu spełniających odpowiednie normy 

emisji spalin;prowadzenie prac budowlanych w sposób ograniczający niezorganizowaną emisję pyłu 

do powietrza). 

6. kontrola gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów. 

7. kontrola spalania pozostałości roślinnych z ogrodów na powierzchni ziemi. 
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8. działania promocyjne i edukacyjne (ulotki, imprezy, akcje szkolne, audycje). 

9. kontrola przestrzegania zakazu wypalania łąk, pastwisk, nieużytków, rowów, pasów przydrożnych, 

szlaków kolejowych oraz trzcinowisk i szuwarów…” 

Zgodnie z §3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 11 września 2012 r. w sprawie 

programów ochrony powietrza oraz planów działań krótkoterminowych określono działania 

naprawcze, które nie pociągają za sobą niewspółmiernych kosztów. Ponieważ nośnikiem 

benzo(a)pirenu w powietrzu jest pył zawieszony PM10, a na występowanie przekroczeń poziomu 

docelowego benzo(a)pirenu w powietrzu największy wpływ ma emisja powierzchniowa, są to 

działania proponowane w programach ochrony powietrza sporządzanych ze względu na 

przekroczenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego PM10, koncentrujące się na 

ograniczaniu emisji powierzchniowej. 

Strategię eliminacji przekroczeń w powietrzu poziomu docelowego pyłu zawieszonego PM10 i 

PM2,5 w strefie mazowieckiej Województwa Mazowieckiego zawiera  UCHWAŁA Nr 164/13 

SEJMIKU WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 28 października 2013 r. w sprawie programu 

ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której zostały przekroczone poziomy dopuszczalne pyłu 

zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 w powietrzu. Termin realizacji programu jest 

rozpisany do 31 grudnia 2024 roku 

Na podstawie zapisów programu w zakresie ograniczenia emisji pyłu zawieszonego PM10 i pyłu 

zawieszonego PM2,5 wskazane są działania polegające głównie na zmianie sposobu ogrzewania – 

założono przede wszystkim: 

1. wymianę niskosprawnych kotłów opalanych paliwami stałymi niskiej jakości na wysokosprawne 

kotłyopalane niskoemisyjnymi paliwami takimi jak ekogroszek, pelety, gaz ziemny;  

2. likwidację emisji poprzez zastosowanie ogrzewania elektrycznego lub źródeł odnawialnych 

(geotermia, panele solarne);  

3. podłączenie do sieci ciepłowniczej.  

W skali strefy mazowieckiej działania te spowodują obniżenie emisji pyłu zawieszonego PM10 o 30-

60% 

„…W zakresie ograniczenia emisji z transportu drogowego zakłada się redukcję ładunku pyłu 

unoszonego z jezdni w czasie ruchu samochodów. Zadanie to zostanie osiągnięte przez czyszczenie 

jezdni, najlepiej na mokro, z częstotliwością raz w tygodniu…” 

„…Bardzo ważnym elementem związanym z działaniami długoterminowymi jest system promocji 

zachowań proekologicznych wśród obywateli…” 

„…W ramach obniżenia emisji komunalno-bytowej (powierzchniowej), w Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego, należy stosować odpowiednie przepisy, umożliwiające ograniczenie emisji pyłu 

zawieszonego. Przepisy te mogą dotyczyć min. układu zabudowy zapewniającego przewietrzanie 

miasta, wprowadzania zieleni izolacyjnej, zagospodarowania przestrzeni publicznej oraz ustaleniu 

sposobu zaopatrzenia w ciepło (dla centrum miasta – zakaz instalowania kominków; dla nowych 

budynków jednorodzinnych – stosowanie ogrzewania proekologicznego; dla nowych budynków 

wielorodzinnych – włączenia do sieci cieplnej). We wszystkich miastach na terenie strefy proponuje 
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się podłączenie do sieci cieplnej budynków na ulicach, przez które sieć cieplna przechodzi…” 

Szczegółowy zakres rozwiązań zawiera w/w Uchwała. 

„…Dodatkowo, w celu ograniczenia wzrostu stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 lub ich redukcji, należy 

podjąć w strefie działania skierowane na redukcję emisji pochodzącej z silników diesla, które są 

główną częścią pyłu zawieszonego PM2,5 pochodzącą z emisji liniowej (komunikacyjnej)…” 

W zakresie strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu 

alarmowego i docelowego ozonu w powietrzu obowiązuje uchwała Nr 119/15 SEJMIKU 

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie planu działań 

krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej, w której istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia 

poziomu alarmowego i docelowego ozonu w powietrzu. Zgodnie z § 4. Organem właściwym do 

przekazywania organowi określającemu plan działań krótkoterminowych informacji o wydawanych 

decyzjach, których ustalenia zmierzają do osiągnięcia celów Planu jest starosta oraz wójt(burmistrz, 

prezydent miasta), właściwy miejscowo dla obszarów przekroczeń. Zapis § 5. Wskazuje, że: 

Informacje, o których mowa w §4, przekazuje się w terminie do dnia 31 marca roku następnego po 

roku sprawozdawczym. Ze względu na administracyjne powiązanie gminy z powiatem 

nowodworskim, gdzie stwierdza się przekroczenia dopuszczalne ozonu w powietrzu (Załącznik nr 1 

do uchwały Nr 119/15 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2015 r), możliwe są 

sytuacje włączania gminy do działań w ramach programu. 

 „…Ze względu na specyfikę zanieczyszczenia, jakim jest ozon trudno jest wskazać główne źródła 

emisji odpowiadające za przekroczenia. Ozon występujący przy powierzchni Ziemi tworzy się poprzez 

reakcje chemiczne pomiędzy lotnymi związkami organicznymi (NMLZO) i tlenkami azotu (NOx) w 

obecności promieniowania słonecznego. Źródłami NMLZO i tlenków azotu są m.in.: 

- spalanie paliw w transporcie, 

- przemysł i duże źródła spalania paliw, 

- drobny przemysł, taki jak stacje benzynowe i drukarnie, 

- produkty chemiczne, takie jak niektóre gatunki farb i środków czyszczących, 

- spalanie paliw w samolotach, lokomotywach spalinowych, sprzęcie budowlanym oraz sprzęcie 

ogrodowym…” 

„W Planie Działań Krótkoterminowych dla strefy mazowieckiej ze względu na stężenia ozonu 

OKREŚLA SIĘ, iż w sytuacji przekroczenia poziomu alarmowego O3: 

- stosuje się zakaz wjazdu do miast strefy samochodów ciężarowych o ładowności powyżej 3,5 t, 

- stosuje się czasowy nakaz zmniejszenia prędkości jazdy pojazdów na autostradach i drogach 

szybkiego ruchu do 100 km/h, na pozostałych drogach o prędkościach przejazdu większych lub 

równych 70 km/h do prędkości 50 km/h, w powiatach w których wystąpiło przekroczenie. 

Zakres działań i sposób postępowania w przypadku ryzyka przekroczenia poziomu alarmowego i 

docelowego ozonu w powietrzu, a w tym sposób postępowania organów, instytucji i podmiotów 

korzystających ze środowiska oraz zachowania się obywateli w przypadku wystąpienia przekroczeń 

standardów jakości powietrza określa Załącznik nr 2 do uchwały Nr 119/15 Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego z dnia 23 listopada 2015 r. 
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Program ochrony środowiska przed hałasem dla terenów poza aglomeracjami, o których mowa w 

art. 179 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska tj. obszarów dróg 

wojewódzkich na terenie województwa mazowieckiego, na których został przekroczony 

długookresowy poziom dźwięku A we wszystkich dobach roku i porach nocy w roku 

Obszar miasta Nasielska został również wskazany w Programie ochrony środowiska przed hałasem 

dla terenów poza aglomeracjami… przyjęty Uchwałą Nr 223/14 Sejmiku Województwa 

Mazowieckiego z dnia 3 listopada 2014 r. Program ma na celu zapewnienie jak najlepszego stanu 

akustycznego środowiska, poprzez utrzymanie poziomu hałasu poniżej lub na poziomie wartości 

dopuszczalnej i jest on realizacją zapisów art. 119 ust 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 

ochrony środowiska.  

W granicach Nasielska zidentyfikowano dwa obszary, dla których doszło do przekroczenia wartości 

dopuszczalnych hałasu samochodowego. Pierwszy przy ulicy Warszawskiej oraz drugi w rejonie ulic: 

Warszawskiej, Kilińskiego i Kościuszki.  Ulica Warszawa znajduje się w ciągu drogi wojewódzkiej nr 

571. W obu lokalizacjach w porze dziennej obszar przekroczenia obejmuje zabudowę znajdującą się 

przy ulicy. Przekroczenia przyjmują wartości > 5dB. W porze nocnej Obszar przekroczenia sięga do 

pierwszej linii zabudowy i opiera się na najbliższych od ulicy elewacjach. 

Zminimalizowanie hałasu do poziomu mieszczącego się w granicach dopuszczalnych, określonych w 

Obwieszczeniu Ministra Środowiska z dnia 15 października 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego 

tekstu rozporządzenia Ministra Środowiska w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w 

środowisku" (Dz.U. 2014 poz. 112), jest często niemożliwe do zrealizowania. Jednakże z uwagi na 

obowiązujące prawo, koniecznym jest podjęcie działań, które mają na celu poprawienie jakości 

klimatu akustycznego na obszarach chronionych akustycznie, a w szczególności na terenach 

mieszkaniowych, obszarach szpitali oraz placówek oświatowo-wychowawczych. 

W Programie ochrony środowiska przed hałasem przedstawiono proponowane działania, których 

wykonanie przyczyni się do poprawy jakości klimatu akustycznego. Działania pogrupowano w 

następujące grupy: monitoringowe, programowe, długoterminowe i edukacyjne. 

W zakresie hałasu pochodzącego od ciągów komunikacji samochodowej, podstawowymi kierunkami, 

których celem jest ograniczenie nadmiernego poziomu hałasu są: 

 Promocja komunikacji zbiorowej oraz wdrażanie rozwiązań usprawniających komunikację w 

obszarach miast (pasy dla autobusów, systemy sterowania ruchem), 

 Ograniczenie prędkości ruchu pojazdów, 

 Tworzenie stref z zakazem lub ograniczeniem ruchu pojazdów osobowych i/lub ciężarowych 

w centrum miast, 

 Eliminowanie ruchu tranzytowego z obszarów gęstej zabudowy, 

 Budowa obwodnic, który odciążą drogi przebiegające w obrębie miast, 

 Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu – działania wykonywane za pomocą 

środków planistycznych i inżynieryjnych, 

 Remonty ulic z zastosowaniem nawierzchni o dobrych parametrach akustycznych, 
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  Budowa ekranów akustycznych oraz tworzenie pasów zwartej zieleni ochronnej – kwestia 

budowy ekranów akustycznych powinna podlegać każdorazowo konsultacjom z 

mieszkańcami obszarów, na których mają być one wybudowane. Pozwoli to uwzględnić 

opinię mieszkańców, którzy bezpośrednio odczuwają skutki budowy ekranów, 

 Ochrona obszarów cichych w aglomeracji, 

 Współpraca z Policją i Strażą Miejską w zakresie kontroli środków transportu pod względem 

emisji hałasu do środowiska oraz przestrzegania ograniczeń prędkości, 

 Rozwój systemu ścieżek rowerowych i ciągów pieszych. 

W zakresie planowania oraz zagospodarowania przestrzennego, podstawowymi kierunkami , których 

celem jest ograniczenie nadmiernego poziomu hałasu są: 

 Wykorzystanie mapy akustycznej w pracach planistycznych, 

 Stosowanie zasady strefowania (tereny niezagospodarowane), 

 W zasadnych przypadkach wypieranie funkcji mieszkaniowej z obszarów położonych wzdłuż 

ciągów komunikacyjnych (w przypadku gdy brak innych rozwiązań), 

 W strefach, w których stwierdzono nadmierną uciążliwość spowodowaną 

ponadnormatywnym poziomem hałasu pochodzącego od ciągów komunikacyjnych, 

wprowadzanie wymogów w stosunku do nowej zabudowy, chroniących przez hałasem 

środowiskowym (materiały budowlane o podwyższonej izolacyjności, ekrany rozpraszające 

itp.). 

Zgodnie z Programem ochrony środowiska przed hałasem… wskazano propozycjo działań w celu 

ograniczenia występujących przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu samochodowego. W 

granicach Nasielska wskazano następujące kierunki działań: 

- dla obszaru ulicy Warszawskiej, w ciągu drogi wojewódzkiej nr 571: 

 Ograniczenie prędkości i egzekwowanie obowiązującego ograniczenia prędkości. 

 Remont nawierzchni i utrzymanie w dobrym stanie technicznym. 

 Wprowadzenie środków trwałego uspokojenia ruchu 

- dla rejonu ulic Warszawskiej, Kilińskiego i Kościuszki: 

 Ograniczenie prędkości i egzekwowanie obowiązującego ograniczenia prędkości. 

 Utrzymanie nawierzchni w dobrym stanie technicznym. 
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3.4. Inne ograniczenia w zagospodarowaniu wynikające z konieczności 

ochrony zasobów przyrodniczych, występowania zagrożeń i uciążliwości 

dla środowiska 

Ograniczenia w zagospodarowaniu terenów gminy Nasielsk wynikają także z innych odrębnych 

przepisów: 

Warunki zagospodarowania terenów zagrożonych  osuwiskami i masowymi ruchami ziemi 

Tereny zagrożone osuwiskami lub występowaniem ruchów masowych stanowią udokumentowane 

zestawienie zagrożenia w przypadku użytkowania terenów znajdujących się w zasięgu zagrożenia. W 

gminie Nasielsk wszystkie obiekty są położone w krawędziowych strefach zbocza doliny Wkry oraz 

Nasielnej i Naruszewki. Zasięg zagrożeń zgodnie z zapisami Prawa ochrony środowiska (Dz. U. Nr 25, 

poz. 150) powinien być uwzględniany w dokumentach planistycznych gminy  w zakresie zapobiegania 

ruchom masowym ziemi i ich skutkom oraz powinien być określony sposób zagospodarowania 

obszarów zdegradowanych. 

Ochrona przed powodzią 

Obszary zagrożone powodzią w gminie w myśl zapisów ustawy Prawo Wodne dotyczą obszarów 

narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka powodziowego, 

na podstawie których sporządzono mapy zagrożenia powodziowego (Art. 88d. 1.  Ustawy Prawo 

Wodne z dnia z dnia 18 lipca 2001 r. z późniejszymi zmianami)  oraz mapy ryzyka powodziowego (Art. 

88e. 1. Ustawy Prawo Wodne z dnia  z dnia 18 lipca 2001 r. z późniejszymi zmianami). Nowe zasięgi 

obszarów szczególnego zagrożenia powodzią różnią się od wskazanych w poprzednim studium 

powodziowym dla rzeki Wkry. Zasięgi z map zagrożenia powodziowego oraz map ryzyka 

powodziowego można uwzględniać w  miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego oraz w 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o warunkach zabudowy. 

Jedynym obiektem wodnym na terenie gminy wskazywanym na  mapach zagrożenia powodzią i 

ryzyka powodziowego jest rzeka Wkra, gdzie zasięg zagrożenia dotyczy dna doliny. Mapy zagrożenia 

powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego podlegają przeglądowi co 6 lat oraz w razie 

potrzeby aktualizacji (pkt. 10 Art. 88f. 1. Ustawy Prawo Wodne z dnia  z dnia 18 lipca 2001 r. z 

późniejszymi zmianami) 

Ochrona systemu melioracyjnego 

Jeśli wadliwe działanie melioracji wynika z działania urządzeń melioracyjnych, zgodnie z Art. 72. 1. 

(Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r.) Urządzenia melioracji wodnych podstawowych stanowią 

własność Skarbu Państwa i są wykonywane na jego koszt. Urządzenia melioracji wodnych 

podstawowych mogą być wykonywane na koszt innych osób prawnych lub osób fizycznych, a także 

współfinansowane  (pkt1,2,3 art. 72.1. Ustawy Prawo Wodne z dnia 18 lipca 2001 r.). Należy jednak 

podkreślić, że zgodnie z zapisami Art. 74. 1. Wykonywanie urządzeń melioracji wodnych 

szczegółowych należy do właścicieli gruntów, a szczegółowe zapisy w sprawie sposobu finansowania 

inwestycji zawiera Art. 74a. w/w Ustawy. 

Ochrona zasobów gleb 

W ustawie z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1205) 

ochronie podlegają użytki rolne klas I-III. Przeznaczenia tych gruntów na cele nierolnicze i nieleśne, 
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wymaga uzyskania specjalnej zgody ministra właściwego do spraw rozwoju wsi (z wyjątkiem gruntów 

rolnych położonych w granicach administracyjnych miast zgodnie z art. 10a, a także obszarów o 

powierzchni do 0,5 ha pod warunkami określonymi w art. 7. pkt. 2a). Zgodnie z zapisem Art. 6. 1. Na 

cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczać przede wszystkim grunty oznaczone w ewidencji 

gruntów jako nieużytki, a w razie ich braku – inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej 

(gleby marginalne).  

Ochrona zasobów leśnych  

Zgodnie z ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych, ochrona gruntów 

leśnych polega na ograniczeniu przeznaczania ich na cele nierolnicze i nieleśne. Przeznaczenie na cele 

nierolnicze i nieleśne gruntów leśnych stanowiących własność Skarbu Państwa – wymaga uzyskania 

zgody Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa. Przeznaczenie na cele 

nierolnicze i nieleśne innych gruntów leśnych, wymaga zgody Marszałka Województwa. 

Warunki zagospodarowania terenów złóż kopalin 

Zgodnie z prawem geologicznym i górniczym zasięg eksploatacji surowców mineralnych określanych 

jako złoże powinien być z miejscem stanowiącym naturalne nagromadzenie minerałów, skał oraz 

innych substancji,  których wydobywanie może przynieść korzyść gospodarczą (Art. 6.1. pkt. 19 

Ustawy prawo geologiczne i górnicze z dnia 9 czerwca 2011). Oznacza to, że ustalenie miejsca 

wydobycia utworów geologicznych powinno być uzasadnione ekonomicznie. Obszary eksploatacji 

kopalin powinny być uwzględnione w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin oraz w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego celem 

zapewnienia warunków utrzymania równowagi przyrodniczej i racjonalnej gospodarki zasobami 

środowiska (Art. 72.1. Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001). Zgodnie z zapisami Art. 

