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I. WPROWADZENIE

1. Wstęp  

Ustawą z dnia 21 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 

2008 r. Nr 25, poz. 150 –  ze zmianami) zarządy poszczególnych szczebli 

administracji samorządowej zobowiązane są do sporządzania, co 4 lata, 

programów ochrony środowiska z perspektywą na 4 kolejne lata.

W czerwcu 2004 roku opracowany był „Program Ochrony Środowiska dla 

Gminy Sońsk”. Program przyjęto uchwałą Nr XXIII/158/2005 Rady Gminy Sońsk z 

dnia 12 lipca 2005 r. w sprawie uchwalenia: „Planu Gospodarki Odpadami dla 

Gminy Sońsk” oraz „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Sońsk”. Dokument 

uwzględniał harmonogram realizacji programu w latach 2004-2007 i harmonogram 

działań perspektywicznych na lata 2008-2011.

Od uchwalenia w 2005 r. programu nie opracowano żadnej jego aktualizacji, 

nie wykonano również raportu z jego realizacji

 Niniejszy dokument „Program Ochrony Środowiska dla gminy Sońsk”  jest 

drugą edycją dokumentu i jego aktualizacją uwzględniającą analizę stanu 

środowiska na terenie gminy.

Celem polityki ekologicznej państwa jest stworzenie warunków niezbędnych 

do realizacji ochrony środowiska. Organy wykonawcze poszczególnych szczebli 

administracji zobowiązane są do określenie i wdrożenie polityki ekologicznej 

państwa na swoim poziomie. 

Polityka ekologiczna, jak i programy ochrony środowiska spójne z polityką 

winny określać:

• cele ekologiczne,

• priorytety ekologiczne,

• poziomy celów długoterminowych,

• rodzaj i harmonogram działań proekologicznych,

• środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawno-

ekonomiczne i środki finansowe.
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Zarówno polityka ekologiczna państwa, jak i programy ochrony środowiska 

winny być uchwalane co 4 lata, a dodatkowo z programów ochrony środowiska co 

2 lata należy sporządzać raporty.

Każdy program ochrony środowiska (aktualizacja) powinien być spójny z:

• aktualną polityką ekologiczną państwa. Obecnie obowiązuje „Polityka 

Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016” przyjęta 

uchwałą Sejmu RP z 22 maja 2009 r. (M.P. Nr 34, poz. 501).

 Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015 przyjętą przez Radę Ministrów 27 czerwca 

2006 r.,

 Narodową Strategią Spójności  2007-2013 przyjętą przez Radę Ministrów 

2 sierpnia 2006 r.

Na terenie gminy Sońsk, kierunki dla opracowania Programu wytyczone są 

przez:

 „Strategię Rozwoju Gminy Sońsk do 2020 roku” przyjętą uchwałą Rady Gminy 

Sońsk Nr XXIV/114/2008 z dnia 18 września 2008 roku.

Cele aktualnego Programu powinny wynikać z:

 weryfikacji zadań zapisanych w pierwszej edycji „Programu Ochrony 

Środowiska dla Gminy Sońsk”,

 celów określonych w „Strategii Rozwoju Gminy Sońsk do 2020 roku”,

 celów zapisanych w zaktualizowanych programach ochrony środowiska: 

powiatowym i wojewódzkim.

Aktualizacja programu ochrony środowiska stanowi uzupełnienie pierwszego 

programu i obejmuje lata do 2019 roku wytyczając kierunki polityki 

długoterminowej, natomiast w okresie czteroletnim, krótkoterminowym określa 

operacyjny plan działań w latach 2012-2015.

Niniejszy program jest kontynuacją polityki ekologicznej gminy Sońsk 

realizowanej w oparciu o przyjęty w lipcu 2005 roku „Program Ochrony Środowiska 

dla Gminy Sońsk”.

Założono, że program wyznaczy cele i kierunki działań dla poprawy stanu 

środowiska dla stworzenia możliwości wprowadzania bieżącej modyfikacji 
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programu wskutek np. dostosowywania programu do zmieniających się warunków 

środowiskowych, ekonomicznych, demograficznych i innych.

Program obejmuje zagadnienia związane z ochroną środowiska w granicach 

administracyjnych gminy.

Struktura niniejszego Programu została przyjęta na wzór uchwalonej III 

edycji programu wojewódzkiego i zawiera następujące części i rozdziały:

Część I – Wprowadzenie

1. Wstęp

2.   Metodyka opracowania programu

3. Uwarunkowania wynikające z dokumentów strategicznych

Część II – Stan aktualny

1. Ogólna charakterystyka gminy Sońsk

2. Ochrona zasobów naturalnych

3. Poprawa jakości środowiska

4. Kierunki działań systemowych

Część III – Strategia działania

1. Strategia ochrony środowiska  gminy Sońsk

Część IV – Realizacja założeń programowych

1.    Instrumenty realizacji polityki ekologicznej gminy

2.    Monitoring realizacji programu.

2. Metodyka     opracowania     Programu  

Za podstawę do opracowania aktualizacji programu na lata 2012-2015 z 

perspektywą do 2019 roku przyjęto analizę opracowań i dokumentów o znaczeniu 

krajowym i wojewódzkim oraz  opracowania o znaczeniu lokalnym, takie jak:

 „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Ciechanowskiego na lata 2009-

2012 z uwzględnieniem perspektywy do 2016 roku”  (do czasu niniejszego 

opracowania nie wykonano raportu do programu powiatowego) przyjętego 

uchwałą Nr III/29/303/09 Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 listopada 

2009 roku,

 analiza prowadzonych działań dla poprawy stanu środowiska.
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Głównymi źródłami danych charakteryzujących aktualny stan środowiska są:

 badania jakości stanu środowiska na terenie gminy,

 informacje i opracowania statystyczne, 

 informacje i badania stanu środowiska uzyskane z WIOŚ Delegatury w 

Ciechanowie.

Jednostką odpowiedzialną za opracowanie Programu jest Wójt Gminy 

Sońsk. 

Za przygotowanie i realizację Programu  odpowiadają :

• Samorząd Gminy Sońsk uchwalając „Program ochrony środowiska dla gminy 

Sońsk” oraz inne dokumenty istotne takie jak: „Strategia Rozwoju Gminy Sońsk 

do 2020 roku”, 

• Marszałek Województwa Mazowieckiego i Starosta Ciechanowski  dysponujący 

instrumentami    prawnymi    w   zakresie   reglamentacji   korzystania   ze 

środowiska (pozwolenia),

• administracja specjalna zajmująca się przestrzeganiem prawa w zakresie 

ochrony środowiska, monitoringiem stanu środowiska (Wojewódzki Inspektor 

Ochrony Środowiska, Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska, Państwowy 

Wojewódzki i Powiatowy Inspektor Sanitarny, Regionalny Zarząd Gospodarki 

Wodnej),

• jednostki dysponujące środkami finansowymi na realizację (Fundusze Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej, Zarząd Województwa Mazowieckiego w 

ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego, 

samorząd  gminy wiejskiej Sońsk).