72.1. w/w Ustawy cele te realizowane są poprzez: 1) ustalanie programów racjonalnego 

wykorzystania powierzchni ziemi, w tym na terenach eksploatacji złóż kopalin, i racjonalnego 

gospodarowania gruntami; 2) uwzględnianie obszarów występowania złóż kopalin oraz obecnych i 

przyszłych potrzeb eksploatacji tych złóż.  

Warunki zagospodarowania terenów wynikające z potrzeb ochrony dziedzictwa kulturowego 

W odniesieniu do obiektów zabytkowych obowiązują zapisy zawarte w ustawie z 23 lipca 2003 roku o 

ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2003 nr 162 poz. 1568 z późn. zm.). Ustawa określa 

przedmiot, zakres i formy ochrony zabytków i opieki nad nimi, w tym finansowania prac 

konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych, a także organizację organów ochrony 

zabytków. W art. 18 zapisano, iż „ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami uwzględnia się przy 

sporządzaniu…. strategii rozwoju gmin, studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 

przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego albo decyzji o 

ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy, decyzji o zezwoleniu 

na realizację inwestycji drogowej…” W ww. dokumentach „określa się rozwiązania niezbędne do 

zapobiegania zagrożeniom dla zabytków, zapewnienia im ochrony przy realizacji inwestycji oraz 

przywracania zabytków do jak najlepszego stanu”. 

Warunki zagospodarowania terenów narażonych na promieniowanie niejonizujące 

Wyznaczenie strefy ochronnej w pasie przylegającym do linii elektroenergetycznej wynika z  

konieczności ochrony ludzi przed działaniem pola elektrycznego i elektromagnetycznego 
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znajdującego się w bliskości przewodów i urządzeń elektroenergetycznych oraz ochroną ludzi i mienia 

przed skutkami awarii linii. 

Przez teren gminy Nasielsk przebiega linia 110 kV Dębe-Nasielsk-Ciechanów. Zgodnie z przepisami 

odrębnymi wszystkie zamierzenia inwestycyjne, lokalizowane w bezpośrednim ich sąsiedztwie, 

powinny być uzgadniane z zarządzającym linią (właścicielem) tj. z operatorem systemu 

dystrybucyjnego. Ponadto linie posiadają strefy ochronne - pasy techniczne, w których nie powinna 

być lokalizowana zabudowa przeznaczona do stałego pobytu ludzi i innych funkcji ochronnych. 

Szerokość tych stref od linii wysokiego napięcia 110 kV powinna być uzgadniana z operatorem sieci, 

można jednak przyjąć że wynosi około 19 m od osi linii na każdą stronę. 

Warunki zagospodarowania terenów położonych w sąsiedztwie gazociągów 

W granicach gminy znajdują się gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia (6,4 MPa) Rembelszczyzna -- 

Włocławek 2xDN 500, gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia Rembelszczyzna -- Włocławek DN 700 

(związany z Gazoportem w Świnoujściu) oraz linia gazociągu 6,4 MPa DN 100 Cegielnia Psucka -  

Nasielsk – Pułtusk. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 30.07.2001r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.U. z 2001r. Nr 97, poz. 1055) 

dla gazociągów podwyższonego ciśnienia i gazociągów wysokiego ciśnienia ustala się minimalne 

odległości od przewodu do obiektów terenowych. Przepisów rozporządzenia nie stosuje się jednak 

do gazociągów, stacji redukcyjno-pomiarowych wybudowanych przed wejściem w życie ww. 

rozporządzenia. Dla gazociągów układanych w ziemi i nad ziemią powinny być wyznaczone, na okres 

eksploatacji gazociągu, strefy kontrolowane, których linia środkowa pokrywa się z osią gazociągu. W 

strefach kontrolowanych nie należy wznosić budynków, urządzać stałych składów i magazynów, 

sadzić drzew oraz nie powinna być podejmowana żadna działalność mogąca zagrozić trwałości 

gazociągu podczas jego eksploatacji. Szerokość stref kontrolowanych, których linia środkowa 

pokrywa się z osią gazociągu, powinna wynosić dla gazociągów podwyższonego średniego ciśnienia i 

gazociągów wysokiego ciśnienia, o średnicy nominalnej oznaczonej symbolem "DN” powyżej DN 500 

- 12 m, powyżej DN 300 do DN 500 włącznie - 8 m oraz dla gazociągów do DN 150 włącznie - 4 m. 

Zgodnie z Art. 136 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 listopada 2005 r. (Dz. U. z 

2005 r., Nr. 243, poz. 2063) „dla rurociągów przesyłowych dalekosiężnych ustala się strefy 

bezpieczeństwa”. Szerokość strefy zależna jest od średnicy nominalnej rurociągu.  

Warunki zagospodarowania terenów położonych w sąsiedztwie cmentarzy 

W granicach gminy istnieją czynne cmentarze w Nasielsku, Cieksynie oraz cmentarz ewangelicki w 

Konarach o nieuregulowanym statusie (nie nastąpiło formalne zamknięcie cmentarza). Zgodnie z 

rozporządzeniem Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 25 sierpnia 1959 r. w sprawie określenia, 

jakie tereny pod względem sanitarnym są odpowiednie na cmentarze (Dz. U. z 1959 r. Nr 52, poz. 

315), odległość cmentarza od zabudowań mieszkalnych, zakładów produkujących artykuły żywności i 

żywienia zbiorowego bądź zakładów przechowujących artykuły żywności oraz studzien, źródeł i 

strumieni, służących do czerpania wody do picia i potrzeb gospodarczych, powinna wynosić co 

najmniej 150 m. Zmniejszenie odległości do 50 m jest możliwe, w przypadku wyposażenia w sieć 

wodociągową terenu w odległości od 50 do 150 mi od cmentarza. W odniesieniu do ujęć wody o 

charakterze zbiorników wodnych, służących jako źródło zaopatrzenia sieci wodociągowej w wodę do 

picia i potrzeb gospodarczych, odległość od granicy cmentarza nie może być mniejsza niż 500 

metrów.  
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4. Stan środowiska i identyfikacja jego zagrożeń 

4.1. Zagrożenie osuwiskami 

W granicach gminy według Systemu Osłony Przeciw Osuwiskowej Polski prowadzonej przez 

Państwowy Instytut Geologiczny występują 2 obszary zagrożone występowaniem osuwisk, które 

położone są  na skarpie wysoczyznowej towarzyszącej dolinie Wkry na wysokości  Zaborza (SOPO: 

77198KRO oraz 77199KRO).  Tereny zagrożone ruchami masowymi zidentyfikowano w 5 miejscach: 

na skarpie wysoczyznowej zachodniego zbocza doliny Wkry na wysokości Borkowa (wg SOPO: 

9387KRTZ), w podobnej sytuacji terenowej na wysokości  Dobrej Woli (wg SOPO: 9388KRTZ), w 

południowym zboczu doliny Naruszewki na wysokości Nowej Wrony (wg SOPO: 9389KRTZ), na 

zachodnim zboczu doliny Nasielnej na wysokości Cieksyna (wg SOPO: 9390KRTZ) oraz na przedłużeniu 

skarpy wysoczyznowej na południe od Zaborza poza granice gminy (wg SOPO: 9391KRTZ). 

 

Ryc. 45. Obszary zagrożone osuwiskami i ruchami masowymi ziemi (opracowanie własne na podstawie bazy 

SOPO – Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowo Instytut Badawczy) 
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4.2. Jakość wód powierzchniowych 

Pod względem jakości w badaniach monitoringowych WIOŚ ocenie poddaje się Nasielną oraz Wkrę. 

Badanie w ramach JCW (Jednolitych Części Wód), wydzielonych na podstawie Ustawy Prawo Wodne 

z dnia 18 lipca 2001z późniejszymi zmianami oraz na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z 

dnia 22 października 2014 r. w sprawie sposobu klasyfikacji stanu jednolitych części wód 

powierzchniowych oraz środowiskowych norm jakości dla substancji priorytetowych wykonuje się w 

celu stwierdzenia stanu jakości wód.  

Wkra na odcinku przecinającym gminę Nasielsk należy w całości do odcinka JCW od dopływu Sony do 

ujścia Wkry do Narwi (kod JCW: PLRW200024268999). Według WIOŚ w 2014 roku (badania w 2013 

roku) Wkra na w/w odcinku zaklasyfikowała się do II klasy pod względem elementów biologicznych, II 

klasy pod względem elementów hydromorfologicznych, ale pod względem elementów 

fizykochemicznych znalazła się poniżej stanu i dobrego potencjału (PSD). Główne przekroczenia 

stwierdzono w zakresie fosforanów. Pod względem klasy elementów fizykochemicznych - 

specyficznych zanieczyszczeń syntetycznych i niesyntetycznych Wkra została zaliczona do II klasy. 

Uzyskane wyniki łączne pozwalają uznać Wkrę na odcinku przechodzącym przez obszar gminy za 

rzekę o umiarkowanym potencjale ekologicznym, której stan chemiczny uznaje się jako dobry. 

Rzeka Nasielna położona w granicach gminy została poddana badaniu jakości na odcinku Nasielsk – 

Cieksyn (most). Odcinek ten zaliczono do jednolitej części wód (kod JCW:PLRW200017268969). 

Nasielna została zakwalifikowana do III klasy pod względem elementów biologicznych oraz II klasy 

pod względem elementów hydromorfologicznych, a zakresie elementów fizykochemicznych do II 

klasy jakości. Uzyskane wyniki pozwalają uznać, że rzeka ma umiarkowany potencjał ekologiczny. 

Stan chemiczny nie został poddany ocenie.  

Poza Wkrą i Nasielną, a w przypadku Nasielnej - jednego odcinka rzeki, nie ma dokładniejszych 

informacji na temat jakości wód powierzchniowych. Szczególnie brakuje oceny jakości wód stojących 

w zbiornikach wodnych pochodzenia naturalnego oraz sztucznego. Obiekty te nie występują w 

raportach o stanie jakości wód wykonywanych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 

Warszawie. Na terenie gminy nie znajdują się także żadne kąpieliska objęte monitoringiem 

Wojewódzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.  

Problematyczny wydaje się stan wód znajdujących się w wyrobisku poeksploatacyjnym w rejonie 

Kosewa. Obiekt ten jest dawnym wyrobiskiem surowców ilastych ceramiki budowlanej 

przekształconym częściowo w składowisko odpadów niewiadomego pochodzenia. Znacznym 

problemem dotyczącym tego obiektu jest zanieczyszczenie wód substancjami wydzielającymi fetor.  

W gminie istnieje oczyszczalnia ścieków bytowych prowadzona przez Zarząd Gospodarki Komunalnej 

i Mieszkaniowej w Nasielsku. W roku 2015 oczyszczalnia oczyściła 355719 m3 ścieków dopływających 

systemem kanalizacji oraz 23206 m3 dowożonych. (informacja bezpośrednia – Oczyszczalnia ścieków, 

ul. Komunalna 23). Maksymalna przepustowość oczyszczalni wynosi 2000 m3/dobę, co oznacza, że 

oczyszczalnia ma potencjał do przerobienia niemal dwa razy więcej ścieków niż obecnie.   

Dodatkowa oczyszczalnia znajduje się w Starych Pieścirogach i obsługuje jedynie zakłady produkcyjne 

Jan-Pol i TeknoAmerBlok i kilka budynków mieszkalnych w rejonie ulicy Sikorskiego.  
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4.3.  Jakość wód podziemnych 

Pod względem jakości istniejące horyzonty wodonośne w utworach czwartorzędowych 

charakteryzują się w większości średnią jakością, wymagająca uzdatnienia wody na cele użytkowe. 

Najlepszej jakości jest obszar związany z horyzontem wyróżniającym się najwyższą wydajnością. 

Jakość wód w tej strefie jest bardzo dobra i nie wymaga uzdatniania (pas na wschód od Nasielska ku 

granicy gminy). Najgorszą jakością charakteryzują się wody w rejonie Nasielska, Kosewa i Pieścirogów 

(Sadurski (red.) i inni 2002). Wody te mają ponadnormatywne stężeniem siarczanów, żelaza i 

manganu, co spowodowało zaliczenie ich do wód złej jakości, które wymagają skomplikowanego 

procesu uzdatniania.  

Trzeciorzędowy poziom wodonośny występuje na głębokości 208,7–220,0 m p.p.t., a jego  

zwierciadło ma charakter napięty i stabilizuje się na głębokości 25,0–20,4 m p.p.t. Wody tego piętra 

mają II klasę jakości (Szadkowska, 2000). 

Zagrożeniem dla jakości wód podziemnych w gminie  jest przede wszystkim  chemizacja rolnictwa 

oraz ścieki i odpady z pojedynczych gospodarstw wiejskich. Potencjalne zagrożenie istnieje ze strony 

działających zakładów usługowo-przemysłowych skoncentrowanych zwłaszcza w Nasielsku i w jego 

bezpośrednim otoczeniu. Główne obiekty mogące znacząco oddziaływać na jakość wód podziemnych 

są związane z zakładami usługowo - przemysłowymi współcześnie istniejącymi lub obszarami po 

zakładach już nie istniejących (np. Stare Pieścirogi, Nasielsk) lub związanych ze składowaniem 

odpadów (np. Kosewo, Jaskółowo). 

Główne obiekty, mogące w znaczący sposób oddziaływać na wody podziemne: 

• Składowisko odpadów w Jaskółowie; 

• rekultywowany teren po nieczynnym składowisku odpadów w Kosewie - źródło uciążliwości 

odorowej; 

• Baza Gazu Płynnego WASBRUK w Starych Pieścirogach - zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia 

poważnej awarii przemysłowej; 

• Chłodnie KAMPOL w Nasielsku - zakład wykorzystujący TPS (amoniak) w procesach 

technologicznych PHU KAM-POL; 

4.4. Zanieczyszczenie powietrza atmosferycznego 

Poza predyspozycjami do kształtowania się lokalnych warunków klimatycznych, bardzo istotna jest 

tendencja to tworzenia się sytuacji przekroczeń dobowych oraz rocznych zanieczyszczeń powietrza.  

Z informacji uzyskanych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w 2015 roku doszło 

do przekroczenia norm benzo(a)pirenu w pyle PM10 w rejonie centrum Nasielska. Na całym 

obszarze gminy Nasielsk doszło do przekroczenia poziomu celu długoterminowego  dla ozonu i 

AOT40 w 2015 roku. 

Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim  (raport za 2014 rok)  wykonana pod 

kątem ochrony zdrowia przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w 2015 roku według 

metod określonych w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 13 września 2012 r. w sprawie 

dokonywania oceny poziomów substancji w powietrzu (Dz. U. 2012, poz. 1032), w Dyrektywie 

2004/107/WE oraz w Dyrektywie 2008/50/WE  zalicza obszar gminy do „strefy mazowieckiej”. 
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Zgodnie z uzyskanymi wynikami, wskazuje się na ogólną tendencję do występowania przekroczeń 

zanieczyszczeń  w zakresie pyłu PM2,5 (przekroczenie dobowe oraz roczne), PM10 (przekroczenie 

dobowe oraz roczne) oraz B(a)P (przekroczenie roczne). W zakresie wymienionych zanieczyszczeń 

strefa mazowiecka jest klasyfikowana do klasy wynikowej „C” z powodu zidentyfikowanych 

przekroczeń norm zanieczyszczeń. W przypadku stężenia pyłu PM2,5 stwierdzono przekroczenie 

poziomu docelowego (25 µg/m3), dlatego wprowadzono klasę C2, a poziom dopuszczalny 

powiększono o margines tolerancji (26 µg/m3). 

W zakresie zanieczyszczenia ozonem nie stwierdzono przekroczenia poziomu docelowego w 2014 

roku, jednak za wątpliwe uznano dotrzymanie poziomu celu długoterminowego z powodu co 

najmniej jednodniowych przekroczeń  stężeń zanieczyszczeń w 2014 roku na wszystkich 

stanowiskach pomiarowych.  Powoduje do zaliczenie „strefy mazowieckiej” do klasy „D2”, ponieważ  

cały obszar województwa nie spełnia wymagań określonych dla dotrzymania poziomu celu 

długoterminowego, który ma zostać osiągnięty w 2020 r.   

Zanieczyszczenia gazowe dwutlenkiem siarki (SO2), dwutlenkiem azotu (NO2), tlenkiem węgla (CO) 

oraz benzenem (C6H6) oraz ołów (Pb) nie przekroczyły stężeń dopuszczalnych. W zakresie 

przekroczeń innych rodzajów zanieczyszczeń badanych w pyle PM10, jak: arsen (As), kadm  (Cd), 

nikiel (Ni) oraz ołów (Pb) standardy imisji zanieczyszczeń były dotrzymane   

Tab. 13. Klasy dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z uwzględnieniem 

kryteriów ustanowionych pod kątem ochrony zdrowia w województwie mazowieckim (Raport WIOŚ 2014 r.) 

 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy 

nazwa strefy 

kod 

strefy SO2  NO2 CO C6H6 PM10 

PM2,5 

* 

PM2,5 

** Pb As Cd Ni  B(a)P O3** O3*** 

strefa 

mazowiecka PL1404 A A A A C C C2 A A A A C A D2 

*wg poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji, **wg poziomu docelowego, *** wg poziomu celu długoterminowego 

Z powyższego zestawienia wynika, ze gmina Nasielsk może w przyszłości podlegać wojewódzkim 

programom ochrony powietrza (POP) w zakresie  pyłu PM10 (24-h, rok), oraz pyłu  PM2,5 (rok) oraz 

w zakresie benzo(a)piren B(a)P (rok).   

Na podstawie monitoringu prowadzonego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

bezpośrednio na terenie gminy Nasielsk stwierdzono występowanie średniorocznego przekroczenia 

zanieczyszczenia powietrza w zakresie Benzo(a)pirenu w pyle PM 10 (http://sojp.wios.warszawa.pl/). 

Przekroczenie odnotowano w 2014 roku, w rejonie miasta Nasielsk. Pochodzenie zanieczyszczenia 

należy wiązać ze ruchem pojazdów w związku z krzyżowaniem się  w centrum Nasielska dwóch 

tranzytowych dróg wojewódzkich – nr 632 i 571, na których natężenie ruchu może przekraczać nawet 

10 000 pojazdów na dobę (Pomiar ruchu na drogach wojewódzkich w 2010 r.). Przekroczenie stężeń 

Benzo(a)pirenu w pyle PM 10 może świadczyć także o istnieniu  znacznej emisji niskej z 

indywidualnego ogrzewania budynków. Przekroczenie dopuszczalnych norm w zakresie tego 

zanieczyszczenia powinno skutkować potrzebą wykonania przez gminę Programu Ochrony Powietrza 

popartego wcześniejszą ekspertyzą w celu określenia dokładnego zasięgu oraz rozpoznania źródeł 

imisji  zanieczyszczeń w zakresie dobowym oraz rocznym. 
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4.5. Zanieczyszczenie gleb 

Na obszarze gminy nie stwierdza się istotnych zanieczyszczeń środowiska glebowego przez aktualne 

nadmierne stężenia zanieczyszczeń. Na podstawie dotychczasowej oceny istniejących zagrożeń 

można wskazać, że na skażenie i degradację  gleb może potencjalnie  mieć wpływ powódź, 

wystąpienie pożaru, katastrofy komunikacyjnej, poważna awaria w oczyszczalni ścieków i innych, 

których pełny katalog zawiera opracowanie „Ocena Zagrożenia dla gminy Nasielsk”. Zasięg 

przestrzenny zagrożeń dla środowiska glebowego jest najczęściej ograniczony przestrzennie lub 

dotyczy całego obszaru gminy z racji rodzaju i skali zagrożenia. 

4.6. Zagrożenia dla szaty roślinnej i świata zwierzęcego 

Szata roślinna zagrożenia naturalne 

Na podstawie badań terenowych zaobserwowano przekształcenia wybranych siedlisk naturalnych 

leśnych. Widoczny jest tutaj proces borowienia, zwany inaczej pinetyzacją, który polega na 

wprowadzaniu do drzewostanu liściastego gatunków iglastych tj. świerki sosna. Kolejnym bardzo 

nagminnym procesem jest neofityzacja, czyli pojawienie się gatunków obcych. Gatunki te zostały 

wprowadzone celowo lub przenikają spontanicznie z ogrodów przydomowych. Do najbardziej 

inwazyjnych gatunkowych należy zaliczyć: czeremchę późną, klon jesionolistny, dąb czerwony, 

kasztanowiec lilak pospolity, śnieguliczka biała, karagana syberyjska. Spośród w/w gatunków 

inwazyjnych najczęściej występują czeremcha późna oraz dąb czerwony. 

W celu zmniejszenia zagrożenia przenikania gatunków obcych do lasów z terenów sąsiadujących, 

ważne jest wprowadzenie strefy buforowej poprzez dodatkowe nasadzenia roślin rodzimych.  

Parki podworskie również charakteryzują przekształconą szatą roślinną, ale poprzez proces naturalnej 

sukcesji, zaobserwowano odnawianie się gatunków roślin zgodnych z siedliskiem. 

Szata roślinna zagrożenia antropogeniczne 

W mieście Nasielsk, jak i we wsiach gminy Nasielsk naturalna szata roślina jest znacznie 

przekształcona przez działalność człowieka. Dominuje tutaj roślinność o charakterze półnaturalnym i 

synantropijnym.  

Natomiast poza jednostkami osadniczymi również zaobserwowano różny poziom przekształcenia 

roślinności. Zaobserwowano przekształcenia szaty roślinnej w dolinie rzecznej w zachodniej części 

gminy. Przekształcenia te związane są z działalnością człowieka. Na tym obszarze znajduje się znaczna 

liczba domków letniskowych i domów, ze względu na wartościowy  krajobrazowo i przyrodniczo 

teren. Zagrożeniem istniejącym a także potencjalnym jest zabudowa w sąsiedztwie pozostałych dolin 

rzecznych, oczek wodnych  czy  użytku ekologicznego Psucin. Konsekwencją wprowadzenia zabudowy 

jest zachwianie poziomu wód gruntowych, które prowadzi do przekształcenie i zaniku zbiorowisk na 

terenach podmokłych, wymagających wysokiego poziomu wód gruntowych, bądź powoduje 

okresowe zalewania warstwy runa. Do zagrożonych zbiorowisk roślinnych należą: łęgi, olsy, łąki 

wilgotne a także roślinność wodna i przywodna. Zaleca się wyłączyć doliny rzeczne, a także ich 

najbliższe sąsiedztwo z nowych inwestycji budowlanych.  

Istniejącym zagrożeniem jest także brak świadomości ekologicznej mieszkańców gminy Nasielsk, 

czego przejawem są nielegalne wysypiska śmieci m. in w lasach.  
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Zagrożeniem jest także działalności rolników, nastawiona głównie na rolnictwo konwencjonalne. 

Głównym niebezpieczeństwem dla szaty roślinnej jest spływ pestycydów do zbiorników wodnych, 

który przyczynia się do powstania procesu eutrofizacji (czyli użyźniania). Najbardziej zagrożone są 

zbiornik z wodą stojącą, bez zasilania ich wodą płynącą w poziomie w celu natleniania wody. 

Użyźnianie przyczynia się do zaniku wielu gatunków roślin, a tym samym zubożenie 

bioróżnorodności. Efektem końcowym jest bujna masa roślinności z udziałem niewielu gatunków 

roślin,  a następnie zarośnięcie zbiornika wodnego. W gminie Nasielsk najbardziej zagrożone są oczka 

wodne oraz stawy. Zaleca się działania rolnicze zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, a 

przede wszystkim promocja rolnictwa ekologicznego. 

Świat zwierząt 

Na terenie gminy zagrożenia dla zwierząt wynikają z przerywania ich szlaków migracyjnych i tras 

przemieszczania się oraz ograniczania ich  miejsc przebywania i rozrodu. Główne bariery dla spójności 

systemu przyrodniczego, a tym samym możliwości swobodnego przemieszczania się gatunków, 

stanowią: infrastruktura komunikacyjna oraz fragmentacja siedlisk zabudową. Istnienie barier 

powoduje stopniową izolację populacji i siedlisk, co skutkuje ograniczeniem przepływu genów i 

zmienności genetycznej, a w konsekwencji prowadzi do osłabienia i stopniowego wymierania 

osobników.  

W przypadku infrastruktury transportowej efekt barierowy dla zwierząt pojawia się już przy drogach 

o natężeniu ruchu powyżej 1000 pojazdów na dobę.  Drogi o natężeniu powyżej 10 tyś. pojazdów na 

dobę stanowią już nieprzekraczalną barierę dla większości gatunków zwierząt.   

W gminie drogi o najwyższym natężeniu ruchu, a więc najsilniej oddziaływujące na przemieszczanie 

się zwierząt, to: 

 droga wojewódzka nr 632 na odcinku Nasielsk – Płońsk, o ruchu 2-5 tyś. pojazdów na dobę; 

 droga wojewódzka nr 571 na odcinku Nasielsk – Pułtusk, o ruchu 2-5 tyś. pojazdów na dobę; 

 droga wojewódzka nr 571 na odcinku Nasielsk – Naruszewo, o ruchu 2-5 tyś. pojazdów na 

dobę; 

 droga wojewódzka nr 632 na odcinku Nasielsk – Legionowo, o ruchu 5-10 tyś. pojazdów na 

dobę; 

 droga wojewódzka nr 632 w rejonie miasta Nasielsk, o ruchu powyżej 10 tyś. pojazdów na 

dobę. 

Ograniczeniem dla zwierząt są również obecne w gminie linie kolejowe, w tym zmodernizowana linia 

nr 9 łącząca Warszawę Wschodnią z Gdańskiem i linia nr 27 łącząca Nasielsk z Toruniem.  

Negatywne oddziaływanie infrastruktury drogowej wiąże się zarówno z oddziaływaniem 

bezpośrednim, takim jak: zabijanie zwierząt w czasie wypadków i kolizji, jak i pośrednim: lokowaniem 

nowej zabudowy wzdłuż szlaków komunikacyjnych, poprawa dostępności terenu, nadmierna 

penetracja przestrzeni przez ludzi i maszyny.  

W przypadku zabudowy zagrożeniem dla funkcjonowania świata zwierząt jest zbyt wysoka 

intensywność zabudowy oraz jej nadmierne zbliżanie się lokalnych i regionalnych korytarzy 

ekologicznych. Zjawisko to jest szczególnie widoczne w obrębie zwartej zabudowy Nasielska, gdzie 

koryto rzeki Nasielnej zostało praktycznie otoczone zabudową a tym samym utraciło swoją drożność, 

jako szlak przemieszczania się zwierząt. Podobno zjawisko powoli postępuje w dolinie rzeki Wkry, 
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gdzie miejscami zabudowa występuje w nadmiernym zagęszczeniu oraz zbyt blisko koryta rzeki. 

Konsekwencją zabudowy jest nie tylko zmniejszenie powierzchni aktywnych biologicznie lecz również 

grodzenie posesji, penetracja terenów przyległych przez ludzi, pojazdy i zwierzęta towarzyszące 

człowiekowi.  

Pomimo, iż gmina Nasielsk nie została wskazana bezpośrednio w Programie zwiększania lesistości 

województwa mazowieckiego, jako gmina o bardzo niskim udziale lasów (poniżej 10%). To ze 

wskaźnikiem na poziomie 12% jest bardzo blisko wartości granicznej. Najważniejsze grupy zwierząt 

zamieszkują siedliska leśne, a większość z nich unika otwartych przestrzeni, ponieważ uniemożliwiają 

one ukrycie się przed naturalnymi wrogami, ludźmi oraz nie zapewniają odpowiedniej bazy żerowej. 

Rozległe obszary rolnicze, które na terenie Nasielska stanowią ok. 80% powierzchni gminy, często 

stanowią poważną barierę dla zwierząt w możliwości ich przemieszczania się. Tak więc, niski wskaźnik 

lesistości na terenie gminy wpływa bezpośrednio i pośrednio na możliwości migracyjne zwierząt, a 

tym samym decyduje o funkcjonowania korytarzy migracyjnych.   

4.7. Emisja hałasu 

Hałas określa się jako: niepożądane, dokuczliwe lub szkodliwe drgania mechaniczne ośrodka 

sprężystego oddziaływujące za pośrednictwem powietrza na organizm ludzki. W związku z rozwojem 

komunikacji, uprzemysłowieniem i postępującą urbanizacją stanowi on coraz większą uciążliwość dla 

człowieka. Ze względu na środowisko oraz źródło generujące, hałas dzielimy na: komunikacyjny, 

kolejowy, przemysłowy, komunalny. 

Na terenie gminy za główne źródła hałasu należy uznać szlaki komunikacyjne – drogi i linie kolejowe, 

w dalszej kolejności hałas przemysłowy i komunalny. Podając za „Strategią Rozwoju Lokalnego” i 

„Program Ochrony Środowiska” gminy Nasielsk około 25% mieszkańców gminy narażonych jest na 

ponadnormatywne oddziaływanie hałasu w mieszkaniach. Jest to spowodowane stosowaniem 

oszczędnych materiałów i konstrukcji budowlanych.  

Hałas drogowy 

Głównym źródłem hałasu na terenie gminy jest hałas komunikacyjny. Odnosi się to przede wszystkim 

do dróg wojewódzkich nr 632, relacji Płońsk – Nowe Miasto – Nasielsk - Dębe – Legionowo – 

Rembelszczyzna- Marki, nr 571 Naruszewo – Nasielsk – Pułtusk - oraz nr 622 Chrcynno – Szadki, które 

stanowią połączenie z drogami krajowymi nr 7 (Warszawa – Gdańsk) i nr 61 (Warszawa – Augustów). 

Gmina Nasielsk w ciągu ostatnich lat nie była objęta monitoringiem hałasu komunikacyjnego w 

ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Zgodnie z danymi przedstawionymi przez WIOŚ 

delegatura w Ciechanowie wyniki pomiaru hałasu komunikacyjnego na drodze nr DW571 przekazane 

przez GDDKiA oraz Urząd Marszałkowski wynoszą odpowiednio: 

Tab. 14. Wyniki badań hałasu drogowego na pdst. danych z GDDKiA i Urzędu Marszałkowskiego 

Nazwa 
źródła 
hałasu (nr 
drogi) 

Miejsce 
pomiaru 

Pu.Leqdo 
p_dzień 

Pu.Leqdo 
p_noc 

Po.Data LAeqD LAeqN 

DW571 571-1 
Nasielsk 

ul. Płońska 31 

65 56 2015.11.24 60.7 53,3 

LAeq D – równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia  
LAeq N – równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy 
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Wyniki badań prowadzonych przez WIOŚ w Warszawie na terenie województwa mazowieckiego 

dowodzą, iż poziom zagrożenia hałasem komunikacyjnym jest w dalszym ciągu znaczący dla dużej 

liczby mieszkańców.  

Natężenie uciążliwości akustycznych ze źródeł komunikacyjnych jest uzależnione przede wszystkim 

od natężenia ruchu oraz stanu technicznego dróg i pojazdów. W pewnym przybliżeniu za obraz 

uciążliwości pochodzenia akustycznego można przyjąć wyniki Generalnego Pomiaru Ruchu na 

drogach wojewódzkich prowadzone przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad w latach 

1995, 2000 i 2010. W granicach gminy Nasielsk pomiary te były prowadzone na drogach o nr: 571, 

622 i 632.  

Największe obciążenie ruchem można stwierdzić wzdłuż dróg krajowych 571 i 632 na wysokości 

Nasielska. Zważywszy na intensywność zabudowy  w tym rejonie istotne wydaje się przeciwdziałanie 

występowaniu przekroczeń norm hałasu.  

Tab. 15. Generalny Pomiar Ruchu na drogach wojewódzkich w granicach gminy w latach 1995, 2000, 2010 

(opracowanie własne na pdst. danych z GDDKiA) 

Nr 

drogi 

Nazwa Średni dobowy ruch Pojazdy 

ogółem 

Samochody 

ciężarowe bez 

przyczepy 

Samochody 

ciężarowe z 

przyczepą 

  1995 2000 2010 2000 2010 2000 2010 

571 Przyborowice – 

Pieścirogi  

bd.  1569 Bd 38 Bd 39 

571 Pieścirogi – 

Nasielsk  

1494 2278 3782 57 95 25 45 

571 Nasielsk/Przejście bd bd 10197 bd 214  Bd  143 

571 Nasielsk – Winnica- 

Pułtusk 

bd bd 3823 bd 73  Bd 96 

622 Chrycynno – 

Marynino  

347 527 1705 21 29 9 19 

632 Nowe Miasto  - 

Nasielsk 

1645 2669 2365 125 83 56 61 

632 Nasielsk  - Dębe bd bd 5406 bd 222 Bd 135 

bd. brak danych 

Kwestię nadmiernej uciążliwości akustycznej na terenie miasta Nasielsk, podkreślono już w gminnym 

„Programie Ochrony Środowiska”, gdzie wskazuje się, iż rozwiązaniem będzie  realizacja obwodnicy 

miasta w większości przez tereny niezamieszkałe.   
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Ryc. 46. Średni dobowy ruch pojazdów silnikowych na drogach krajowych i wojewódzkich 2010 roku 

(GDDKiA, http://www.gddkia.gov.pl/pl/987/gpr-2010) 

Hałas kolejowy 

Źródłami hałasu kolejowego na terenie gminy jest magistrala E65 relacji Warszawa-Gdańsk oraz 

jednotorowa linia kolejowa relacji Nasielsk- Sierpc- Toruń.  

W roku 2014 Inspekcja Ochrony Środowiska wykonała pomiary hałasu szynowego między innymi na 

22 wybranych punktach terenie województwa mazowieckiego w odległości 10 i 20 m od torów. 

Wyniki pomiarów wskazują, iż w porze dziennej emisja hałasu kolejowego nie przekroczyła 70 dB. 

Natomiast w porze nocnej wyniki dopuszczalnych poziomów dźwięków  zostały przekroczone w 

prawie 90% wykonanych pomiarów.   

W przypadku gminy Nasielsk uciążliwości związane z hałasem kolejowym są mniej odczuwalne z 

uwagi na odsunięcie linii kolejowych od najbardziej zamieszkanych terenów. Niekorzystnych zmian 

można się spodziewać przy dużym natężeniu ruchu na trasie Warszawa - Gdańsk oraz w przypadku 

lokalizacji zabudowy mieszkaniowej w bezpośrednim sąsiedztwie trasy kolejowej.   

Linia kolejowa do Gdańska w ostatnich latach została poddana modernizacji w celu dostosowanie jej 

na całym odcinku do prędkości 160 km/h dla pociągów pasażerskich oraz 120 km/h dla pociągów 

towarowych. Zgodnie z dokumentacją dla inwestycji wykonaną na potrzeby uzyskania decyzji o 

środowiskowych uwarunkowaniach określono rejony przewidywanego zagrożenia hałasem, dla 

których należy wykonać ekrany akustyczne po obu stronach linii, rozwiązania antywibracyjne oraz 

zwiększenie izolacyjności okien. Jednakże w granicach gminy rozwiązania te nie zostały 

wprowadzone, przez co można wnioskować, iż wstępne analizy nie wykazały zagrożenia nadmiernej 

uciążliwości akustycznej od modernizowanej linii kolejowej.  

Hałas przemysłowy i komunalny  

Hałas przemysłowy i komunalny jest emitowany przez działalność o charakterze przemysłowym oraz 

podmioty gospodarcze zajmujące się wytwórczością. Źródła hałasu stanowią:  instalacje 

przemysłowe, transport technologiczny w obrębie zakładu, hale produkcyjne oraz źródła punktowe w 

otwartej przestrzeni.  W granicach gminy nie występują duże zakłady przemysłowe, które mogą 
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stanowić istotne źródło hałasu. Na ogół oddziaływanie akustyczne ma charakter lokalny i dotyczy 

bezpośredniego sąsiedztwa jego źródła.  

Wyniki badań z automonitoringu hałasu przemysłowego w 2015 r. dla gminy Nasielsk zostały 

wykonane dla Międzygminnego Składowiska Odpadów w Jaskółowie. Pomiary nie wykazały 

przekroczeń dopuszczalnych hałasów w środowisku. 

Tab. 16. Wyniki badan hałasu przemysłowego dla Międzygminnego Składowiska Odpadów w Jaskółowie.  