Zebrane  materiały i informacje poddane analizie mają być podstawą diagnozy 

stanu środowiska w gminie, określenia słabych i mocnych jego stron, a przede 

wszystkim umożliwić zdefiniowanie priorytetów ochrony środowiska, w tym zadań 

niezbędnych do realizacji w różnym okresie czasu w odniesieniu do polityki 

ekologicznej państwa i lokalnych programów strategicznych.

Zadaniem Programu z określeniem długofalowych celów głównych i 

kierunków działań oraz konkretnych zadań jest systematyczne kształtowanie 
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polityki ekologicznej gminy Sońsk. Przygotowany Program  poddany będzie 

konsultacjom społecznym.

3. Uwarunkowania     wynikające     z     dokumentów     strategicznych  

 

Programy ochrony środowiska  sporządzane są w celu realizacji polityki 

ekologicznej państwa i powinny być spójne z ustaleniami wynikającymi z krajowych 

dokumentów programowych, a więc:

 Polityki Ekologicznej Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 2016,

 Strategii Rozwoju Kraju 2007 – 2015,

 Narodowej Strategii Spójności 2007 – 2013.

Założeniem polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie rozwoju kraju 

przy równoważeniu celów ochrony środowiska z celami gospodarczymi i 

społecznymi. Zakres polityki i programów określony został w ustawie z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r., Nr 25, poz. 150 – t. 

jednolity ze zmianami).

„Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 

2016”  przyjętą uchwałą  Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 27 maja 2009 r. 

(M.P. Nr 34, poz. 504) do najważniejszych wyzwań w obszarze ochrony środowiska 

zaliczyła:

• działania na rzecz zapewnienia realizacji zasady zrównoważonego rozwoju,

• przystosowanie do zmian klimatu,

• ochronę różnorodności biologicznej.

Uwzględniając te wyzwania określono w polityce kierunki działań w latach 2009-

2012 i cele średniookresowe do 2016 roku przy założeniu realizacji celów w tych 

latach i oszacowano nakłady na wykonanie zadań określonych w polityce w 

obydwu okresach czteroletnich. Zakłada się, że podstawowym źródłem 

finansowania ochrony środowiska będą środki własne inwestorów (przedsiębiorców 

prywatnych, podmiotów komunalnych i samorządów lokalnych, na których 

spoczywa obowiązek wdrożenia wymagań wspólnotowych, jak np. w gospodarce 

odpadowej, wodno-ściekowej). 
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Kolejnym dokumentem strategicznym dla rozwoju społeczno-gospodarczego 

Polski jest „Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015”. Zakłada równoważny rozwój przy 

równorzędnym rozwoju gospodarczym, społecznym i środowiskowym. Wśród 

priorytetów strategii znajduje się „poprawa infrastruktury podstawowej: technicznej i 

społecznej”, poprzez realizację inwestycji z zakresu ochrony środowiska 

uwzględniających ochronę zasobów wodnych, poprawiających stan czystości i 

jakość wody oraz powietrza, zapewniających oszczędność energii, 

zabezpieczających przed katastrofami naturalnymi itd.  

Dokumentem strategicznym do określenia priorytetów i obszarów 

wykorzystania i systemów wdrażania funduszy unijnych jest „Narodowa Strategia 

Spójności 2007–2013”. Jej celem jest tworzenie warunków dla konkurencyjności 

polskiej gospodarki. Strategia ma być realizowana  przy pomocy Programów 

Operacyjnych i Regionalnych Programów Operacyjnych.

Wartości określonych limitów krajowych są obowiązujące we wszystkich 

politykach sektorowych i programach gospodarowania. Nie dokonano podziału 

limitów krajowych na regionalne i lokalne. Można natomiast na ich podstawie 

określać tempo realizacji polityki ekologicznej państwa, czy poprawy stanu 

środowiska na szczeblu lokalnym.

Gmina Sońsk posiada:

• „Strategię Rozwoju Gminy Sońsk do 2020” –  uchwała Rady Gminy Sońsk Nr 

XXIV/114/2008 z dnia 18 września 2008 r.,

• „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sońsk na lata 2005-2006 oraz 2007-2013” – 

uchwała Nr XXVIII/182/2006Rady Gminy Sońsk z dnia 28 marca 2006 roku.

„Strategia Rozwoju Gminy Sońsk do 2020”  jest dokumentem nadrzędnym 

dla  długookresowego planowania rozwoju gminy. Obejmuje ona następujące 

obszary problemowe:

• ochronę środowiska i rozwój obszarów wiejskich,

• tworzenie nowej oraz modernizację istniejącej infrastruktury technicznej i 

społecznej,

• rozwój zasobów ludzkich i ochronę zdrowia,

• rynek pracy i pomoc społeczną,
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• rozwój kultury, kultury fizycznej i turystyki,

• kształtowanie postaw obywatelskich i rozwój otwartego na innowacje 

społeczeństwa informacyjnego,

• promocję gminy.

W „Strategii...” określa się następujące cele długookresowe/strategiczne:

• poprawę warunków życia i pracy mieszkańców gminy,

• dążenie do spójności społecznej, gospodarczej i przestrzennej gminy oraz do 

jej zrównoważonego rozwoju,

• tworzenie warunków do osiągania wysokiej pozycji konkurencyjnej gminy na 

żywnościowym i turystycznym rynku Mazowsza.

• ugruntowanie pozycji Gołotczyzny jako ważnego, regionalnego i krajowego 

ośrodka kultywującego dziedzictwo i dorobek pozytywizmu.

Urzeczywistnianie celów strategicznych następować powinno poprzez 

realizację określonych celów operacyjnych, w tym w obszarze środowiska, jak np.:

• modernizacja i rozwój infrastruktury technicznej,

• rozwój obszarów wiejskich przy zachowaniu i pielęgnowaniu walorów 

środowiska przyrodniczego.

„Plan Rozwoju Lokalnego”  określił zadania inwestycyjne do realizacji w 

dwóch przedziałach czasowych, tj. w latach 2005-2006 i w latach 2007-2013. 

Wskazał źródła finansowania poszczególnych zadań, a także sposób 

monitorowania realizacji planu. Wśród zadań określonych  do realizacji znalazły się 

zadania, których celem jest poprawa warunków życia ludności gminy, ale też i 

ochrona środowiska.  