(WIOŚ delegatura w Ciechanowie) 

Nazwa 
obiektu 

Miejscowość/ 
gmina 

Pu.Leqdo 
p_dzień 

Pu.Leqdo 
p_noc 

Pu.nazwa 
punktu 

Po.Data od Po.Data do Po pora Po. Leq 

Międzygminne 
Składowisko 
Odpadów w 
Jaskółowie 

Jaskółowo/ 
Nasielsk 

55 45 
P1 500 m 

na Zach od 
składowiska 

2015.12.29 
14.00 

2015.12.29 
15.30 

dzień 30,1 

Międzygminne 
Składowisko 
Odpadów w 
Jaskółowie 

Jaskółowo/ 
Nasielsk 

55 45 

P2 na 
granicy 
działki  

składowiska 
po stronie 
północnej 

2015.12.29 
14.00 

2015.12.29 
15.30 

dzień 38,2 

 

W granicach gminy w miejscowościach Dębinki i Morgi znajdują się elektrownie wiatrowe 

wybudowane w latach 2011-2012. Na terenie gruntów Dębinki znajdują się 4 elektrownie, zaś w 

granicach Morgi – jedna. W obydwu lokalizacjach, w marcu 2014 r. Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska, delegatura w Ciechanowie przeprowadził pomiary hałasu pochodzącego od farm 

wiatrowych. Badania prowadzone były od turbiny wiatrowej zlokalizowanej na działce nr 90/2 w 

kierunku miejscowości Dębinki. W trakcie badań wyznaczono łącznie 7 punktów pomiarowych, 

odpowiednio w odległościach: 30, 50, 100 i 200 m od kolejnych punktów pomiarowych, gdzie 

punktem zero była lokalizacja turbiny wiatrowej. Badania przeprowadzono w porze dziennej i nocnej, 

gdzie przyjmuje się, iż w porze dziennej norma hałasu w środowisku wynosi 55 dB oraz w porze 

nocnej - norma hałasu w środowisku wynosi 40 dB. Wyniki pomiarów hałasu nie wykazały 

przekroczeń ani w porze dziennej, ani w porze nocnej. Na wysokości linii zabudowy zmierzony 

poziom hałasu był bliski do poziomu tła akustycznego. 

Dla obiektów przemysłowych zlokalizowanych na terenie gminy Nasielsk, nie ustanowiono obszarów 

ograniczonego użytkowania ze względu na oddziaływanie akustyczne.  

4.8. Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące 

Źródłami pól elektromagnetycznych na terenie gminy są: linie energetyczne, urządzenia 

elektroenergetyczne oraz stacje bazowe telefonii komórkowej.  

Przez teren gminy przebiega napowietrzna linia 110 kV Dębe-Nasielsk-Ciechanów. Cała gmina jest 

pokryta siecią elektroenergetyczną prowadzoną z GPZ 110/15kV Nasielsk. W Nasielsku przy ulicy 

POW znajduje się stacja elektroenergetyczna 110/15 kV. W rejonie stacji kolejowej Nasielsk w 

Pieścirogach znajduje się rozdzielnia elektroenergetyczna zasilająca linie kolejowe PKP 110/15 kV, a 

na budynku stacji kolejowej znajduje się nadajnik UKE. 

Stacje bazowe telefonii komórkowej (wraz z nadajnikami UKE), rozmieszczone są głównie w 

Nasielsku. Pozostałe lokalizacje to: Kosewo, Cieksyn, Miękoszynek, Jaskółowo oraz Cegielnia Psucka.  
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Oceny poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku i obserwacji zmian dokonuje się w ramach 

państwowego monitoringu środowiska. Zgodnie z monitoringiem prowadzonym przez Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie, badania wykonane w roku 2015 na terenie 

województwa mazowieckiego wykazały, iż istniejące poziomy pól elektromagnetycznych są mniejsze 

od poziomów dopuszczalnych.  

W roku ubiegłym WIOŚ nie wykonywał pomiarów w obrębie samej gminy Nasielsk. Natomiast zostały 

zebrane dane z automonitoringu pól elektromagnetycznych stacji bazowych telefonii komórkowej na 

terenie gminy. W żadnym przypadku pomiary nie wykazały przekroczeń poziomów dopuszczalnych 

pól elektromagnetycznych w miejscach dostępnych dla ludności lub przeznaczonych pod zabudowę 

mieszkaniową.  

 

Ryc. 47. Lokalizacja głównych źródeł promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego (opracowanie 

własne na podstawie wizji terenowych oraz http://beta.btsearch.pl) 
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4.9. Zagrożenie powodzią i podtopieniami 

Obszary zagrożone wodami powierzchniowymi można podzielić na dwie główne grupy: gdy są 

związane z zagrożeniem powodzią oraz gdy zagrożenie wynika z podtopień uwarunkowanych 

podniesieniem poziomu wód gruntowych.  

W gminie Nasielsk obszary zagrożone powodzią w myśl zapisów ustawy Prawo Wodne dotyczą 

obszarów narażonych na niebezpieczeństwo powodzi wskazanych we wstępnej ocenie ryzyka 

powodziowego, na podstawie których sporządzono mapy zagrożenia powodziowego (Art. 88d. 1.  

Ustawy Prawo Wodne z dnia z dnia 18 lipca 2001 r. z późniejszymi zmianami)  oraz mapy ryzyka 

powodziowego (Art. 88e. 1. Ustawy Prawo Wodne z dnia  z dnia 18 lipca 2001 r. z późniejszymi 

zmianami). Zasięgi z obu map można uwzględniać w  miejscowym planie zagospodarowania 

przestrzennego oraz w decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego lub decyzji o 

warunkach zabudowy. Jedynym obiektem wodnym na terenie gminy wskazywanym na  mapach 

zagrożenia powodzią i ryzyka powodziowego jest rzeka Wkra, gdzie zasięg zagrożenia dotyczy dna 

doliny  (ryc. 34 zamieszczona w rozdziale „Uwarunkowania planistyczne i środowiskowe wynikające z 

innych dokumentów dotyczących kształtowania przestrzeni gminy”). Mapy zagrożenia 

powodziowego oraz mapy ryzyka powodziowego podlegają przeglądowi co 6 lat oraz w razie 

potrzeby aktualizacji (pkt. 10 Art. 88f. 1. Ustawy Prawo Wodne z dnia  z dnia 18 lipca 2001 r. z 

późniejszymi zmianami). 

Inne informacje dotyczące zagrożenia powodzią są efektem informacji o zdarzeniach przekazanych 

przez Gminę, które wystąpiły i zostały zgłoszone do służb publicznych (straży gminnej, policji, straży 

pożarnej), w tym do instytucji zarządzającej w ramach gminy bezpieczeństwem mieszkańców – czyli 

Wydziału Zarządzania Kryzysowego, Spraw Wojskowych i Obrony Cywilnej. Zakres informacji o 

podtopieniach w gminie  jest powiązany z informacjami o zalewaniu powodziowym w latach 2011 – 

2013. W okresie tym wystąpiły podtopienia budynków mieszkalnych i usługowych, a nawet 

oczyszczalni ścieków, zalania dróg oraz pól uprawnych i łąk. Sytuacje związane z podtopieniami i 

zalewaniem dotyczyły obiektów w Nasielsku, Pieścirogach, Nowych Pieścirogach, Mogowie, Siennicy, 

Jackowie Dworskim, w Dobrej Woli, Lelewie, Toruniu Dworskim, Miękoszynie, Cieksynie i w 

Borkowie. Podtopienia w wielu przypadkach występowały w obszarach predysponowanych do 

występowania podmokłości w tym w obszarach zmeliorowanych.  

Szczegółowa lista zdarzeń przekazanych przez Urząd Gminy w latach 2011 -2013: 

- w Nasielsku wzdłuż rzeki Nasielnej, m.in. budynki: Żwirki i Wigury 8, Kościuszki 25 (Dom Pomocy 

Społecznej), Młynarska 46, budynki położone przy ulicach Wiejskiej, Piaskowej, Nowa Wieś, droga 

wojewódzka przy Marcpolu (przy granicy z Pniewem) 

- w Borkowie, m.in. budynek: Leśna 19, 

- w Cieksynie, m.in. budynek: Akacjowa 6, 

- przy budynkach i na posesjach w  Starych Pieścirogach (także droga wojewódzka nr 571 przy 

wiadukcie kolejowym),  Nowych Pieścirogach, Mogowie, Siennicy, Jackowie Dworskim, Lubominie, 

Dobrej Woli, Lelewie, Toruniu Dworskim, Miękoszynie; 

- na polach i łąkach w miejscowościach: Starych Pieścirogach,  Nowych Pieścirogach, Nasielsku (ulice 

Nowa Wieś, Wiejska, Krupki, Pniewska Górka) Pniewo 
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Ryc. 48. Występowanie zabudowy na obszarach zagrożenia powodzią i podtopieniami (opracowanie własne) 

Zasięgi podtopień mogą być wiązane z obszarami naturalnie podmokłymi (w szczególności na glebach 

organicznych), w tym także znajdujących się w ramach systemu melioracji. Tereny zmeliorowane i 

obiekty melioracyjne nie podlegające Gminnej Spółce Wodnej znajdują się w 6 miejscowościach: 

Jackowo Dworskie, Jackowo Włościańskie, Pianowo-Bargły, Pianowo-Daczki,  Kędzierzawice, 

Miękoszynek. Gmina i poszczególne sołectwa mają mniejszy wpływ na bieżącą konserwację urządzeń 

melioracyjnych w tych miejscowościach, co może powodować większe zagrożenie lokalnymi 

podtopieniami pól i łąk. 
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Problemy z odprowadzaniem wód deszczowych i roztopowych występują także w Nowych 

Pieścirogach w obszarze ograniczonym ulicami Kolejową, Srebrną, Szmaragdową i Diamentową. 

Tereny te były niegdyś zdrenowane w ramach systemu melioracji rolnych. Prawie cały obszar został 

zabudowany i obecnie jest realizowany system odprowadzania wód powierzchniowych do systemu 

kanalizacji deszczowej odprowadzanej, przez separator ścieków w ulicy Szmaragdowej do końcówki 

rowu melioracyjnego. 

Zagrożenie poważną awarią  

W granicach gminy zagrożenia występowania poważnych awarii związanych z działalnością człowieka 

są uwarunkowane:  

 Obecnością stacji paliw płynnych – na obszarze gminy znajduje się 8 stacji benzynowych, 

zlokalizowanych w: 3 stacje benzynowe w Nasielsku, 1 stacja benzynowa w Borkowie, 1 

stacja benzynowa w Lorcinie, 1 stacja benzynowa w Pniewie, 2 stacje auto-gaz w Nasielsku.  

W tym przypadku zagrożenie wiąże się z dystrybucją i magazynowaniem substancji 

ropopochodnych oraz innych substancji niebezpiecznych. W wypadku zdarzeń losowych 

może nastąpić wycieki substancji na skutek awarii zbiorników, bądź cystern; 

 transportem drogowym – zagrożenie to odnosi się to przede wszystkim do dróg 

wojewódzkich nr 632, 622 i 571.  

Awarie i katastrofy w transporcie drogowym mogą spowodować wydostanie się do 

środowiska substancji toksycznych i niebezpiecznych, o właściwościach palnych i 

wybuchowych. Większość substancji przewożonych przez obszar gminy stanowi paliwo. 

Transport drogowy substancji niebezpiecznych odbywa się drogami : 

• Nowe Miasto-Nasielsk - Dębe nr drogi 632, 

• Przyborowie-Nasielsk- Winnica - Pułtusk nr drogi 571, 

• Nasielsk – Pomiechówek nr drogi 2409W, 

 Transportem kolejowym – potencjalne niebezpieczeństwo stanowią substancje chemiczne 

przewożone przez obszar gminy, do których należą: paliwa, amoniak, chlor i dwutlenek siarki. 

Potencjalnym miejscem katastrofy jest szlak kolejowy nr 1 Warszawa – Nasielsk – Ciechanów. 

Analogicznie do transportu drogowego, potencjalnym zagrożeniem jest wydostanie się 

substancji toksycznych na skutek złego stanu technicznego cystern lub wypadku czy 

katastrofy. 

W strefie skażenia w przypadku katastrofy lub uwolnienia TSP, wzdłuż linii kolejowej (na 

odcinku ok.1km – długość składu pociągu i w odległości około 5 km od szlaku, w kierunku 

wiania wiatru, może nastąpić skażenie przyziemnej warstwy powietrza i zatrucie ludzi 

przebywających w rejonie awarii. W obszarach przyległych do w/w linii kolejowych na całych 

ich odległościach granicach gminy ( w strefie skażenia może się znaleźć około 640 osób). 

 Obecnością zakładów produkcyjnych – są to miejsca głównie zagrożenia pożarowego z uwagi 

na obecność na terenach zakładów różnych substancji łatwopalnych. Może dochodzić 

również do miejscowych zanieczyszczeń gleb, wód powierzchniowych i podziemnych.  

Największe potencjalne zagrożenia na terenie gminy stanowią:  

 - baza gazu płynnego propan-butan „WASBRUK” w Siennicy. Zakład zajmuje się  

magazynowaniem, rozlewaniem do butli oraz dystrybucją (przepompowywanie) ze zbiornika 

magazynowego o pojemności ok. 200 m 3do autocystern gazu propan – butan.  
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- zakład chłodnia PPHU ”KAM - POL” IMPORT-EXPORT w Nasielsku, gdzie wykorzystuje się w 

procesach technologicznych  amoniak, w ilości około 7 ton. W przypadku awarii w strefie 

bezpośredniego zagrożenia może znaleźć się około 600 osób. 

 Przesyłem gazu – przez teren gminy przebiegają linie przesyłowe gazu ziemnego o wysokim 

ciśnieniu tj. powyżej 0,4MPa. W przypadku rozszczelnienia może nastąpić zagrożenie 

wybuchem lub pożarem.  

Zagrożenie na terenie gminy obejmuje: 

1. Z kierunku zachodniego gminy  Nasielsk przez miejscowości: Nowa Wrona, Dobra Wola, 

Borkowo, Lelewo, Czajki, Morgi, Mogowo, Budy Siennickie; 

2. Budy Siennickie ze stacji rozdzielczej w kierunku: Cegielnia Psucka, Nuna, Popowo Borowe; 

3. Budy Siennickie ze stacji rozdzielczej w kierunku: Wągrodno, Siennica, Paulinowo, Nasielsk, 

Pniewo, Krzyczki Pieniążki, Krzyczki Szumne, Krzyczki Żabiczki w kierunku Pułtuska. 
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5. Diagnoza stanu funkcjonowania środowiska  

5.1. Ocena odporności środowiska na degradacje oraz zdolność do 

regeneracji 

Komponenty abiotyczne środowiska 

Pod względem rzeźby terenu najbardziej dynamicznymi przestrzeniami sprzyjającymi współczesnym 

przekształceniom rzeźby są stoki zbudowane z piaszczysto-glinaistych stoków użytkowanych jako 

grunty orne oraz dna dolin rzecznych i bez wyraźnych cieków.  Stoki rolnicze są podatne na procesy 

geodynamiczne (ruchy masowe, erozję wodną na stoku oraz procesy eoliczne w przypadku 

występowania w podłożu piasków drobnoziarnistych lub pyłów). Dna dolin są obszarami w naturalny 

sposób powiązanymi z systemem hydrologicznym gminy. W razie ekstremalnych roztopów lub 

opadów deszczu mogą stać się strefami odpływu wody i może w ich obrębie zachodzić erozja oraz 

akumulacja zmieniająca istniejącą równowagę w rzeźbie terenu. 

Pod względem budowy geologicznej niezwykle mało odporne na degradację są obszary zbudowane z 

gruntów organicznych. Szczególnie wrażliwe utwory organiczne na terenie gminy Nasielsk są 

położone w obszarach predysponowanych naturalnie do występowania podmokłości. Zmiany 

stosunków wodnych mogą doprowadzić do nieodwracalnej degradacji tych utworów i powodować 

ich murszenie, a więc proces mineralizacji w wyniku przesuszenia. Stosunkowo dużą odpornością 

wyróżniać się mogą obszary zbudowane z glin zwałowych oraz iłów. Średnią odpornością 

charakteryzować się mogą utwory piaszczyste pochodzenia wodnolodowcowego. Obszary związane z 

występowaniem piasków mogą być nielegalnie wykorzystywane na cele budowlane, co może 

powodować powstawanie dzikich wyrobisk i degradację estetyczną krajobrazu.  

W zakresie odporności wód powierzchniowych na degradację należy dążyć do racjonalnego 

wykorzystania nawożenia pól w związku z możliwością dostawy środków chemicznych do wód 

powierzchniowych, co może skutkować pogorszeniem ich jakości. 

 Z punktu widzenia funkcjonowania systemu hydrograficznego bardzo niebezpieczne są działania 

zmieniające istniejące uwarunkowania odpływu  oraz retencjonowania wody w środowisku. Wszelkie 

grodzenia, zabudowywania naturalnie predysponowanych obszarów odpływu wody lub osuszanie 

terenu przez tworzenie nasypów mogą skutkować podtopieniami lub nadmiernym przesuszeniem 

innych obszarów. Ze względu na przykłady inwestycji prowadzonych w dnach dolin, podkreśla się 

konieczność  zapewnienia ciągłości odpływu wody z terenu gminy z poszanowaniem naturalnych stref 

odpływu wody w kierunku cieków naturalnych. Wskazuje się na konieczność dbałości w zakresie 

kontroli oraz właściwego utrzymania systemu odwadniającego w ramach istniejących stref 

zmeliorowanych. Od sprawnego działania urządzeń melioracyjnych zależy bezpieczeństwo w zakresie 

występowania podtopień oraz zmian innych cech środowiska przyrodniczego. 

Pod względem ochrony wód podziemnych należy zwrócić szczególną uwagę na możliwość 

zanieczyszczenia stref zasilania ujęć wód podziemnych. Strefy bezpośrednie i  pośrednie ochrony ujęć 

wód podziemnych mogą wskazywać  które tereny powinny być traktowane z należytą ostrożnością w 

celu uniknięcia dostawy zanieczyszczeń do poziomów wodonośnych. Brak formalnych zakazów na 

takich terenach w związku brakiem aktualnych stref ochrony ujęć zagraża jakości eksploatowanych 

wód podziemnych, co może stać w sprzeczności z Ramową Dyrektywą Wodną 2000/60/WE (RDW) z 
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dnia 23 października 2000 r. w zakresie zaspokojenia zapotrzebowania na wodę ludności, rolnictwa i 

przemysłu. Poza strefami zasilania wód podziemnych w otoczeniu ujęć wody, zanieczyszczenia wód 

podziemnych mogą sprzyjać degradacji Głównych Zbiorników Wód Podziemnych, zawierających się w 

granicach gminy w rejonie doliny Wkry (GZWP nr 215, nr 214) oraz przy południowej granicy gminy 

(GZWP nr 222). 

Gleby mogą być zagrożone zanieczyszczeniami punktowymi oraz przez zmianę sposobu użytkowania 

terenu. Wkraczanie zabudowy na obszary gleb wysokich klas bonitacyjnych sprzyja uznaniu gleb 

wysokich klas bonitacyjnych za mało odporne. Bardzo mała odpornością na degradację 

charakteryzują się gleby pochodzenia organicznego, w przypadku których zaburzenie stosunków 

wodnych prowadzi do ich nieodwracalnej degradacji. Z punktu widzenia ochrony obszarów zwłaszcza 

ze względu na gleby wysokich klas bonitacyjnych,  należy ograniczyć ekspansję zabudowy na terenach 

występowania gleb II i III klasy bonitacyjnej i ukierunkować ją w obszarach występowania gleb 

marginalnych. 

Komponenty biotyczne środowiska 

Odporność szaty roślinnej jest bardzo zróżnicowana. Na terenie opracowania wyróżniono 

zbiorowiska roślinne na siedliskach wilgotnych, podmokłych wodnych a także na terenach świeżych i 

suchych. Roślinność na obszarach wilgotnych, podmokłych i wodnych charakteryzuje się 

najmniejszym stopniem odporności na degradację a tym samym na regenerację siedlisk. W gminie 

Nasielsk należą do nich przede wszystkim zbiorowiska roślinne w dolinach rzecznych, tj. lasy łęgowe, 

olsowe, roślinność wodna i przywodna, łąki wilgotne. Należy także pamiętać o lokalnych oczkach 

wodnych w sąsiedztwie, których znajduje się fragmentarycznie roślinność z siedlisk wilgotnych.  

Potencjalne zagrożenia związane są przede wszystkim z zaburzeniem stosunków wodnych, co może 

wpłynąć na degradację najcenniejszych zbiorowisk łęgowych, roślinności wodnej i przywodnej w 

naturalnych zbiornikach wodnych. Zbiorowiska łęgowe są bardzo wrażliwy na działalność 

antropogeniczną, związaną ze zmianami warunków siedliskowych. dotyczy to przede wszystkim 

zmiany poziomu wód gruntowych. W sytuacji obniżenia poziomu wód runowych należy spodziewać 

się zaniku gatunków charakterystycznych i zaczną rosną gatunki grądowe. Jest to tzw. proces 

grądowienia. Dalsze przesuszenie, trwające kilka lat doprowadzi do zmiany składu gatunków nie tylko 

w warstwie runa, ale także krzewów i drzew. Efektem końcowym będzie przekształcenie zbiorowiska 

łęgowego w grądowe. Zagrożeniem jest także nadmierne uwilgotnienie podłoża, w konsekwencji 

czego rozpocznie się proces olsowienia i zabagnienia. Zostanie utworzone siedlisko sprzyjające 

roślinności bagiennej i olsowej. Efekt końcowy to także przekształcenie istniejącego zbiorowiska 

łęgowego. 

Pozostałe zbiorowiska roślinne w gminie charakteryzują się umiarkowaną odpornością na degradację 

i regenerację. 

5.2. Ocena stanu ochrony i użytkowania zasobów przyrodniczych 

Stan ochrony i użytkowanie zasobów przyrodniczych należy określić jako średni, ze względu na różne 

nieprawidłowości związane z właściwym funkcjonowaniem struktury przyrodniczej gminy Nasielsk. 

 Korytarze ekologiczne I rzędu stanowią główny trzon funkcjonowania systemu przyrodniczego gminy 

Nasielsk, zaś korytarze II rzędu pełnią ważną rolę wspomagającą funkcjonowanie całej gminy w 

kontekście przyrodniczym. Najważniejsze jest zachowanie różnorodności i ciągłości biologicznej, 
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bioróżnorodności terenów służących do migracji zwierząt. W części wschodniej korytarza 

ekologicznego rangi I rzędu występują min. zbiorowiska łęgowe (siedliska Natura 2000 - coraz rzadsze 

na terenie Polski), a także roślinność wodna i przywodna. Korytarz ten ma częściową przerwaną 

strukturę ekologiczną, ze względu na istniejącą zabudowę.  W krajobrazie rolniczym gminy, zwłaszcza 

w części południowej zaobserwowano oczka wodne  w sąsiedztwie roślinności wodnej i przywodnej a 

nieraz łąk wilgotnych. Te elementy są bardzo cenne w krajobrazie rolniczym. Małe elementy wodne 

pochodzenia naturalnego są „zielonymi wyspami” na terenach rolniczych. Stanowią miejsce 

bytowania małych ssaków, owadów a także cennej roślinności związanej z wodnym i wilgotnym 

siedliskiem. Niektóre oczka wodne mają w sąsiedztwie fragment zadrzewień przywodnych, które 

wpływają na podwyższenie wartości przyrodniczych tych elementów krajobrazu. Obecnie te wodne 

elementy nie są prawidłowo włączone w system ekologiczny gminy. Zaleca się wprowadzenie 

zadrzewień, które umocnią istniejącą strukturę ekologiczną gminy i włączą w nią małe rezerwuary 

bioróżnorodności krajobrazu. W strukturze ekologicznej gminy Nasielsk występują także sady, parki 

podworskie a także pojedyncze zadrzewienia. Te elementy krajobrazu pełnią również niższej rangi, 

ale bardzo ważne rezerwuary bioróżnorodności roślin, zwierząt, owadów i ptaków. 

5.3. Ocena stanu zachowania walorów krajobrazowych 

Stan krajobrazu na terenie gminy można ocenić jako dobry i umiarkowany, a jedynie lokalnie jako 

niski. 

 Znaczny obszar gminy reprezentuje krajobraz półnaturalny, otwarty terenów użytkowanych rolniczo, 

łąk i pastwisk. Z uwagi na coraz częstsze odchodzenie od rolnictwa, w wielu miejscach dostrzegalne 

są procesy sukcesji wtórnej, w różnych stopniach zaawansowania. W obrębie tych terenów, 

należałoby umożliwić dalszy rozwój sukcesji naturalnej, aż do wykształcenia się naturalnych 

zbiorowisk leśnych szczególnie, iż w większości przypadków są to tereny położone w sąsiedztwie 

kompleksów leśnych.   

Wyższe walory krajobrazowe zachowały się we wschodniej i zachodniej części gminy, gdzie występują 

kompleksy leśne oraz doliny rzeki Wkry i Klusówki. Tereny te z uwagi na wyróżniający się krajobraz 

zostały włączone w sieć obszarów chronionego krajobrazu.  

Niebezpiecznym zjawiskiem, nie tylko dla funkcjonowania przyrodniczego lecz również w ujęciu 

krajobrazowym jest rozrastanie się zabudowy w rejonie doliny rzeki Wkry. Pod względem 

krajobrazowym negatywnym zjawiskiem jest jej nadmierne zagęszczenie oraz zróżnicowana wartość 

architektoniczna. Niekorzystnym zjawiskiem dla krajobrazu wizualnego są wszelkie działania dążące 

do adaptacji pod zabudowę terenów na gruntach organicznych oraz obszarów wilgotnych czy 

towarzyszących ciekom i zbiornikom wodnym. Ich negatywne oddziaływanie polega zarówno na 

bezpośrednim oddziaływaniu, jakim jest między innymi: wykonywanie prac ziemnych typu: 

nadsypywanie gruntu,  usuwanie pokrywy roślinnej pod inwestycję, realizacja obiektów 

kubaturowych, ogrodzeń, jak i oddziaływanie pośrednie, takie jak: zmiana uwilgotnienia gruntów 

prowadząca do zmiany składu zbiorowisk roślinnych czy wprowadzanie w ogrodach przydomowych 

gatunków obcych rodzimej florze.  

W przypadku parków podworskich ich wartość krajobrazowa jest zróżnicowana i uzależniona przede 

wszystkim od obecnego użytkowania i stanu zachowania pierwotnej substancji parku. Najlepiej 

zachowane, a tym samym o najwyższych wartościach wizualnych są parki podworskie w: Chrcynnie, 

Lelewie, Kosewie, Czajkach, Lubominie, Pianowie Daczki, Głodowie Wielkim. Znacznie przekształcony 
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jest teren dawnego parku w Siennicy. Praktycznie trudne do wyodrębnienia w terenie są parki 

podworskie w Kędzierzawicach, Cieksynie i Paulinowie.  Obszary te wymagają szczególnej uwagi i 

podjęcia działań rewaloryzacyjnych. 

W przypadku terenów zabudowy produkcyjnej i usługowej kształtowanie walorów krajobrazowych 

powinno polegać na wprowadzeniu zadrzewień i rozbudowanej gatunkowo zieleni izolacyjnej, które 

umożliwią przynajmniej częściowe zasłonięcie obiektów negatywnie oddziaływujących na fizjonomię 

otoczenia, a zarazem wzbogacą strukturę krajobrazu. 

Elementami, które wymagają działań w zakresie kształtowania krajobrazu są również tereny dawnych 

wyrobisk po wydobyciu surowców mineralnych, które na chwilę obecną przedstawiają krajobraz 

zdegradowany. W trakcie wizji terenowej stwierdzono, że wyrobiska  w niewielkim stopniu wpływa 

na krajobraz widziany z większej odległości, natomiast są one silnym elementem w skali mikro. 

Dokonane już przekształcenia w krajobrazie stwarzają potencjał do ich rekreacyjnego, bądź 

przyrodniczego wykorzystania w trakcie działań rekultywacyjnych.  

W przypadku składowiska odpadów  w Jaskółowie oddalenie inwestycji od terenów zamieszkałych 

oraz parametry przedsięwzięcia decydują o niskiej sile oddziaływania wizualnego inwestycji.  

Istotnym pod względem kształtowania walorów środowiska wizualnego jest obecność lotniska w 

Chrcynnie. Obowiązujący z uwagi na rodzaj zagospodarowania  terenu zakaz zabudowy w jego 

obrębie i najbliższym sąsiedztwie, pozwala na zachowanie rozległych przestrzeni otwartych o 

półnaturalnym charakterze. Brak zabudowy umożliwia wyznaczenie rozległych wnętrz 

krajobrazowych dla obserwatora, gdzie linie horyzontu stanowią fragmenty kompleksów leśnych lub 

przydrożnych zadrzewień.  

Potwierdzeniem pilnej realizacji zmian w zakresie kształtowania przestrzeni, w tym środowiska 

wizualnego, na terenie gminy jest przystąpienie do prac nad Gminnym Programem Rewitalizacji dla 

Gminy Nasielsk.   

5.4. Ocena zgodności dotychczasowego użytkowania i zagospodarowania 

obszaru z uwarunkowaniami i cechami przyrodniczymi 

Na obszarze gminy Nasielsk nie występują duże konflikty pomiędzy predyspozycjami przyrodniczymi, 

a sposobem ich wykorzystania. Jednak odnotowano sytuacje konfliktowe na terenie gminy. Wynikają 

one przede wszystkim z niewłaściwej lokalizacji terenów zainwestowanych w rejonach do tego 

niewskazanych, z uwagi na uwarunkowania abiotyczne i biotyczne, które warunkują obniżoną 

odpornością na działalność antropogeniczną. 

Stwierdzone sytuacje konfliktowe na terenie gminy to: 

1. Realizacja zabudowy na glebach organicznych,  

Na glebach organicznych w stanie mokrym jest  zlokalizowana punktowo zabudowa w następujących 

rejonach: 

- w Nasielsku wokół mokradeł znajdujących się pomiędzy ulicami: Nowa Wieś, Podmiejska, Polskiej 

Organizacji Wojskowej, Piaskowa; 

- w Siennicy w pasie torfowisk prowadzących od rzeki Nasielnej w kierunku lasów w Krogulach. 
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Na glebach organicznych w stanie przesuszonym lub okresowo mokrym jest  zlokalizowana znaczna 

część zabudowy we wsiach: Kosewo, Mogowo, a także pojedyncze zabudowania w Chrcynnie, 

Głodowie Wielkim, Krzyczkach Pieniążkach, Krzyczkach Szumnych, Lelewie, Morgach, Miękoszynie, 

Miękoszynku, Nasielsku (Nowa Wieś), Nowych Pieścirogach, Popowie Północ, Psucinie, Siennicy, 

Żabiczynie. Grunty organiczne w tym znaczeniu należy postrzegać szerzej, także w kontekście 

obszarów o zmienionych stosunkach wodnych (przesuszonych w wyniku działań melioracyjnych), 

gdyż obecność gruntów organicznych zawsze wskazuje na naturalną predyspozycję do występowania 

w środowisku możliwości okresowego lub epizodycznego negatywnego dla zabudowy podniesienia 

poziomu wód gruntowych, a więc zagrożenia podtopieniami. 

Lokalizowanie zabudowy w terenach podmokłych lub na glebach organicznych (torfy, torfowo-

mułowe i mułowo-torfowe), grozi nie tylko substancji budowlanej zlokalizowanej na tych posesjach, 

ale także, grozi zalewaniem posesji sąsiednich 

2. Realizacja zabudowa w obszarze szczególnego i zagrożenia powodzią: 

- zespoły zabudowy, przeważnie o charakterze letniskowym, w miejscowościach: Borkowo, Cieksyn, 

Dobra Wola, Lelewo, 

3. Realizacja zabudowy na terenach podmokłych, pojedyncze budynki w miejscowościach:  

- Cieksyn (nad Nasielną),  

- Głodowo Wielkie (dom w rejonie źródliskowym),  

- Kosewo (część zabudowań dawnej cegielni) 

- Nasielsk (nad Nasielną),  

4. Adaptacja terenów niewskazanych do zabudowy na potrzeby realizacji inwestycji: 

Szczególnym zagrożeniem jest zjawisko nasypywania ziemi i gruzu na tereny podmokłe lub tereny 

gleb organicznych.  Sytuacja taka występuje np. w Nasielsku, przy ulicy Młynarskiej, pomiędzy ulicą 

Brzozową, a ciekiem wodnym biegnącym z północnej części gminy. Jest to teren przeznaczony w 

planie miejscowym na funkcje rolnicze. Zawężenie naturalnego koryta cieku wodnego grozi 

zalewaniem innych posesji, gdzie od wielu lat znajduje się zabudowa. Teren, pomimo nadsypania 

gruzu, ze względu na podłoże organiczne, nie będzie przydatny do budowy domów. 

   

Ryc. 49. Nasypywanie terenu w Nasielsku (ul . Młynarska) i zabudowa na glebach organicznych (Siennica) 
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Ryc. 50. Dolina rzeki Nasielnej we wschodniej części Nasielska w stanie zbliżonym do naturalnego i silnie 

przekształcona w rejonie mostu na ulicy Młynarskiej 

Omawiane zjawiska zostały przedstawione m.in. na ryc. 48. (Występowanie zabudowy na obszarach 

zagrożenia powodzią i podtopieniami). 

5.5. Ocena stanu środowiska oraz jego zagrożeń i możliwości ich 

ograniczania  

Stan środowiska na terenie gminy Nasielsk można ocenić jako dobry, oprócz jakości wód 

powierzchniowych, powietrza atmosferycznego i stanu klimatu akustycznego, których ocena jest na 

poziomie umiarkowanym i niskim. Istniejące presje na środowisko mają głównie charakter miejscowy 

i występują przede wszystkim wokół źródła emisji. Emisje niezorganizowane dotyczą przede 

wszystkim tzw. niskiej emisji oraz zagrożeń związanych z dalszym zanieczyszczaniem wód 

podziemnych i gruntu ściekami bytowymi w wyniku braku sieci kanalizacyjnej. 

Główne miejscowe źródła zagrożeń dla środowiska na terenie gminy: 

 Międzygminne Składowisko odpadów w Jaskółowie; 

 linie elektroenergetyczne wysokiego napięcia, stacje elektroenergetyczne:  

- linia 110 kV Dębe-Nasielsk-Ciechanów, 

- stacje elektroenergetyczne 110/15 kV Nasielsk (GPZ) i Stare Pieścirogi (PKP); 

 gazociągi wysokiego ciśnienia, stacje gazowe: 

- gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia (6,4 MPa) Rembelszczyzna -- Włocławek 2xDN 500, 

- gazociąg przesyłowy wysokiego ciśnienia Rembelszczyzna -- Włocławek DN 700 (związany z 

Gazoportem w Świnoujściu), 

- linia gazociągu 6,4 MPa DN 100 Cegielnia Psucka -  Nasielsk – Pułtusk; 

- stacje gazowe - Cegielnia Psucka -  Nasielsk; 

 rekultywowany teren po nieczynnym składowisku odpadów w Kosewie; 

 Baza Gazu Płynnego WASBRUK w Starych Pieścirogach - zakład o zwiększonym ryzyku 

wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (figuruje w wykazie Komendy Wojewódzkiej 

Państwowej Straży Pożarnej); 
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 Chłodnie KAMPOL w Nasielsku - zakład wykorzystujący TPS (amoniak) w procesach 

technologicznych PHU KAM-POL Export Import Piotr Furmański. - Chłodnia w Nasielsku; ul. 