Założenia niniejszego Programu muszą być spójne z „Polityką Ekologiczną 

Państwa”, krajowymi i lokalnymi dokumentami strategicznymi, w tym ze 

szczególnym uwzględnieniem „Programu Ochrony Środowiska Województwa 

Mazowieckiego na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r.”  i 

„Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Ciechanowskiego na lata 2009-2012 z 

uwzględnieniem perspektywy do 2016 roku”.
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II.    STAN AKTUALNY

1. Ogólna      charakterystyka     Gminy     Sońsk  

Gmina  Sońsk położona  jest  na   północnym  Mazowszu, w południowej 

części powiatu ciechanowskiego Gmina Sońsk jest gminą wiejską, jedną z 9 gmin 

powiatu ciechanowskiego. Wśród 7 gmin wiejskich powiatu zarówno pod względem 

powierzchni, jak również liczby ludności jest jedną z większych.

Siedzibą władz gminy jest miejscowość Sońsk, położona w odległości około 

12 km na południe od Ciechanowa, który jest siedzibą władz powiatowych.   

Gmina obejmuje obszar ok. 155 km2, co stanowi nieco ponad 14,5 % 

powierzchni powiatu. Sąsiaduje z 3 gminami powiatu ciechanowskiego: Ojrzeń, 

Ciechanów (gmina wiejska), Gołymin i z 2 gminami powiatu pułtuskiego: Gzy i 

Świercze oraz z 2 gminami powiatu płońskiego: Nowe Miasto i Sochocin. 

W granicach gminy, znajduje się 37 sołectw (40 miejscowości). 

Największymi pod względem zaludnienia sołectwami są: Gąsocin, Sońsk, 

Gołotczyzna, Soboklęszcz i Bądkowo.

Gmina położona jest na trasie przebiegu magistralnej linii kolejowej E-65 

Gdańsk-Warszawa. Przez teren gminy nie przebiegają drogi krajowe ani 

wojewódzkie-podstawowe zewnętrzne drogowe powiązania komunikacyjne 

stanowią drogi powiatowe, łącząc gminę z siecią dróg krajowych. 

Sieć dróg powiatowych tworzy również główne powiązania wewnątrz gminne 

stanowiąc nadrzędny układ powiązań drogowych w gminie. 

Ludność gminy wg danych GUS stan na 31.12.2011 r. wyniosła 7970 osób, 

w tym 4029 mężczyzn i 3941 kobiet. Głównym źródłem utrzymania ludności jest 

rolnictwo, poza którym to tym sektorem zatrudnionych jest 826 osób. Bezrobocie 

(osoby zarejestrowane w PUP) wynosiło 359 osób.

Gmina Sońsk leży na Nizinie Północno-Mazowieckiej, na obszarze tzw. 

Wysoczyzny Ciechanowskiej - mezoregionu ukształtowanego w obrębie jednostki

tektonicznej zwanej wzniesieniami mazowiecko-suwalskimi. 
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Obszar gminy znajduje się w dorzeczu rzeki Wkry. Osią hydrograficzną jest 

rzeka Sona o całkowitej długości 67,3 km, która jest lewostronnym dopływem Wkry. 

Poza Soną nie ma w gminie cieków o większym znaczeniu.

 Teren gminy charakteryzuje małe zróżnicowanie powierzchni, można jednak 

wyróżnić obszary (jednostki) geomorfologiczne, na których warunki przyrodnicze 

kształtują się odmiennie. Są to moreny czołowe i oz ślubowski oraz zdenudowana 

wysoczyzna przecięta z północnego wschodu na południowy zachód doliną rzeki 

Sony. Powierzchnia gminy wznosi się średnio na wysokości 105-115 m n.p.m., ale 

niektóre wzgórza morenowe osiągają wysokość 145 m n.p.m.  Obszar gminy 

pokryty jest utworami czwartorzędowymi o całkowitej miąższości około 100 m.

Użytki rolne w gminie zajmują około 89,0 % jej powierzchni. Gmina jest słabo 

zalesiona, lasy i tereny zadrzewione zajmują obszar niespełna 1,6 tys. ha, co 

stanowi nieco ponad 10 % jej powierzchni. Gleby są w dużym stopniu 

zróżnicowane pod względem typów oraz przydatności rolniczej. Należą do średnich 

w powiecie ciechanowskim. 

Gmina Sońsk leży na obszarze, w którym istnieją warunki termiczne 

podobne do środkowej części tzw. Pasa Wielkich Dolin. Klimat jest tu umiarkowanie 

ciepły z roczną, średnią temperaturą powietrza w granicach 7,0–7,50 Celsjusza, ale 

są tu również tereny o niekorzystnych warunkach termicznych. Dotyczy to głównie 

dolin niewielkich rzek, stanowiących typowe obszary akumulacji i zalegania 

chłodnego powietrza. Na terenie gminy dominują, podobnie jak na całym 

północnym Mazowszu, wiatry zachodnie i południowo - zachodnie.

2. Ochrona     zasobów     naturalnych  

2.1. Ochrona przyrody

Stan     aktualny  

Obszary chronione zajmują niewielki, południowo-zachodni fragment gminy. 

Stanowią one część Nadwkrzańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu o 

powierzchni nieco ponad 424 ha (2,74 % ogólnej powierzchni gminy). Obszar ten w 

kierunku południowym zapewnia łączność przyrodniczą z doliną rzeki Wkry, 

stanowiącej (wg koncepcji ECONET Polska) korytarz ekologiczny o znaczeniu 

krajowym.

Teren gminy znajduje się na obszarze funkcjonalnym Zielone Płuca Polski, co 

określać może kierunki jego dalszego rozwoju poprzez wdrażanie zasad 

10
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ekorozwoju. Na obszarze gminy nie ma obszarów zakwalifikowanych do sieci 

„Natura 2000”.

 W gminie znajduje się również kilkanaście pomników przyrody. Zostały one 

ustanowione rozporządzeniami Nr 34  i  35 Wojewody Mazowieckiego z dnia 

18 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody na terenie powiatu 

ciechanowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 152, poz. 5332 i 5333).

Są to następujące obiekty:

Na sesji Rady Gminy 30 października 2012 r. po uzgodnieniu z Regionalnym 

Dyrektorem Ochrony Środowiska w Warszawie zostanie poddana  głosowaniu 

uchwała w sprawie zmiany rozporządzenia nr 34 Wojewody Mazowieckiego z dnia 

18 sierpnia 2008 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na 

11

Miejscowość Bliższa Obiekt Nazwa gatunkowa Obwód Wysokość Inne
polska łacińska

    Bądkowo Działka
nr ew.44

grupa
drzew

Dąb
szypułkowy

Quercus
robur

338;  180;
330; 265;

12 - 19  4 szt.

    Bądkowo Działka
nr ew.43

grupa
drzew

Dąb
szypułkowy

Quercus
robur

305;333; 25  2 szt.

 Bądkowo Działka
nr ew. 543

głaz 
narzutowy

Głaz 
narzutowy

  - 605 - 1 szt.

    Chrościce Działka  nr 
ew. 178 

drzewo  Lipa 
drobnolistna 

Tilia 
cordata

320 21 1  szt.

    Cichawy Działka  nr 
ew. 167

grupa 
drzew

 Lipa 
drobnolistna

Tilia 
cordata

354;  255 16;20 2 szt.

    Gołotczyzna Działka  nr 
ew. 7/3

drzewo Dąb 
szypułkowy 

Quercus 
robur

290 25 1szt.

    Gołotczyzna Działka  nr 
ew. 7/3

grupa 
drzew

 Klon 
srebrzysty;

Acersaccha
rinum

244, 39 - 
290

19, 19 2 szt. w 
tym 1-
wielop
niowy

    Gołotczyzna Działka  nr 
ew. 35/2

grupa 
drzew

Świerk 
pospolity

Picea abies 305,  283 29 2 szt.

    Gołotczyzna Działka  nr 
ew. 35/2

grupa 
drzew

Buk 
pospolity 

Fagus 
silvatica

253;  270 21 2 szt.

 Gołotczyzna 
– Krzewnia

Działka  nr 
ew. 35/2

drzewo Klon 
srebrzysty

Acer 
saccharinum

56 – 195 18 wielop
niowy

 Gołotczyzna 
– Krzewnia

Działka  nr 
ew. 35/2

drzewo Żywotnik 
zachodni 

Thuja 
occidentalis

156 15 1 szt.

    Sońsk Działka  nr 
ew. 46

drzewo Lipa 
drobnolistna 

Tilia 
cordata

310, 330 22 -pniow
a

    Sońsk Działka  nr 
ew. 46

grupa 
drzew

Świerk 
pospolity 

Picea 
abies

300 24 1 szt.

Jesion 
wyniosły 

Fraxinus 
exelesior

380 23 1 szt.
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terenie powiatu ciechanowskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 152, poz. 5332) i 

pozbawienia statusu pomnika przyrody w części dotyczącej lp. 17 załącznika do 

ww. rozporządzenia w ten sposób, że pozbawia się statusu pomnika przyrody niżej 

opisane drzewo:

1. dąb szypułkowy  o obwodzie pnia – 305 cm obumarły, mierzony na wysokości 

130 cm od ziemi, rosnący na nieruchomości gruntowej nr ew. 43 o pow. 4,4977 ha, 

położonej w miejscowości Bądkowo Gmina Sońsk.

2. pozbawienie statusu pomnika przyrody drzewa opisanego w pkt. 1 niniejszej 

uchwały, następuje z uwagi na fakt, iż drzewo jest obumarłe.

Poddane ochronie konserwatora zabytków, ze względu na cenny 

wielogatunkowy drzewostan są parki podworskie w następujących 

miejscowościach:

• Bądkowo o powierzchni 7,0 ha,

• Gołotczyzna - Bratne o powierzchni 3,60 ha,

• Gołotczyzna - Krzewnia o powierzchni 6,50 ha,

• Koźniewo Wielkie o powierzchni 5,80 ha,

• Ślubowo o powierzchni 7,80 ha.

Zmiany w użytkowaniu ziemi, ogólne przekształcenie siedlisk i naturalna 

sukcesja zachodząca w zbiorowiskach roślinnych oraz obniżanie się poziomu wód 

gruntowych, a także presja komunikacyjna i budowlana, przyczyniają się do 

zmniejszenia różnorodności biologicznej oraz zanikania lokalnych gatunków roślin i 

zwierząt. Coraz częstszym zjawiskiem na terenach rolnych jest likwidacja 

zadrzewień i zakrzewień śródpolnych, które odgrywają ogromną rolę w zachowaniu 

biologicznej równowagi środowiska rolniczego, ale również wzbogacają i 

upiększają krajobraz wiejski.

Ochrona i pielęgnacja zieleni  na terenach zabudowy wiejskiej

Zieleń, zwłaszcza na terenach zurbanizowanych (Sońsk, Gołotczyzna, 

Gąsocin), staje się coraz bardziej docenianym składnikiem układów 

urbanistycznych, zarówno planowanych, jak i istniejących, w których istnieje 

możliwość stworzenia czy też przywrócenia zieleni. Zieleń to przede wszystkim 

obiekty przyrodnicze o formach naturalnych, półnaturalnych i przetworzonych oraz 

rozmaite założenia ogrodowe istniejące samoistnie lub towarzyszące budowlom. 

12
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Tereny zieleni pełnią funkcje rekreacyjne, ekologiczne i zdrowotne – 

13
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wpływają na  łagodzenie lub eliminację uciążliwości życia, kształtowanie układów 

urbanistycznych, wprowadzają ład przestrzenny oraz nadają specyficzny i 

indywidualny charakter wsi.

Gmina, realizuje przedsięwzięcia związane z utrzymaniem i z konserwacją 

zieleni, pielęgnacją drzewostanu ulicznego, pielęgnacją trawników, sadzeniem 

drzew, krzewów i kwiatów.

Najważniejsze problemy:

•  rosnąca presja przekształcania gruntów rolnych i leśnych na grunty budowlane 

zwłaszcza na obszarach o wysokich walorach przyrodniczych i 

krajobrazowych,

• brak akceptacji społecznej dla tworzenia nowych form ochrony przyrody, co 

powoduje trudności z powiększaniem  lub tworzeniem np.: użytki ekologiczne, 

pomniki przyrody.

Kierunki działań i działania na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku

1. Propagowanie wśród rolników potrzeby zachowania i tworzenia nowych 

zadrzewień śródpolnych.

2. Edukowanie społeczeństwa gminy  i wskazywanie potrzeby tworzenia na 

terenach cennych przyrodniczo użytków ekologicznych lub pomników przyrody.

3. Tworzenie i utrzymanie nasadzeń zieleni w większych skupiskach wiejskich.

4. Edukowanie w zakresie wrażliwości na przyrodę poprzez konkursy w szkołach i 

wśród społeczeństwa.

2.2.  Ochrona i zrównoważony rozwój lasów

Stan     aktualny  

Jednym z głównych celów „Polityki   Leśnej     Państwa  ” jest zwiększenie 

lesistości kraju do 30% w roku 2020 i 33% po roku 2050 (docelowa wielkość 

zalesień), a także osiągnięcie przestrzennie optymalnej struktury lasów w 

krajobrazie przez ochronę i pełne wykorzystanie możliwości siedlisk. Również 

jednym z istotnych elementów „Polityki   Ekologicznej     Państwa  ” jest zalesianie 

gruntów porolnych.