Słoneczna 1;  

 magistrala kolejowa; 

 drogi wojewódzkie o ruchu: 

o  powyżej 10 tys. pojazdów/dobę (wspólny odcinek dróg 571 i 632 w Nasielsku), 

o 5-10 tys. pojazdów/dobę (odcinek drogi 632 Nasielsk-Dębe),  

o 2-5 tys. pojazdów/dobę (odcinki drogi 571 Nasielsk-Stare Pieścirogi i  Nasielsk-

Winnica; odcinek drogi 632 Nasielsk-Nowe Miasto); 

 droga powiatowa 2409W (Nasielsk-Pomiechówek) o ruchu szacowanym na około:  3-5 tys. 

pojazdów/dobę; 

 kompleks wojskowy K-596 Goławice (poza granicą gminy)- miejsce przechowywania środków 

bojowych wraz ze strefą ochronną wnioskowaną przez WSW na terenie gminy Nasielsk w 

miejscowości Psucin; 

 

Potencjalne, punktowe źródła zagrożeń dla środowiska 

 stacje paliw (3 stacje benzynowe w Nasielsku, 1 stacja benzynowa w Borkowie, 1 stacja 

benzynowa w Lorcinie, 1 stacja benzynowa w Pniewie, 2 stacje auto-gaz w Nasielsku); 

 inne istniejące obiekty; 

o ELEKTRO-PLAST Tadeusz Czachorowski Spółka Jawna; ul. Płońska 18, 05-190 Nasielsk  

o SANIBUD Sp. z o.o.; ul. Warszawska 47; 05-190 Nasielsk  

o KaBa Brukarstwo, ul. Piaskowa 36; 05-190 Nasielsk  

o „JAN – POL” - Zakład Pracy Chronionej; ul. Gen. Sikorskiego 22; Siennica.  

o Uni Bruk Sp. z o.o. Gen. Władysława Sikorskiego 22, Siennica 

o Ubój Zwierząt, Rzeźnia Cezary Słonczewski; Pianowo Bargły 3   

o TeknoAmerBlok Sp. z o.o. Zakład Produkcyjny ul. Gen Sikorskiego 3, Stare Pieścirogi   

o Kotłownia miejska w Nasielsku 

 wydane w latach 2015-2016 decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację 

przedsięwzięcia; 

z 2016 roku: 

o wykonanie urządzeń melioracji wodnych wraz z wykonaniem zbiornika wodnego na 

działce nr ewid. 131 w miejscowości Słustowo. 

o budowa  stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu zbierania 

i przetwarzania odpadów na działkach ewid. 77, 78, 79 w Siennicy. 

o budowa Elektrowni Słonecznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ew. 

341/1 (obręb 42) w miejscowości Nuna, 

o rozbudowa zakładu produkcyjnego wyrobów betonowych TeknoAmerBlok Sp. z o.o. z 

uwzględnieniem odzysku odpadów w postaci popiołów na działkach nr ewid. 304/1, 

304/2, 305/1, 305/2 obręb Stare Pieścirogi. 
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o Budowa stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji oraz punktu skupu 

odpadów, w tym złomu na działce nr ewid. 39 w miejscowości Głodowo Wielkie. 

z 2015 roku: 

o budowa dwóch kurników wraz z obiektami towarzyszącymi na działce o nr ewid. 26 w 

miejscowości Mazewo Dworskie A, 

o budowa farmy wiatrowej złożonej z jednej jednostki wytwórczej wraz ze stacją 

transformatorową i pomiarową, budowie przyłącza linii energetycznej kablowej SN i 

słupa energetycznego oraz drogi wewnętrznej z placem manewrowym na działce 

oznaczonej nr geod. 21 w obrębie miejscowości Popowo Borowe 

 

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych  

Międzygminne Składowisko Odpadów Komunalnych w Jaskółowie zostało wybudowane w 2002 r. i 

spełnia wymogi obowiązującego prawa. Składowisko posiada pozwolenie zintegrowane wydane przez 

Wojewodę Mazowieckiego w dniu 22.10.2005 r. WŚR.I.6640/6/10/04 

Niecka składowiska posiada uszczelnienie w postaci maty bentonitowej, grubości 6 mm, wykonany 

drenaż odcieków, pompownię wód odciekowych, system rozdeszczowywania oraz zbiornik 

retencyjny. Nadmiar wód odciekowych ze zbiornika jest wywożony do miejskiej oczyszczalni ścieków. 

Wody opadowe i roztopowe nie są ujmowane. Ujęcie biogazu odbywa się przez 3 studnie 

odgazowujące, poprzez które odbywa się emisja biogazu do atmosfery.  Powierzchnia składowiska to 

7,42ha, pojemność całkowita to szacunkowo 600 000 m3.  

Składowisko spełnia wymagania w zakresie: budowy i eksploatacji, posiadanych decyzji oraz spełnia 

wymagania w zakresie lokalizacji.  

    

Ryc. 51. Międzygminne Składowisko Odpadów w Jaskółowie, wraz z najbliższym otoczeniem 

Zamknięte składowisko odpadów komunalnych w Kosewie 

Na terenie gminy znajduje się jest nieczynne składowisko odpadów komunalnych w miejscowości 

Kosewo. Składowisko zostało zamknięte decyzją Starosty Nowodworskiego z dnia 1 kwietnia 2004 r. 

Gmina Nasielsk uzyskała pozwolenie w zakresie przeprowadzenia rekultywacji. Od tego czasu jest w 

trakcie rekultywacji w kierunku rekreacyjnym. W czerwcu  2010 roku na teren składowiska 

dostarczono znaczne ilości mas ziemnych, które wykorzystano do rekultywacji w kierunku 

rekreacyjnym. Z uwagi na ograniczone środki finansowe w lipcu 2014 r., podjęto decyzję o 
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konieczności rozpoczęcia prac związanych z rekultywacją wysypiska sposobem gospodarczym. Dalsze 

prace wykonywane były w oparciu o decyzję Starosty Nowodworskiego nr 112 z dnia 23.06.2014 r. w 

zakresie zezwolenia na przetwarzanie odpadów (odzysk poza instalacjami i urządzeniami), na terenie 

zamkniętego składowiska odpadów w miejscowości Kosewo. W oparciu o wspomnianą decyzję 

przywożony był gruz budowlany oraz glina, piasek.   

Proces rekultywacji podlegał nadzorowi prowadzonemu przez Inspektora Nadzoru  oraz Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Ciechanowie, Powiatową Państwową Stację Sanitarno-

Epidemiologiczna w Nowym Dworze Mazowieckim. Prowadzone kontrole nie wykazały 

nieprawidłowości, a prace były prowadzone zgodnie z decyzją wydaną przez Starostę. Pierwszy etap 

prac związanych z rekultywacją nieczynnego wysypiska odpadów w Kosewie został zakończony  9 

grudnia 2015 roku. Kolejnym etapem prowadzonym w 2016 r. będzie wprowadzenie nasadzeń drzew 

i krzewów.  

Główną uciążliwością związaną z obecnością nieczynnego już składowiska jest kwestia uciążliwości 

odorowej. Jest ona konsekwencją składowanych przez kilkanaście lat odpadów komunalnych oraz 

ścieków bytowych przywożonych z terenu całej Gminy Nasielsk. Ze względu na przeważające kierunki 

wiatrów z kierunków zachodnich, zagrożone uciążliwością są tereny zabudowane położone na 

wschód od składowiska (najdalsze zabudowania Kosewa) oraz część zabudowy zlokalizowanej w 

bezpośrednim sąsiedztwie obiektu położone w innych kierunkach niż wschodni od obiektu (np. 

Starych Pieścirogów). Ograniczenie uciążliwości odorowej powinno być objęte działaniem 

priorytetowym, realizowanym równolegle z neutralizacją skażenia wody w znajdującym się na terenie 

obiektu zbiorniku wodnym. 

     

Ryc. 52. Teren zamkniętego składowiska odpadów w Kosewie 

Elektrownie wiatrowe 

Na chwilę obecną w granicach gminy jest 5 elektrowni wiatrowych, 4 zlokalizowane w Dębinkach i 1 

we wsi Morgi.  Parametry inwestycji są następujące: 

Tab. 17. Parametry elektrowni wiatrowych na terenie gminy Nasielsk 

L.p. Nr działki/Obręb Moc Wysokość Firma 

1 30, 31 Debinki 2 MW Do 110 m Windproject Sp. z o.o. Wrocław 

2 73, 74 Dębinki 2 MW Do 110 m Windproject Sp. z o.o. Wrocław 
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L.p. Nr działki/Obręb Moc Wysokość Firma 

3 47 Dębinki 2 MW Do 110 m Windproject Sp. z o.o. Wrocław 

4 90 Dębinki 2 MW Do 110 m Windproject Sp. z o.o. Wrocław 

5 51 Morgi 2 MW Do 110 m Windproject Sp. z o.o. Wrocław 

 

W dniu 14 marca 2016r. została wydana została Decyzja Nr 61/2016, znak: 

ŚROW.6220.15.89.2013.2014.2015.2016 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje 

przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy wiatrowej złożonej z jednej jednostki wytwórczej 

wraz ze stacją transformatorową i pomiarową, budowie przyłącza linii energetycznej kablowej SN i 

słupa energetycznego oraz drogi wewnętrznej z placem manewrowym na działce oznaczonej nr geod. 

21 w obrębie miejscowości Popowo Borowe, gmina Nasielsk. 

     

Ryc. 53. Elektrownie wiatrowe w Dębinkach 

Lotnisko w Chrcynnie 

Położone w gminie lotnisko, ze względu na jego sportowy charakter, nie stwarza istotnych 

uciążliwości dla środowiska. Obiekt ten można uznać za ograniczenie w zagospodarowaniu, przy czym 

należy zwrócić uwagę, iż jednocześnie wpływa ono istotnie na kształtowanie fizjonomii krajobrazu w 

tej części gminy. 

     
Ryc. 54. Lotnisko w Chrcynnie 
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Ryc. 55. Rozmieszczenie istniejących i potencjalnych głównych zagrożeń dla środowiska na terenie gminy 

(opracowanie własne) 

 



str. 144 

 

 

Możliwości minimalizacji zagrożeń dla środowiska oraz warunków życia i zdrowia ludzi 

Uciążliwości akustyczne 

Dla realnej oceny zagrożenia uciążliwości akustycznych wskazane jest przeprowadzenie analizy 

obciążenia dróg w gminie. Analiza umożliwia wskazanie priorytetowych odcinków dróg, na których 

badanie przekroczeń norm hałasu powinno być wykonane. W przypadku stwierdzenia przekroczeń 

zasadne jest wykonanie programu ochrony przed hałasem lub planu działań krótkoterminowych  w 

celu ochrony przed  przekroczeniami dopuszczalnych norm hałasu w celu wyeliminowania lub 

ograniczenia ryzyka przekroczeń oraz skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń (ustawa 

Prawo Ochrony Środowiska  - Dz. U. Nr 25, poz. 150). 

Po stwierdzeniu ewentualnych przekroczeń projekt izolowania trasy powinien uwzględniać 

wymagane przepisami, a w przypadku braku przepisów zalecane w literaturze, odległości od 

istniejących i projektowanych elementów zagospodarowania terenu – dróg, ciągów pieszo – 

rowerowych, ogrodzeń, rowów, uzbrojenia podziemnego, obiektów budowlanych itp. (według 

Rozporządzenia Ministra Transportu Gospodarki Morskiej z dnia 2.03.1999 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie i "Katalogu drogowych 

urządzeń ochrony środowiska”) Lokalizacja i wysokość elementów zagospodarowania osłaniających 

od źródeł hałasu powinny zostać ustalone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na 

realizację przedsięwzięcia. 

Powszechnie stosowaną metodą jest wprowadzanie ekranów akustycznych, przy czym ich stosowanie 

przynosi niekorzystne skutki krajobrazowe; wskazane jest izolowanie tras komunikacyjnych wałami 

ziemnymi z zielenią lub pasami zabudowy produkcyjnej lub usługowej. 

W przypadku, gdy trasa komunikacyjna przebiega przez centrum miasta objęte strefą ochrony 

konserwatorskiej (tak jak ma to miejsce w Nasielsku) nie jest możliwe wprowadzanie elementów 

zagospodarowania izolujących od hałasu drogowego. W przypadku stwierdzenia przekroczenia 

dopuszczalnych norm hałasu, ponieważ nie jest możliwa izolacja trasy, możliwością poprawy stanu 

jest realizacja obwodnicy miasta. 

Zanieczyszczenia i ochrona gleb 

Brak informacji na temat zanieczyszczenia i degradacji gleb pozwala przyjąć, że problem ten jeśli 

występuje, jest ograniczony przestrzennie.  Problemem wpływającym na możliwości gospodarowania 

glebami w gminie są grunty marginalne. Według ustawy z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów 

rolnych i leśnych (Dz.U. 1995 nr 16 poz. 78) na cele nierolnicze i nieleśne można przeznaczać przede 

wszystkim nieużytki gruntowe, a w razie ich braku inne grunty o najniższej przydatności produkcyjnej, 

czyli znaczną cześć gruntów marginalnych. Zmiana sposobu użytkowania takich gruntów nie może 

pozostać bez uwzględnienia aspektów przyrodniczych, kulturowych i społecznych.  Perspektywą 

przeznaczenia gruntów marginalnych poza zalesieniem może być na przykład uprawa roślin na cele 

energetyczne. 

Ochrona zwartych kompleksów gleb pochodzenia organicznego, które są użytkowane, jako trwałe 

użytki zielone, powinna polegać na zachowaniu właściwych stosunków gruntowo-wodnych oraz 

zapobieganiu ich odwadniania.  
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W skali micro zapobieganie zanieczyszczeniom gleb może być realizowane poprzez wprowadzanie 

zieleni izolacyjnej wokół obiektów uciążliwych lub wzdłuż intensywnie użytkowanych dróg.  

Zanieczyszczenia powietrza 

Istnieją przekroczenia średnioroczne w zakresie stężenia zanieczyszczeń powietrza w rejonie 

Nasielska (obejmujące centralną część miasta) w zakresie benzo (a) pirenu w pyle PM10 (raport WIOŚ 

z 2015 r.). Brak szczegółowych pomiarów wyznaczenia dokładnego zasięgu zanieczyszczeń pozwala 

wskazywać dwa główne źródła – znaczną koncentrację zanieczyszczeń emitowanych przez  ruch 

pojazdów wzdłuż dróg 571 i 632 przechodzących przez centrum Nasielska oraz możliwość wpływu 

emisji niskiej związanej z opalaniem na potrzeby ciepłownictwa. Stwierdzone zanieczyszczenie może 

być podstawą do wykonania programów ochrony powietrza lub planu działań krótkoterminowych w 

celu ochrony przed  przekroczeniami benzo (a) pirenu i wyeliminowania lub ograniczenia ryzyka 

przekroczeń oraz skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń (ustawa Prawo Ochrony 

Środowiska  - Dz. U. Nr 25, poz. 150).  W rozdziale „Uwarunkowania planistyczne i środowiskowe 

wynikające z innych dokumentów dotyczących kształtowania przestrzeni gminy” zacytowano 

wojewódzkie strategie eliminacji przekroczeń norm zanieczyszczenia powietrza  

Do istotnych zanieczyszczeń powietrza należy zaliczyć emisję fetoru w rejonie miejscowości  Kosewo, 

którego występowanie wynika z istnienia niezorganizowanego składowiska odpadów nieznanego 

pochodzenia. Skuteczną metodą przeciwdziałania będzie rekultywacja obiektu stanowiącego  źródło 

emisji fetoru. 

Zagrożenia dla wód powierzchniowych i podziemnych  

Głównym zagrożeniem dla stanu wód na terenie gminy są zanieczyszczenia ściekami bytowymi w 

wyniku braku 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. W zakresie strefy ochrony pośredniej dotyczy to przede wszystkim obszarów w rejonie wsi 

Jackowo Włościańskie i Dworskie oraz ujęcia wody w Psucinie. W zakresie stref ochrony 

bezpośredniej dotyczy to wszystkich wykorzystywanych ujęć wód podziemnych na terenie gminy. 

Formą ich zapobiegania i minimalizacji zanieczyszczeń są przede wszystkim rozwiązania z zakresu 

infrastruktury technicznej.  

 Ograniczenie przedostawania się zanieczyszczeń do wód można osiągnąć poprzez: 

 dalszą realizację systemu kanalizacji sanitarnej w Nasielsku oraz  w rejonach 

skupionej zabudowy (Nowe Pieścirogi, Stare Pieścirogi,  ewentualnie także innych 

miejscowościach, w których realne jest zwiększenie intensywności zabudowy); 

 budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na pozostałym, przeważającym 

obszarze gminy, gdzie występuję zabudowa rozproszona, bądź realizacja kanalizacji 

jest ekonomicznie nie uzasadniona; 

 ochrony obszarów źródliskowych rzek i cieków oraz obszarów wododziałowych, m.in. 

poprzez wprowadzenie zalesień na tych terenach, 

 w  celu formalnego ustanowienia strefy ochronnej ujęć wód należy złożyć wniosek do 

Dyrektora RZGW (zgodny z art. 58 ustawy Prawo wodne), 
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 ustanowienie stref ochrony bezpośredniej i pośredniej ujęć wody i wprowadzenie 

ograniczeń zawartych w art. 53 i 54 Prawa Wodnego z dnia 18 lipca 2001 roku ( Dz.U. 

2001 nr 115 poz. 1229) . 

W zakresie wyboru lokalizacji i rodzaju systemu odprowadzania ścieków komunalnych należy 

uwzględnić wymienione poniżej zasady. 

 Ekonomicznie uzasadniony zasięg obszaru wymagającego objęcia siecią kanalizacyjną zgodnie 

z rozporządzeniem ministra środowiska z dnia 1 lipca 2010 r. w sprawie sposobu wyznaczania 

obszaru i granic aglomeracji Dz. U. 137 poz. 922  określa „realizacja sieci kanalizacyjnej na 

obszarze aglomeracji z doprowadzeniem ścieków do oczyszczalni powinna być uzasadniona 

finansowo i technicznie (wskaźnik długości sieci obliczany jako stosunek przewidywanej do 

obsługi przez system kanalizacji zbiorczej liczby mieszkańców aglomeracji i niezbędnej do 

realizacji długości sieci kanalizacyjnej wynoszący powyżej 120 mieszkańców na 1 km sieci)” 

 Obszary w których nie powinny być lokalizowane przydomowe oczyszczalnie ścieków:  

 obszary o prawdopodobnym poziomie zwierciadła wód gruntowych ok. 0-2 m p.p.t. – 

podmokłe dna dolin i obniżeń bezodpływowych Zgodnie z art. 39 ustawy – Prawo 

Wodne( Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z pózn. zmianami) zabrania się wprowadzania 

ścieków do ziemi m.in. jeżeli stopień oczyszczania ścieków lub miąższość utworów 

skalnych nad zwierciadłem wód podziemnych nie stanowi zabezpieczenia tych wód 

przed zanieczyszczeniem; 

 obszary występowania gruntów organicznych – torfy oraz obszary występowania 

innych gruntów organicznych – gleby mułowo-torfowe i torfowo-mułowe oraz 

murszowo-mineralnych i murszowatych, gdyż są to tereny o wysokim zwierciadle 

wód gruntowych lub istnieje możliwość podniesienia poziomu zwierciadła wód 

gruntowych do poziomów uniemożliwiających funkcjonowanie oczyszczalni. 