Zalesianie gruntów  w Polsce rozpoczyna powolny, jednokierunkowy proces 

zastępowania dotychczasowego ekosystemu przez ekosystem leśny oraz proces 

zmiany składu gatunkowego zespołów zwierzęcych.
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Grunty marginalne, w przeszłości użytkowane rolniczo, a obecnie 

nieprzydatne dla rolnictwa zajmują w Polsce do 4,6 mln ha (co stanowi kilkanaście 

procent powierzchni kraju). Część z nich została już zalesiona, na pozostałej części 

dokonuje się prób przywracania produkcji rolnej.

Gmina Sońsk jest gminą rolniczą z przewagą gruntów gleb III - V klasy, a 

więc dobrych jakościowo, stąd też niezbyt duże jest zainteresowanie rolników 

zalesianiem gruntów i użytków rolnych.

W okresie od 2004 roku, który jest okresem odniesienia ze względu na 

pierwszy „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sońsk” do roku 2011 sytuacja 

w zakresie wzrostu lesistości przedstawiała się następująco:

 
Jednostka 

miary
2004 2011

LEŚNICTWO WSZYSTKICH FORM WŁASNOŚCI

Powierzchnia gruntów leśnych 

ogółem ha 1567,20 1699,3

lesistość w % % 10,10 10,90

grunty leśne publiczne ogółem ha 522,20 523,30

grunty leśne publiczne Skarbu 
Państwa 

ha 512,10 513,20

grunty leśne publiczne Skarbu 
Państwa
 w zarządzie Lasów Państwowych 

ha 507,10 509,20

grunty leśne prywatne ha 1045,00 1176,00

Powierzchnia lasów

lasy ogółem ha 1560,20 1692,20

LASY NIESTANOWIĄCE WŁASNOŚCI SKARBU PAŃSTWA

Powierzchnia gruntów leśnych 

ogółem ha 1055,10 1186,10

lasy ogółem ha 1055,10 1186,10

grunty leśne prywatne ogółem ha 1045,00 1176,00

grunty leśne prywatne osób 
fizycznych 

ha 1041,00 1164,00

grunty leśne gminne ogółem ha 10,10 10,10

grunty leśne gminne lasy ogółem ha 10,10 10,10
źródło: dane GUS

Z powyższego zestawienia wynika, że 69,2 % powierzchni gruntów leśnych 

stanowią grunty będące własnością prywatną. W okresie 7 lat zalesiono 132,2 ha, 

w tym tylko 1,1 ha gruntów publicznych Skarbu Państwa. Wskaźnik lesistości 
15
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wzrósł do 10,90 %. Średnio rocznie w gminie zalesiano 18,9 ha. Na tle powiatu 

ciechanowskiego, którego wskaźnik lesistości wynosi ok. 17,5 % jest to wartość 

średnia.

Skład gatunkowy lasów w gminie charakteryzuje przewaga gatunków 

iglastych, w tym głównie sosny. Stan czystości lasów tak w gminie Sońsk, jak 

również i w pozostałych gminach powiatu jest bardzo zły. Tereny leśne często 

stanowią miejsca wyrzucania śmieci przez okoliczną ludność i nie tylko.

Najważniejsze problemy:

• brak aktualnych planów zagospodarowania przestrzennego, w których byłyby 

określone tereny przewidziane do zalesień,

• niska lesistość gminy,

• rozdrobnienie lasów prywatnych,

• monokultury sosnowe, szczególnie na terenach lasów prywatnych,

• zaśmiecanie lasów.

Kierunki działań i działania na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku

1. Przygotowanie wykazu powierzchni rolnych, które będą wyłączane z produkcji; 

określenie ich wielkości, klasy bonitacji. 

2. Wykazać w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

wyznaczone powierzchnie gruntów porolnych przeznaczone do zalesień.

3. Opracowanie programu wprowadzania nowych zadrzewień i zakrzewień na 

terenach rolniczych (łącznie z programem ochrony i pielęgnacji), 

poprzedzonego pełną inwentaryzacją istniejących zadrzewień śródpolnych i 

przydrożnych.

4. Włączenie do działań edukacyjnych problematyki gospodarki leśnej i ochrony 

lasu.

5. Maksymalne wykorzystanie możliwości uzyskiwania odnowień naturalnych.

2.3.  Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi

Stan     aktualny  

Wody powierzchniowe

Pod względem hydrograficznym obszar gminy Sońsk znajduje się w zlewni 

rzeki Wkry. Osią hydrograficzną gminy jest rzeka Sona Główna, która na terenie 

gminy w miejscowości Ciemniewko łączy dwie  rzeki Sonę Zachodnią i Sonę 

16
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Wschodnią.

Sona Zachodnia jest ciekiem o długości całkowitej 22,85 km. Jej obszarem 

źródłowym są grunty na zachód od wsi Kotermań. Rzeka Sona  Zachodnia wpływa 

na teren gminy Sońsk z kierunku północnego w okolicach wsi Mężenino Węgłowice 

w km 1 + 980.

Na całej długości rzeka jest uregulowana. W górnym odcinku  prowadzi 

wody okresowo. W latach suchych w miesiącach czerwiec –  sierpień koryto nie 

prowadzi wody, dopiero poniżej Przedwojewa rzeka stale prowadzi wodę.

W czasie regulacji na całej długości rzeki zlikwidowano starorzecza i zakola, 

co znacznie zubożyło biotopy. Ślady starorzeczy jako niewielkie oczka wodne 

znajdują się w miejscowościach: Mężenino Węgłowice i Mężenino Koski.

Sona Wschodnia jest dopływem Sony Głównej. Jej długość całkowita wynosi 

36,5 km. Na teren gminy wpływa z kierunku północno – wschodniego w okolicach 

wsi Pękawka. Długość rzeki na terenie gminy wynosi ok. 4 km. Dolina rzeki jest 

wykształcona, płaska, o bardzo małych deniwelacjach. Przy regulacji pozostawiono 

niektóre oczka wodne, jako pozostałości po starorzeczach.    

Sona Główna od Ciemniewka  w km 36 + 550 płynie z kierunku północnego 

na południowy. Opuszcza teren gminy Sońsk w km 19 + 175 poniżej miejscowości 

Gutkowo, gdzie wpływa na teren gminy Nowe Miasto.  Rzeka  płynie szeroką 

dobrze wykształconą doliną. Średnia szerokość Sony Głównej wynosi od 3,5 do 9,0 

m, przy średnich głębokościach 1,5 do 1,7 m. 

Ważniejszymi dopływami Sony Głównej są:

♦ Struga Sońsk ( l ) - długość całkowita 4,7 km,  uchodzi do rzeki Sony w km 29,5 

w m. Sońsk.

♦ Kolnica ( l  ) - długość całkowita 28,0 km, w tym na terenie powiatu 11,39 km, 

uchodzi do rzeki Sony w km 32,8 w m. Marusy.

♦ Tatarka  ( l ) – długość całkowita 6,7 km, w tym na terenie gminy Sońsk 1,45 km 

obszar źródłowy w okolicach miejscowości Kałęczyn, uchodzi do rzeki Sony w 

km 17,8 w m. Modzele gm. Nowe Miasto.

Na Sonie Głównej znajdują się dwa czynne jazy:

♦ w km 29 + 300 w miejscowości Sońsk,

♦ w km 22 + 960 w miejscowości  Łopacin.

17
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Obydwa obiekty hydrotechniczne służą do nawadniania użytków zielonych 

metodą podsiąkową położonych w dolinie rzeki Sony powyżej tych obiektów. 

Powierzchnia nawadnianych użytków wynosi zaledwie 48 ha (wg opracowania 

„Studium ochrony, kształtowania i racjonalnego wykorzystania zasobów wodnych w 

zlewni rzeki Wkry na obszarze woj. Ciechanowskiego” - BIPROMEL W-wa 1996 r.). 

Przepływy charakterystyczne rzeki Sony Głównej w profilu jazu w Łopacinie 

o powierzchni zlewni A = 403,8 km2 wynoszą:

NNQ - 0,17 m3/s,

SNQ  - 0,22 m3/s,

SSQ  - 1,45 m3/s

Dane wg bilansu wodno-gospodarczego zlewni rzeki Wkry, przeliczone z profilu 

ujścia rz. Sony do Wkry.

Wody podziemne

Obszar gminy Sońsk charakteryzuje się zmiennymi warunkami 

hydrogeologicznymi. Największe potencjalne wydajności posiadają czwarto-

rzędowe warstwy wodonośne w północnej i zachodniej części gminy (ujęcia w 

Ciemniewku, Damiętach i Gołotczyźnie). Znajdują się one na obszarze Głównego 

Zbiornika Wód Podziemnych „Działdowo”.

Źródło – opracowanie WIOŚ Warszawa

18
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Wydajności z pojedynczego otworu kształtują się na poziomie 40 - 100 m3/h. 

W związku ze zróżnicowanym wykształceniem osadów czwartorzędowych, 

prawie na całym obszarze ich zalegania występuje kilka poziomów wodonośnych.

Pierwszy przypowierzchniowy poziom w związku z brakiem izolacji od 

powierzchni jest narażony na znaczne zanieczyszczenia infiltrujące z powierzchni 

ziemi. Jego zasobność kształtują głównie opady atmosferyczne. Na terenie gminy 

przy prawie całkowitym zwodociągowaniu miejscowości, ujęcia studniami kopanymi 

bądź płytkimi odwiertami występują sporadycznie i nie są wykorzystywane do 

celów bytowych.

Drugi zasadniczy poziom wodonośny związany jest z występowaniem na 

zmiennej głębokości piasków i żwirów.

W przekroju Mężenino-Ciemniewko-Koźniewo-Łysaki występują osady 

czwartorzędowe o zmiennej miąższości (od 30 do 60 m) wykształcone głównie w 

postaci glin zwałowych, glin silnie ilastych, iłów warwowych, pyłów i mułków. Osady 

piaszczyste, o znacznym rozprzestrzenianiu poziomym stwierdzono jedynie na 

odcinku pomiędzy Mężeninem i Ciemniewkiem. Prawdopodobnie są one związane 

z pradoliną rzeki Sony. Miąższość osadów o oporności powyżej 100 omm waha się 

w tej strefie w granicach 20–30 m (ujęcie w Ciemniewku). Z utworami 

czwartorzędowymi do głębokości około 80 - 100 m powiązane są dwie warstwy 

wodonośne. Pierwsza warstwa o niezbyt wysokiej wydajności występuje na 

głębokościach 19–27 m ppt. Druga warstwa wodonośna występuje na głębokości 

od 31,0 do 55,0 m ppt. Podobną budową geologiczną charakteryzują się obydwa 

ujęcia w Damiętach i Gołotczyźnie.

Poniżej zestawiono parametry charakteryzujące zasoby ww. ujęć.

 Lokalizacja
ujęcia

Głębokość 
otworu 

(m p.p.t.)

Zasoby 
eksploata-
cyjne wody

( m3/h)

Wydajność 
ujęcia
(m3/h)

Decyzje
zatwierdz.
zasoby w 

kat. B
Studnia nr 1 55,0 60  60 Woj. Ciechan.

Nr 39/98, Studnia nr 2 51,0 55
Studnia nr 1 51,5 50 50 Woj. Ciechan.

Nr 39/98, Studnia nr 2 58,0
Studnia nr 1 92,0 63 117 Woj. Ciechan.

Nr 28/83 Studnia nr 2 88,0 117

W pozostałej części gminy wydajności użytkowej warstwy wodonośnej są 

stosunkowo niewielkie od 2 do 10 m3/h.
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Południowa część gminy zaopatrywana jest w wodę z ujęcia w Gościminie 

gm. Nowe Miasto przez pompownię w Gąsocinie. 

Ochrona przed powodzią i suszą

Na terenie gminy Sońsk zjawisko powodzi występuje sporadycznie, gdyż 

Sona jest rzeką o niewielkich przepływach, a w latach 2004-2006 Wojewódzki 

Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddział w Ciechanowie 

wykonał modernizację koryta Sony Głównej na odcinku 9,91 km wraz z remontami 

jazów w Gołotczyźnie i Łopacinie, co znacznie poprawiło odpływ wody z terenów 

zmeliorowanych. Ostatnia powódź wystąpiła w okresie od 15 maja do 15 czerwca 

2010 roku i spowodowała szkody w 117 gospodarstwach rolnych. Powierzchnia 

zniszczonych upraw wyniosła ok. 761 ha. Najwięcej gospodarstw dotkniętych 

skutkami powodzi było w miejscowości Ciemniewo (29), Marusy (14), Łopacin (13).

Rzeka Sona w Sońsku (widok z mostu)

 Natomiast podtopienia występują praktycznie co roku w okresie spływów 

roztopowych na gruntach wsi Mężenino, Ciemniewo, Ciemniewko, przy połączeniu 

rzek Sony Wschodniej i Zachodniej, które nie były objęte modernizacją koryta.
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Sona Zachodnia okolice Mężenina

Użytki rolne na terenie gminy Sońsk są zmeliorowane, w tym na znacznej 

powierzchni zdrenowane.