 Uwarunkowania geologiczne utrudniające realizację przydomowych oczyszczalni ścieków 

 obszary z utworami o ograniczonej przepuszczalności w wierzchniej warstwie gruntu, 

utrudniające proces technologiczny rozsączkowania wody z oczyszczalni do gruntu  

(gliny lekkie, piaski gliniaste mocne, iły). 

W  wymienionych powyżej obszarach nie powinna być także w ogóle wprowadzana zabudowa, gdyż 

są to tereny o niekorzystnych dla lokalizacji zabudowy warunkach gruntowo-wodnych. Z jednej 

strony problemem jest  słaba nośność gruntu, z drugiej strony z takim terenami należy wiązać 

zagrożenie powodzią oraz podtopieniami wynikających z wysokiego poziomu wód gruntowych. 

Najczęściej obszary te są ściśle powiązane z dolinami i zagłębieniami bezodpływowymi 

występującymi w różnych fragmentach gminy. 
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Ryc. 56. Możliwości i ograniczenia w zakresie realizacji systemów odprowadzania ścieków komunalnych 

(opracowanie własne) 

Organizacja i funkcjonowanie oczyszczalni przydomowych w zakresie odprowadzania ścieków do 

ziemi powinna spełniać następujące zapisy: 

 jeżeli ilość ścieków jest większa od 5 m3/d, to ich gromadzenie lub oczyszczanie wymaga 

pozytywnej opinii właściwego terenowego inspektora ochrony środowiska; 
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 wielkość działki, na której planuje się wprowadzić oczyszczalnię przydomową z podziemnym 

systemem rozsączającym powinna być co najmniej dwukrotnie większa od powierzchni 

zajmowanej przez dom – co wynika zaleceń technicznych przy realizacji inwestycji; 

 zabrania się wprowadzania ścieków do ziemi jeżeli stopień oczyszczania ścieków lub 

miąższość utworów skalnych nad zwierciadłem wód podziemnych nie stanowi zabezpieczenia 

tych wód przed zanieczyszczeniem - art. 39 ustawy – Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r ( 

Dz.U. 2001 Nr 115 poz. 1229 z pózn. zmianami); 

 lokalizacja systemu rozsączającego ścieki nie może być mniejsza niż 30 m od osi studni  

dostarczającej wodę przeznaczoną do spożycia przez ludzi, niewymagającej, zgodnie z 

przepisami dotyczącymi ochrony ujęć i źródeł wodnych, ustanowienia strefy ochronnej, jeżeli 

odprowadzane są do niej ścieki oczyszczone biologicznie w stopniu określonym w przepisach 

dotyczących ochrony wód (Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 

w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie); 

 dla ścieków pochodzących ze stacji uzdatniania wody oraz ścieków oczyszczanych w procesie 

odwróconej osmozy – miejsce wprowadzania ścieków lub dno urządzenia wodnego jest 

oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 1,5 m od najwyższego użytkowego 

poziomu wodonośnego wód podziemnych..”; 

  „…dla ścieków bytowych, ścieków komunalnych, ścieków przemysłowych biologicznie 

rozkładalnych, ścieków, miejsce wprowadzania ścieków lub dno urządzenia wodnego jest 

oddzielone warstwą gruntu o miąższości co najmniej 3 m od najwyższego użytkowego 

poziomu wodonośnego wód podziemnych”  Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 

listopada 2014 r. (DZ.U. 2014 poz. 1800); 

 Inne zapisy zawarte w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 listopada 2014 r. w 

sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi 

oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego. 

 

Zagrożenie powodzią i podtopieniami 

Wskazane jest wyznaczenie obszarów zagrożenia powodzią także w stosunku do pozostałych 

terenów podmokłych w innych dolinach i obniżeniach terenowych. Poza obszarami zagrożonymi 

powodzią w wypadku zamiaru przeznaczenia terenów pod inwestycje zaleca się każdorazową analizę 

występowania ryzyka wystąpienia podtopień lokalnych wynikających z wysokiego poziomu wód 

gruntowych lub zastosowania rozwiązań mających wpływ na system odwadniania terenu (m. in. 

przepusty drogowe, urządzenia melioracyjne, zmiany ukształtowania terenu w postaci zwałów 

wyrównujących). 

 

Odnawialne źródła energii (OZE) 

Rozwiązaniem z zakresu minimalizacji zagrożeń dla środowiska jest wprowadzenie na terenie gminy 

urządzeń wykorzystujących energię z odnawialnych źródeł. Energia odnawialna jest to energia 

uzyskiwana z naturalnych, powtarzających się procesów przyrodniczych. Odnawialne źródła energii 

(OZE) stanowią alternatywę dla tradycyjnych pierwotnych nieodnawialnych nośników energii. Ich 

zasoby uzupełniają się w naturalnych procesach, co praktycznie pozwala traktować je jako 

niewyczerpalne. Energia ze źródeł odnawialnych obejmuje energię z bezpośredniego wykorzystania 
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promieniowania słonecznego , wiatru, zasobów geotermalnych, wodnych, stałej biomasy, biogazu i 

biopaliw ciekłych. 

Zagadnienie OZE na poziomie Unii Europejskiej zostało uregulowane Dyrektywą Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania 

energii ze źródeł odnawialnych, zmieniająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE. W Polsce 

kwestię OZE regulują przepisy Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. 

2015 poz. 478). 

Wprowadzenie urządzeń bazujących na odnawialnych źródłach energii niesie ze sobą szereg korzyści, 

wśród których należy wskazać: dywersyfikacje źródeł wytwarzania energii, co sprzyja zapewnieniu 

bezpieczeństwa energetycznego, redukcja zużycia paliw kopalnianych, a przede wszystkim 

zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do środowiska, a co za tym idzie poprawę warunków życia i 

zdrowia ludzi.  

W warunkach polskich do tego typu źródeł o największym potencjale ekonomicznym należy zaliczyć 

energię wiatru, wykorzystanie biomasy i biogazu oraz energię geotermalną. Wstępną analizę 

potencjału gminy w zakresie wykorzystania odnawialnych źródeł energii oparto na danych zawartych 

w Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030. 

Energia wodna 

Ocena  możliwości lokalizacji obiektów  energii wodnej  na terenie gminy wskazuje na bardzo słabe 

warunki do lokalizacji obiektów związanych z energią wodną. Nie należy mylić tego ze wskazaniami 

Programu Małej Retencji Województwa Mazowieckiego, gdzie wskazuje się na potrzebę tworzenia 

obiektów zwiększających retencję wody w regionie.  Wraz z całym obszarem środkowej Polski, gdzie 

przeważają niewielkie różnice wysokości oraz przeciętna dostawa opadów atmosferycznych, średni 

jednostokowy odpływ rzeczny nie przekracza 3-4 l/s/km2 (Śleszyński 2011).Oznacza to niski potencjał 

do wykorzystania energii  z przepływu wody w rzekach  regionu, co odnieść należy także do 

potencjału energetycznego rzek przepływających przez obszar gminy.  

Energia wiatrowa 

Ocena możliwości lokalizacji obiektów energii wiatrowej na wskazuje na korzystne lub bardzo 

korzystne warunki na obszarze gminy Nasielsk (Śleszyński 2011). W rejonie gminy Nasielsk nie 

stwierdza się występowania większej liczby dni (>40) z wiatrem silnym powyżej 10 m/s lub więcej niż 

60%  średniorocznej liczby dni z ciszą i słabym wiatrem (poniżej 2 m/s). Oznacza to względną 

stabilność siły wiatru, zbliżonej do przeciętnych warunków w regionie. Bardzo korzystne warunki 

dotyczą całego regionu Polski środkowej w pasie od zachodniej granicy Polski przez rejon Poznania, a 

dalej ciągnącego się do okolic Płocka oraz Warszawy. Korzystne warunki w tym przypadku wynikają z 

ciągłości obszarów o niewielkich różnicach wysokości, co przy przeważającym udziale wiatrów z 

kierunków zachodnich sprzyja utrzymaniu się stabilnej prędkości wiatru bez efektu „cienia 

wiatrowego” lub wymuszonego topografią wzrostu prędkości wiatru. 

Energia słoneczna 

Miarą oceny potencjału do wykorzystania energii słonecznej są stwierdzone wartości usłonecznienia, 

którego prawdopodobieństwo wystąpienia przekracza 90% oraz ilość energii słonecznej dostarczanej 

średnio w ciągu doby na metr kwadratowy. W części Polski,  gdzie położona jest gmina Nasielsk, 

wartości usłonecznienia rocznego, a więc liczba  godzin ze słońcem w ciągu roku kształtuje się na 

poziomie od 1300 do 1400 godzin.   Pod względem energii docierającej do powierzchni ziemi, obszar 
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gminy należy do regionu wraz z całą częścią Polski wschodniej, w którym dostawa energii  przekracza 

10 Mj/m2/dobę (Śleszyński 2011).  Wynika to  z mniejszego zachmurzenia i większego udziału dni 

słonecznych zwłaszcza w okresie wiosenno-letnim w porównaniu do innych regionów Polski. Średnie 

wartości usłonecznienia dla Polski wynoszą 1000 kWh/m2, co oznacza że obszar gminy Nasielsk należy 

do terenów o lepszych warunkach do lokalizacji ogniw fotowoltaicznych niż przeciętne w Polsce. 

 

 

Ryc. 57. „Zasoby energii odnawialnej”, Śleszyński 2011 – załącznik do Koncepcji Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030  - część A) ENERGIA WODNA 
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Ryc. 58. „Zasoby energii odnawialnej”, Śleszyński 2011 – załącznik do Koncepcji Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030  - część B) ENERGIA WIATROWA 
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Ryc. 59. „Zasoby energii odnawialnej”, Śleszyński 2011 – załącznik do Koncepcji Przestrzennego 

Zagospodarowania Kraju 2030  - część C) ENERGIA SŁONECZNA 

Energia geotermalna 

Możliwości rozwoju urządzeń wykorzystujących energię geotermalną przedstawiono w rozdziale 

drugim - Rozpoznanie, charakterystyka stanu i funkcjonowania środowiska,  2.5. Zasoby kopalin, 

surowce mineralne. 
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6. Ocena przydatności do różnych form zagospodarowania 

O przydatności terenów do różnych form zagospodarowania decydują przede wszystkim 

uwarunkowania środowiskowe abiotyczne, biotyczne, gospodarcze oraz prawne - wynikające z 

przepisów odrębnych.  W zakresie uwarunkowań środowiskowych abiotycznych bierze się przede 

wszystkim pod uwagę: rodzaj gruntów, ukształtowanie terenów, położenie zwierciadła wód 

gruntowych i klimat. Analizując uwarunkowania biotyczne uwzględnia się: występowanie obiektów i 

obszarów prawnie chronionych, obecność innych elementów wartościowych przyrodniczo, funkcja i 

znaczenie w systemie przyrodniczym gminy, możliwości przekształcenia elementów. Kryteriami w 

aspekcie gospodarczym są: charakter i stopień zainwestowania, występowanie zasobów o znaczeniu 

gospodarczym, możliwości rozszerzenia i intensyfikacji zagospodarowania, stopień rozwinięcia 

infrastruktury technicznej.  

6.1. Predyspozycje przyrodnicze do kształtowania struktury funkcjonalno-

przestrzennej 

System przyrodniczy gminy Nasielsk obejmuje: obszary węzłowe, węzły stanowiące źródło zasilania 

sytemu, połączone siecią korytarzy i sięgaczy, zapewniających łączność i spójność całego systemu 

przyrodniczego. Do obszarów o szczególnym znaczeniu dla zachowania różnorodności biologicznej 

oraz prawidłowego funkcjonowania środowiska na terenie gminy należy zaliczyć tereny 

zaklasyfikowane jako obszary węzłowe. Są to: 

 dolina rzeki Wkry,  

 kompleksy leśne w rejonie miejscowości Cieksyn, Krogule; 

 obszary źródliskowe rzeki Klusówki i dopływu rzeki Nasielnej, 

 torfowiska nad rzeką Nasielną,  

 użytek ekologiczny „Psucin”.  

W gminie Nasielsk wyróżniono dwie rangi korytarzy ekologicznych: 

- I rzędu - najważniejsze korytarze ekologiczne o charakterze wodno-leśnym; mające zapewnić 

łączność pomiędzy obszarami węzłowymi systemu przyrodniczego; obejmują one głównie tereny 

dolin rzek Wkra, Turka,  Nasielna, Naruszewka, Klusówka oraz łączą lasy w Chrcynnie i Krogulach z 

kompleksem leśnym w gminie Pomiechówek; zaobserwowano tutaj dużą różnorodność zbiorowisk 

roślinnych głównie preferujących stanowiska wilgotne i podmokłe; 

- II rzędu - obejmują tereny w dolinach mniejszych cieków wodnych, a także obszary z mozaiką 

roślinności leśnej i nieleśnej.   

Korytarze ekologiczne obejmują także większość zagłębień bezodpływowych i terenów podmokłych 

w dnach dolin, parki podworskie, grupy zwartych zadrzewień i zakrzewień, a także tereny łąk, 

pastwisk i sadów. Te elementy krajobrazu to również ważne rezerwuary bioróżnorodności roślin, 

zwierząt, owadów i ptaków. 

Główne działania na terenie gminy powinny obejmować utrzymanie w dobrym stanie elementów 

stanowiących trzon systemu przyrodniczego gminy, w szczególności kompleksów leśnych, doliny rzeki 

Wkry oraz obszarów źródliskowych rzek i terenów torfowisk nad rzeką Nasielną. Tereny te winny być 

wyłączone z zabudowy i innego zagospodarowania niż służące ochronie i zachowaniu walorów 

przyrodniczych. 
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Ryc. 60. System przyrodniczy gminy (opracowanie własne) 

W przypadku dolin rzecznych głównym zagrożeniem na terenie gminy jest nadmierna koncentracja i 

zbliżanie się zabudowy, która skutkuje również zwiększoną penetracją terenu przez ludzi i zwierzęta. 

Kształtowanie struktury przyrodniczej w rejonie doliny rzeki Wkry oraz rzeki Nasielnej, stanowiących 

składowe korytarzy ekologicznych I rzędu powinno przede wszystkim obejmować odstępowanie od 

zabudowy w bezpośrednim sąsiedztwie dolin rzecznych oraz wprowadzaniu rozwiązań 

zapobiegających i minimalizujących negatywne oddziaływania na stan wód i gleb. Rozwiązania te 

należy wprowadzić zarówno na poziomie funkcjonalnym, a więc odsuwaniu zagospodarowania o 

większej intensywności m.in. zabudowy produkcyjnej czy usługowej oraz rozwiązań szczegółowych, a 

więc z zakresu infrastruktury technicznej zawartych w miejscowych planach zagospodarowania 

przestrzennego.  

Analogiczne działania powinny zostać przeprowadzenie w rejonie pozostałych rzek i cieków wodnych 

pełniących funkcje korytarzy ekologicznych II rzędu.  
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Ochrona i kształtowanie obszarów źródliskowych oraz terenów podmokłych -  siedliska wstępowania 

zbiorowisk szuwarowych, łęgowych i olsowych, w tym użytku ekologicznego „Psucin” w pierwszej 

kolejności powinna się skupiać na utrzymaniu dobrego stanu zachowania warunków abiotycznych. 

Najbardziej istotnym jest tu zapobieganie zakłóceniom równowagi warunków gruntowo-wodnych 

oraz obniżaniu się poziomu wód gruntowych.  

W przypadku kompleksów leśnych istotne jest utrzymanie ich w dobrym stanie poprzez realizowanie 

zadań zawartych w Planie urządzania lasu dla Nadleśnictwa Płońsk oraz całkowite wykluczenie z 

zabudowy, zmiana sposobu użytkowania powinna być dopuszczona jedynie w uzasadnionych 

przypadkach. Należy także dążyć do tworzenia skomplikowanej i różnorodnej granicy polno-leśnej, 

która minimalizuje negatywny wpływ produkcji rolniczej oraz zabezpiecza przeciwpożarowo wnętrze 

lasu. 

Głównym dążeniem w zakresie kształtowanie systemu przyrodniczego gminy powinno być stopniowe 

łączenie wszystkie węzłów i obszarów węzłowych poprzez sieć korytarzy ekologicznych I i II rzędu. 

Sprawne funkcjonowanie systemu powiązań przyrodniczych powinno zapewniać  swobodną migrację 

gatunków oraz zapewnia utrzymanie równowagi biologicznej. Działania te służą wzmocnieniu roli 

obszarów węzłowych oraz  wzmocnieniu odporności na degradację. Spójny i ciągły system 

przyrodniczy ma zapobiegać wyizolowaniu cennych przyrodniczo terenów, tworzeniu tzw. wysp, 

które bez zasilania ulegają stopniowej degradacji. Podstawowym działaniem w tym zakresie jest 

wprowadzenie nowych zalesień. Jest to niezwykle istotne z uwagi na bardzo niski wskaźnik lesistości 

na terenie gminy, na poziomie 12 %, który średnio w powiecie nowodworskim wynosi on ok. 25%.  

Zwiększanie poziomu lesistości poprzez zalesienie w pierwszej kolejności  powinno dotyczyć terenów 

stanowiących trzon systemu przyrodniczego, a następnie terenów stanowiących część korytarzy 

ekologicznych I i II rzędu. Zgodnie ze wskazaniami zawartymi w Programie zwiększania lesistości na 

terenie województwa mazowieckiego (2014 r.) stwierdzono, iż akceptowalny minimalny procent 

lesistości w obrębie korytarzy przyrodniczych wynosi 30%, zaś docelowy 80%. Jest to wartość, która 

zapewnia stworzenie ciągłości ekologicznej, a zarazem uwzględnia konieczność zachowania 

otwartych przestrzeni w przypadku siedlisk nieleśnych lub cennych krajobrazowo. 

Zalesianiu powinny podlegać w pierwszej kolejności tereny gleb niższych klas bonitacyjnych. 

Zwiększanie zalesień na glebach o niskiej przydatności rolniczej, na których wyniki ekonomiczne 

produkcji nie uzasadniają najczęściej dalszej uprawy. Natomiast użytkowanie leśne, w dłuższej 

perspektywie czasowej może być rozwiązaniem bardziej ekonomicznie korzystnym. 