Obszar zmeliorowany urządzeniami wynosi: 

• grunty orne – 3.574 ha,

• trwałe użytki zielone – 1088 ha.

Stan urządzeń melioracyjnych, zwłaszcza tych wykonanych w latach 60 i 

70–tych, w związku z brakiem środków na ich gruntowną odbudowę lub 

modernizację, jest zły lub dostateczny. Znaczna część budowli melioracyjnych 

uległa dekapitalizacji. Zrealizowane dużym nakładem środków finansowych 

urządzenia wymagają prowadzenia systematycznej konserwacji.

Do utrzymania i eksploatacji urządzeń melioracyjnych oraz prowadzenia 

racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych zostały utworzone we 

wszystkich gminach powiatu ciechanowskiego w latach siedemdziesiątych gminne 

spółki wodne. Na terenie gminy Sońsk działa samodzielna (nie zrzeszona w 

Rejonowym Związku Spółek Wodnych) Gminna Spółka Wodna, która tak jak 

pozostałe boryka się z problemami braku możliwości wykonywania pełnych 
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bieżących konserwacji urządzeń melioracyjnych, nie wspominając o ich odbudowie. 

Przyczyną powyższego stanu są:

• wysokość uchwalanych składek jest niewystarczająca w stosunku do zadań 

statutowych spółek,

• niska, w granicach 70 % ściągalność uchwalonych kwot oraz trudności z 

egzekucją tych należności,

• tam, gdzie zobowiązano się do wykonania świadczeń we własnym zakresie, 

właściciele gruntów nie wykonują swoich obowiązków,

• trudności ze znalezienie odpowiednich pracowników do pracy w spółkach. 

Susza podobnie jak powódź zaliczana jest do zjawisk katastrofalnych. 

Problem jest istotny z punktu widzenia użytkowników wody, szczególnie rolnictwa, 

a także wpływu na przyrodę. Szczególnie istotne dla powstawania suszy są okresy 

o niedoborach opadów. Duże niedobory opadów występowały w województwie 

mazowieckim, częściej na południu i w środkowej części: na Wysoczyźnie Płockiej i 

Piotrkowskiej oraz lokalnie w zlewni Liwca i Wysoczyźnie Ciechanowskiej, znacznie 

rzadziej na Wysoczyźnie Siedleckiej.”  (źródło: Program ochrony środowiska 

województwa mazowieckiego). Na terenie gminy Sońsk problem suszy pojawił się 

w okresie od 11 maja do 10 lipca  2008 roku. Klęską suszy dotknięte były 382 

gospodarstwa o powierzchni upraw 3.975 ha.

Jedną z przyczyn suszy, oprócz wysokiej temperatury i braku opadów, jest 

szybkie obniżanie się zwierciadła wód gruntowych spowodowane zdrenowaniem 

gruntów ornych, a także brak możliwości retencjonowania wód w korycie rzeki oraz 

brak śródpolnych oczek czy zbiorników wodnych. 

Najważniejsze problemy:

• zły stan koryt rzek Sony Wschodniej i Zachodniej,

• niski stopień retencjonowania wód,

• likwidacja oczek wodnych i starorzeczy,

• zły stan urządzeń melioracji szczegółowych,

• brak aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

uwzględniającego strefy zagrożenia podtopieniami i powodzią,

• zagrożenie suszą hydrologiczną.
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Kierunki działań i działania na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku

1. Wystąpienie do Marszałka Województwa Mazowieckiego z wnioskiem o 

uwzględnienie gminy w Programie małej retencji dla Województwa 

Mazowieckiego ze szczególnym uwzględnieniem zwiększenia modernizacji i 

retencji koryt Sony Wschodniej i Zachodniej, a także odbudowy systemów 

melioracyjnych.

2. Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy 

uwzględniającego obszary zagrożeń podtopieniami i powodziami.

3. Prowadzenie działań edukacyjnych społeczeństwa zmierzających do 

oszczędnego gospodarowania wodą.

2.4. Ochrona powierzchni ziemi

             Stan     aktualny  

Gleby

Gmina Sońsk jest gminą typowo rolniczą. Użytki rolne stanowią około 89 % 

gruntów. Poniżej zestawiono użytkowanie gruntów wg danych GUS za 2011 rok.

23

grunty ogółem 12.940,17 ha
użytki rolne ogółem 11.576,83 ha
użytki rolne w dobrej kulturze 11.340,24 ha
pod zasiewami 8.656,81 ha
grunty ugorowane łącznie z nawozami zielonymi 62,79 ha
uprawy trwałe 212,08 ha
sady ogółem 208,86 ha
ogrody przydomowe 9,22 ha
łąki trwałe 1.899,49 ha
pastwiska trwałe 499,85 ha
pozostałe użytki rolne 236,59 ha
lasy i grunty leśne 852,14 ha
pozostałe grunty 511,20 ha
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Gleby są w dużym stopniu zróżnicowane pod względem typów oraz 

przydatności rolniczej. Należą do średnich w powiecie ciechanowskim. Na terenie 

gminy występują na ogół gleby dobre jakościowo. Gleby zaliczane do klas II - IV 

stanowią około 64 % ogółu gruntów ornych i jest to wskaźnik zbliżony do średniej w

powiecie ciechanowskim (69 %). Najkorzystniejsza dla rolnictwa struktura gruntów 

ornych występuje w rejonach wsi: Burkaty, Mężenino, Spądoszyn i Ślubowo. Gleby 

klasy III obejmują tam 50-69 % gruntów ornych. Gleby słabe i bardzo słabe (kl. V 

-VIz) występują w środkowej i południowej części gminy.

Zintegrowany wskaźnik jakości rolniczej przestrzeni produkcyjnej obliczony 

przez IUNG w Puławach, wynosi dla gminy Sońsk w skali 100 punktowej 63,2 

punktu. Najwyższy wskaźnik w powiecie ciechanowskim ma gmina Opinogóra (91,1 

pkt.), zaś najniższy gmina Ojrzeń (48,8 pkt.).

Znaczna część gleb to gleby odczynie kwaśnym. Wapnowania wymaga ok. 

50 % użytków. Na terenie gminy w miejscowości Skrobocin zlokalizowany jest profil 

monitoringowy badania chemizmu gleb. Wg badań przeprowadzonych przez IUNG 

w Puławach, a zestawionych w raporcie końcowym pt: Monitoring chemizmu gleb 

ornych w Polsce w latach 2010-2012–Puławy lipiec 2012 r. wyniki badań w tym 

profilu przedstawiały się następująco:

• odczyn 4,2 – 5,10 – gleby kwaśne,

• wyraźna poprawa pojemności sorpcyjnej gleby, a także ilości magnezu i 

potasu,

• nieznacznie zmalała ilość przyswajalnego fosforu oraz azotu.