Wprowadzenie zalesień  jest również istotne z uwagi na poprawy retencji gruntowej i glebowej. 

Zalesienia i zadrzewienia sprzyjają infiltracji i ograniczają parowanie z powierzchni gruntu, 

przyczyniając się do poprawy retencji. Wprowadzenie tego rozwiązania jest korzystne z 

ekologicznego punktu widzenia, ponieważ obecnie podstawowe wytyczne do zagospodarowania wód 

opadowych i roztopowych to zatrzymywanie ich w terenie, spowolnienie tempa spływu do 

odbiornika oraz ich naturalne metody oczyszczania przed przedostaniem się do odbiornika wód. O 

Obecność pokrywy roślinnej sprzyja retencjonowaniu wód poprzez ich wolniejsze przesiąkanie do 

gruntu, a co za tym idzie zapobiega obniżania się zwierciadła wód gruntowych na danym terenie. 

Tereny zalesione, o zwartej pokrywie roślinnej znacznie skuteczniej zapobiegają erozji wodnej i 

wietrznej, która w rejonie gleb niskich klas bonitacji jest szczególnie częstym zagrożeniem.  Ponadto 

użytkowanie leśne w dłuższej perspektywie czasowej przyczynia się do wzbogacenia warstwy 
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próchnicznej gleb i sprzyja procesom glebotwórczym. Działania te realizują również wskazania 

zawarte w Strategicznym planie adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do 

roku 2020 z perspektywą do roku 2030. 

Niezwykle istotnym jest, iż system przyrodniczy gminy Nasielsk stanowi fragment większych układów 

i połączeń przyrodniczych w tym korytarzy ekologicznych o randze krajowej ustalonych w koncepcji 

Jędrzejewskiego oraz terenów wyznaczonych w ramach sieci Econet. Wprowadzenie zalesień na 

terenie gminy prowadzi do poprawienia struktur przyrodniczo-krajobrazowych obydwu sieci.  

Zwiększanie zalesień w granicach sieci obszarów chronionego krajobrazu jest zgodne z ustaleniami 

zawartymi w Rozporządzeniach powołujących wspomniane obiekty. I tak Rozporządzeniu Nr 25 

Wojewody Mazowieckiego z dnia 15 kwietnia 2005 r. w Nasielsko-Karniewskiego Obszaru 

Chronionego Krajobrazu dla czynnej ochrony ekosystemów leśnych ustala się: utrzymanie ciągłości i 

trwałości ekosystemów leśnych; niedopuszczanie do ich nadmiernego użytkowania; zwiększanie 

istniejącego stopnia pokrycia terenów drzewostanami, w szczególności na terenach porolnych tam, 

gdzie z przyrodniczego i ekonomicznego punktu widzenia jest to możliwe; sprzyjanie tworzeniu 

zwartych kompleksów leśnych o racjonalnej granicy polno-leśnej. Analogiczne zapisy znalazły się 

również w rozporządzeniach dotyczących Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu i 

Kyrsko-Jonieckiego Obszaru Chronionego Krajobrazu. Zwiększenie zalesień na wybranych obszarach 

podlegających ochronie przeprowadzone na określonych zasadach przyczynia się do lepszej ochrony 

walorów przyrodniczych, kulturowych oraz znacznie zwiększa walory krajobrazowe.  

Kształtowanie systemu przyrodniczego gminny powinno dążyć również do niwelacji istniejących 

barier w korytarzach ekologicznych. W obrębie terenów zwartej zabudowy Nasielska kształtowanie 

systemu przyrodniczego powinno dążyć do odtworzenia jego drożności poprzez zwiększenie udziału 

zieleni urządzonej w mieście czy wprowadzanie zieleni izolacyjnej oraz zieleni urządzonej wzdłuż 

intensywnie użytkowanych dróg. Należy również dążyć do udrożnienia istniejących korytarzy 

migracyjnych poprzez stopniową wymianę i ograniczenie realizacji ogrodzeń pełnych na rzecz 

ogrodzeń umożliwiających migracje małych zwierząt.  

W przypadku infrastruktury komunikacyjnej główne działania powinny obejmować tworzenie 

alternatywnych korytarzy migracyjnych poprzez zwiększanie lesistości innych obszarów gminy oraz 

rozwiązania na poziomie technicznym/inżynieryjnym. Bezpieczne przejścia dla zwierząt winny być 

wykonane w pierwszej kolejności w terenach już wykorzystywanych przez zwierzęta, a więc: droga 

wojewódzka nr 632, brak jest bezpiecznych przejść dla zwierząt wzdłuż Nasielnej nad lub pod drogą 

wojewódzką nr 571 oraz na granicy Nasielska i Siennicy przez drogę powiatową Nasielsk-

Pomiechówek. Kwestia swobodnego i bezpiecznego przemieszczania się zwierząt powinna być 

uwzględniona również przy projektowaniu nowej obwodnicy miasta.  

Działaniem realizowanym w ramach kształtowania struktury przyrodniczej są również zadania 

realizowane w ramach Programu Małej Retencji. Realizacja rozwiązań służących zachowaniu dobrych 

stosunków gruntowo-wodnych, wspomaga utrzymanie właściwych warunków abiotycznych, 

koniecznych do zachowania i ochrony wrażliwych na zmiany siedlisk wodnych i przywodnych. 

Natomiast nowe i zmodernizowane zbiorniki wodne mogą w przyszłości stać się  kolejnymi węzłami 

lub obszarami węzłowymi w Systemie Przyrodniczym Gminy.  

Reasumując zagospodarowanie w obszarach włączonych w system przyrodniczy gminy powinno być 

podporządkowane potrzebom zapewnienia właściwego stanu i funkcjonowania środowiska 
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przyrodniczego. Dlatego też należy dążyć do dostosowania rodzaju i intensywności 

zagospodarowania do walorów przyrodniczych oraz respektowaniu zasad gospodarowania 

określonych w rozporządzeniach powołujących obszary podlegające ochronie. 

6.2. Przydatność środowiska dla rozwoju różnych form użytkowania oraz 

zagospodarowania przestrzennego  

Dla określenia przydatności poszczególnych terenów do rozwoju różnych  funkcji i form użytkowania 

na terenie gminy przyjęto następujące główne założenia: 

 Zabudowa nie powinna być wprowadzana w terenach o najwyższych walorach 

przyrodniczych i krajobrazowych kształtujących System Przyrodniczy Gminy; 

 Zabudowa nie powinna być wprowadzana na terenach o negatywnych dla zabudowy 

warunkach gruntowo-wodnych. Są to tereny najczęściej położone w obniżeniach 

terenowych, a więc w dolinach i zagłębieniach bezodpływowych, z którymi najczęściej 

związane jest występowanie gruntów nienośnych oraz zagrożenia powodzią i podtopieniami 

wynikającymi z wysokiego poziomu wód gruntowych. 

 Ochronie winien podlegać system melioracyjny (zarówno obszary zdrenowane jak i rowy); 

tereny zmeliorowane powinny być przeznaczane pod zabudowę lub zalesianie jedynie w 

wyjątkowych przypadkach. 

Tereny predestynowane do pełnienia funkcji mieszkaniowych 

Funkcje mieszkaniowe o charakterze nierolniczym powinny być rozwijane w zespołach stanowiących 

lokalne ośrodki usługowe: 

-  Nasielsk, Stare Pieścirogi, Nowe Pieścirogi, Siennica, Paulinowo, Mogowo, 

- Studzianki, Dębinki, Miękoszyn, Miękoszynek. 

- Cieksyn. 

W miejscowościach tych obowiązują plany miejscowe, wyznaczające tereny zabudowy 

jednorodzinnej, mieszkaniowo-usługowej oraz wielorodzinnej (jedynie w mieście Nasielsk). 

Mniejsza ośrodki zabudowy jednorodzinnej z usługami zostały wyznaczone w miejscowościach: 

Andzin, Lelewo i Zaborze. Należy rozważyć celowość wyznaczania w planach miejscowych zbyt 

dużych rezerw pod zabudowę mieszkaniową w rejonach wskazanych raczej do pełnienia funkcji  

rekreacyjno-sportowo-turystycznych. 
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Ryc. 61. Przydatność do różnych form zagospodarowania na terenie gminy (opracowanie własne) 

Tereny predestynowane do pełnienia funkcji produkcyjnych 

Zalecanymi lokalizacjami dla funkcji produkcyjnych są obszary: 

- na pograniczu miasta Nasielsk i Kosewa oraz miasta Nasielsk i Pniewa w rejonie najbardziej 

obciążonej ruchem drogi wojewódzkiej nr 632; 

- sąsiadujące z drogą nr 632 w Nunie. 

Większość z wyżej wymienionych terenów już jest przeznaczonych w planach miejscowych pod 

zabudowę. Z terenów nie objętych planami wskazane jest szczególnie wzmacnianie funkcji 

produkcyjno-usługowej wzdłuż drogi nr 632 w miejscowości Pniewo, najlepiej w oparciu o plan 

miejscowy. 
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Należy rozważyć możliwości rozwoju istniejących funkcji produkcyjnych w Siennicy i Starych 

Pieścirogach. Teren ten jest predysponowany do takich funkcji ze względu na możliwość obsługi z 

bocznic kolejowych, jednak mankamentem jest oddalenie od dróg wojewódzkich. Nawet gdyby 

powstała południowa obwodnica zespołu miejskiego, to dostęp do niej z terenów produkcyjnych 

przebiegałby przez tereny mieszkaniowe, które są ustalone w obowiązującym planie miejscowym.  

Należy także rozważyć celowość pozostawiania enklaw przeznaczonych w obowiązujących planach 

miejscowych pod zabudowę produkcyjną w otoczeniu domów mieszkalnych w innych rejonach, np. w 

Nasielsku na północ od ulicy Kolejowej. Zabudowa produkcyjna powinna być izolowana od funkcji 

mieszkaniowych pasami zieleni lub nieuciążliwą zabudową usługową. 

Tereny predysponowane do pełnienia funkcji turystycznych i rekreacyjnych 

Najlepsze warunki dla funkcji rekreacyjno-sportowo-turystycznych można wskazać wzdłuż rzeki Wkry. 

Zabudowa, najlepiej w formie zorganizowanych ośrodków, powinna rozwijać się w miejscowościach 

Dobra Wola, Lelewo, Zaborze oraz ewentualnie  Borkowo i Cieksyn poza położonymi w obniżeniach 

obszarami doliny Wkry i bocznych dolinek. Powinna być stopniowo eliminowana zabudowa z dna 

dolin, szczególnie z obszarów zagrożenia powodziowego. Zarówno ze względów przyrodniczych, 

krajobrazowych jak i zagrożenie powodzią i podtopieniami, w obniżonych obszarach sąsiadujących z 

bezpośrednio z ciekami wodnymi nie powinny być lokalizowane budynki, a jedynie urządzenia 

terenowe starannie zaprojektowane. 

Funkcje rekreacyjno-sportowo-turystyczne powinny także rozwiać się wzdłuż rzek Nasielnej, 

szczególnie w Andzinie, Pniewie i Pniewskiej Górce (część Nasielska). Istniejącym obiektem w pasie 

atrakcyjnych krajobrazowo terenów wzdłuż Nasilanej jest już ośrodek Farma-Krzyczki w Krzyczkach 

Szumnych. Wskazane jest wytworzenie ciągu inwestycji rekreacyjno-sportowo-turystycznych 

biegnącego z Nasielska w stronę Pułtuska. Istniejące i nowe obiekty mogą być związane, planowaną 

do realizacja ścieżką rowerową, w pasie dawnej kolei wąskotorowej. 

Tereny predestynowane do pełnienia funkcji rolniczych  

Obszary dobrych i średnich gleb powinny pozostawać w użytkowaniu rolniczym. Większość wsi 

powinna zachować charakter zabudowy zagrodowej z dopuszczaniem funkcji agroturystycznych. 

Komunikacja 

W zakresie systemu komunikacyjnego gminy największym problemem jest ruch tranzytowy 

prowadzący przez centrum Nasielska. Konieczna jest budowa obwodnicy miasta, chociażby na 

fragmencie, tak, aby wyprowadzić ruch poza obszar zwartej zabudowy miejskiej. 

Przewidywaną w dotychczas obowiązującym studium i fragmentarycznie wprowadzoną do planów 

miejscowych trasę obwodnicy można podzielić na dwa odcinki: po południowej i po północnej stronie 

najbardziej obciążonej ruchem drogi wojewódzkiej nr 632.  

Odcinek północny jest znacznie krótszy, a także w mniejszym stopniu koliduje z: 

- wskazanymi do ochrony obszarami podmokłymi i leśnymi lub wskazanymi do wytworzenia 

korytarzami ekologicznymi I rzędu,  

- obszarami dobrych gleb oraz istniejącymi tam systemami melioracyjnymi na obszarach 

zdrenowanych. 
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Z kolei dużo dłuższy odcinek południowy musiałby przekroczyć rzekę Nasielną w rejonie  rozległych 

podmokłości oraz przeciąć, wskazany do wzmocnienia korytarz I rzędu przebiegający wzdłuż 

podmokłych terenów w Siennicy, a także  zmeliorowane obszary rolnicze z glebami wysokich klas 

bonitacyjnych w Morgach, Mogowie i Siennicy. 

Podane powyżej argumenty przemawiające za realizacją w pierwszej kolejności północnego odcinka 

obwodnicy mają charakter głównie przestrzenny i przyrodniczy. Decyzje o etapowaniu budowy 

obwodnicy Nasielska i ewentualnych  modyfikacjach jej przebiegu powinny być poprzedzone 

odrębnymi studiami komunikacyjnymi. Należy przede wszystkim zbadać, jak duża część ruchu wzdłuż 

drogi nr 632 ma charakter tranzytowy (początek i koniec podróży poza miastem), a jak dużo 

podróżujących dojeżdża wyłącznie do Nasielska i do których jego części.  

Walorem przebiegu północnego jest możliwość włączenia do niego nowej drogi wojewódzkiej w 

kierunku Ciechanowa, przewidywanej w planie miejscowym miasta Nasielsk, planie województwa z 

2014 roku, a także wyznaczanej wariantowo w obowiązującym studium gminy. 

6.3. Predyspozycje do realizacji urządzeń wytwarzających energię ze źródeł 

odnawialnych (OZE) 

Energia słoneczna  

Realizacja farm fotowoltaicznych jest zalecana na obszarach wysoczyzn i stoków południowych lub 

południowo-zachodnich, położonych poza lasami i glebami klas II i III. Rozległe powierzchniowo farmy 

fotowoltaiczne powinny być lokalizowane poza lasami i obszarami zakazów i ograniczeń zabudowy 

związanych z tworzeniem korytarzy ekologicznych, mających być  elementami systemu 

przyrodniczego gminy. 

Energia biomasy 

Rejonem preferowanej lokalizacji biogazowni są tereny w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska 

odpadów w Jaskółowie. 

Energia geotermalna 

W przypadku instalacji geotermalnych, wykorzystujących zasoby głębokich poziomów wodonośnych 

barierą w ich wykorzystaniu są wysokie koszty inwestycji.  Problemem jest  ryzyko niepowodzenia, 

jakie towarzyszy pracom poszukiwawczym. Dane na temat wód termalnych w Polsce pochodzą 

głównie z obserwacji hydrogeologicznych prowadzonych w głębokich otworach wiertniczych, 

wykonywanych w okresie ostatnich kilkudziesięciu lat głównie w celu poszukiwania ropy  naftowej i 

gazy ziemnego. Informacje hydrogeologiczne odgrywały w tych badaniach drugorzędną rolę. Przy 

pozyskaniu energii z większych głębokości potrzebna jest wysoka wartość strumienia cieplnego (pod 

tym względem gmina Nasielsk mieści się na granicy opłacalności inwestycji), a drugim niemniej 

ważnym czynnikiem jest obecność formacji wodonośnych o dobrych warunków hydrogeologicznych. 

Drugi czynnik wpływa na możliwości wypompowywania oraz oddawania wykorzystanej wody z 

dużych głębokości. Określenie opłacalności inwestycji wymaga szczegółowych ekspertyz przed 

przystąpieniem do realizacji  projektu. 

Energia z wód geotermalnych w odniesieniu do geotermii niskiej entalpii (od 20°C wzwyż) służącej 

zaspokojeniu potrzeb cieplnych może być stosowana na zasadzie inwestycji indywidualnych 
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właścicieli działek budowlanych, zwłaszcza jeśli będzie się opierać na systemach zamkniętego 

systemu krążenia wody.  

 

Ryc. 62. Obszary wskazane do wykorzystania energii ze słońca i biomasy (opracowanie własne) 

Energia wiatru 

Na obszarze gminy występują obecnie bardzo dobre warunki wietrzne, ale przeszkodą w lokalizacji 

wysokich turbin wiatrowych jest rozproszony charakter zabudowy.  

Nie powinny być lokalizowane na terenie gminy elektrownie wiatrowe o mocy powyżej 100 kW 

(wymagające wyznaczenia w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i 

planach miejscowych).  

Zaleca się pozyskiwanie energii ze źródeł odnawialnych w formie mikroinstalcji – urządzeń o mocy do 

40 kW – zarówno paneli solarnych, jak i mniejszych elektrowni wiatrowych oraz stosowanie 

geotermii niskotemperaturowej na cle ogrzewania obiektów mieszkaniowych i usługowych. 
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Energia wodna 

Istnieją możliwości wykorzystania energii wodnej w ramach modernizacji systemu małej retencji. 

„Program małej retencji dla województwa mazowieckiego”, omówiony szczegółowo wcześniej, 

zakłada m.in. odbudowę stopni wodnych związanych dawniej z funkcjonowaniem młynów wodnych. 

Realizacja dodatkowych zbiorników wodnych na rzekach Wkrze i Nasielnej  była z kolei postulowana 

w obowiązującym „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy 

Nasielsk”.  

O ile budowa lub odbudowa zbiorników wodnych w gminie jest wskazana ze względu na konieczność 

zwiększania retencji, to nie należy spodziewać się znacznego udziału energii pozyskanej w ten sposób   

w ogólnym bilansie energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych. 

 

Ryc. 63. Obiekty wskazane w „Programie małej retencji dla województwa mazowieckiego” oraz zbiorniki 

wodne proponowane w „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 

Nasielsk” (opracowanie własne) 
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6.4. 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 
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– 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).  