Ochrona gleb oraz poprawa ich struktury wymaga m.in. wykonywania 

melioracji oraz odbudowy systemów melioracyjnych. Wg danych Wojewódzkiego 

Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie Oddziału w Ciechanowie 
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melioracjami na terenie gminy powinno zostać objętych ok. 3.519 ha, w tym 2.514 

ha gruntów ornych i 1.005 ha użytków zielonych. 

Na terenie gminy Sońsk nie stwierdzono zanieczyszczenia gleb związkami 

siarki bądź węglowodorami aromatycznymi. Jest to przede wszystkim wynikiem 

braku przemysłu, który wskutek działalności powodowałby degradację i 

zanieczyszczenie gleb.

Znaczącym problemem jest natomiast wymywanie związków azotu z gleb do 

wód gruntowych i powierzchniowych ze źródeł rolniczych.

Nie stwierdzono na terenie gminy gruntów narażonych na erozję wietrzną 

bądź terenów osuwisk.

Istniejące od wielu lat składowisko komunalne w Ślubowie, które było 

źródłem zanieczyszczenia wód gruntowych oraz dewastowało teren, zostało 

zamknięte w z dniem 30 czerwca 2005 roku zgodnie z decyzją Starosty 

Ciechanowskiego z dnia 30 grudnia 2003 roku znak: ROS.I.7645/4/2003. Decyzją 

Starosty Ciechanowskiego z dnia 18 marca 2008 roku, znak: G.6018-2/1/05/08 

zobowiązano Gminę Sońsk do przeprowadzenia rekultywacji działki nr ew. 53 i 

części działki nr ew. 488/1 o łącznej powierzchni 1,4684 ha, w kierunku leśnym. 

Termin rekultywacji został określony na dzień 31.12.2012 roku.
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Na rekultywację wydano z budżetu Gminy w okresie od 2009 do końca 2012 

roku kwotę 54.000 zł. 

Najważniejsze problemy:

• nadmierne zakwaszenie gleb, 50% powierzchni użytków rolnych wymaga 

wapnowania,

• ograniczenie wymywania azotu z gleb, 

• nielegalne miejsca składowania odpadów, które przyczyniają się do 

zanieczyszczenia powierzchni ziemi.

Kierunki działań i działania na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku

1. Uwzględnienie w planowaniu przestrzennym, ochrony gruntów wartościowych 

dla rolnictwa.

2. Dokończenie rekultywacji składowiska w Ślubowie.

3. Propagowanie wśród rolników „Kodeksu dobrych praktyk rolniczych”, badań 

profili glebowych oraz wsparcie działań na rzecz prawidłowego 

zagospodarowania obornika, gnojowicy i gnojówki w gospodarstwach rolnych.

4. Propagowanie prowadzenia gospodarstw ekologicznych i agroturystyki.

2.5.   Gospodarowanie zasobami geologicznymi
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Na terenie gminy Sońsk miejscem wydobycia kruszyw  jest rejon miejscowości 

Cichawy. Znajduje się tu kilkanaście udokumentowanych złóż piasków i żwirów 

oraz pospółki pochodzenia czwartorzędowego. Wszystkie udokumentowane i 

eksploatowane złoża kruszywa naturalnego położone są na gruntach prywatnych.

Poniżej zestawiono eksploatowane na terenie gruntów wsi Cichawy kopalnie 

kruszyw wg „ Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce” - stan na dzień 31.12.2011 r.

Lp. Nazwa złoża Stan
zagosp.

złoża

Zasoby
( tys. Mg)

Wydobycie
(tys. Mg/r)

geologiczn
e
bilansowe

przemysłowe

1. Cichawy* Z 836 - -
2. Cichawy16* E 1453 1453 228
3. Cichawy II* T 142 - -
4. Cichawy III* E - - 18
5. Cichawy IV E 236 - 2
6. Cichawy IX* T 69 - -
7. Cichawy V R 276 - -
8. Cichawy VI T 446 - -
9. Cichawy VII* E 211 127 35

10. Cichawy VIII* E 223 - 3
11. Cichawy X* E 166 - 34
12. Cichawy XI E 580 213 35
13. Cichawy XII* E 564 230 36
14. Cichawy XIII* E 801 - 16
15. Cichawy XIV T 141 - -
16. Cichawy XIX E 298 - 2
17. Cichawy XV* E 151 - 4
18. Cichawy XVII E 116 - 30
19. Cichawy XVIII E 383 - 35
20. Cichawy XX R 305 - -
21. Cichawy XXI 446
22. Cichawy XXII 528,4

      Legenda do tabeli
⃰ rodzaj kruszywa piasek z domieszką żwiru
Z   zaniechano eksploatacji
E   eksploatacja ciągła
T   eksploatacja okresowa
R   złoże o zasobach rozpoznanych szczegółowo

Obecnie na terenie Cichaw nie ma wyrobisk poeksploatacyjnych, które 

wymagałyby rekultywacji. Z czasem jednak ten problem powstanie, przy czym 

rekultywacja jest obowiązkiem prowadzącego eksploatację kopalni. 
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Właściwie przeprowadzona rekultywacja przy niewypełnianiu wtórnym 

wyrobiska eksploatacyjnego, prowadzi do powstania stawów, powiększenia 

terenów zalesionych lub odtworzenia gruntów rolnych o podobnej lub wyższej, niż 

sprzed eksploatacji, klasie bonitacyjnej. 

Rekultywacja tak wykonana nie stanowi zagrożenia dla środowiska, lecz 

wręcz odwrotnie powoduje podniesienie jego walorów zarówno przyrodniczych, jak 

i krajobrazowych czy gospodarczych. W tym zakresie w pełni znajduje 

zastosowanie zasada zrównoważonego rozwoju.

Zadaniem Gminy będzie współuczestniczenie w określeniu kierunków 

rekultywacji. Instrumentami niezbędnymi w tym zakresie są studium 

zagospodarowania przestrzennego gminy oraz miejscowe plany zagospodarowania 

przestrzennego.

Kierunki działań i działania na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku

Opracowanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

uwzględniających tereny możliwej eksploatacji kruszyw oraz określających kierunki 

rekultywacji wyrobisk poeksploatacyjnych.

3.   Poprawa     jakości     środowiska  

3.1. Jakość powietrza 

Stan     aktualny  

Ochrona powietrza, zgodnie z polskimi przepisami, polega na zapobieganiu 

powstawaniu zanieczyszczeń, ograniczaniu lub eliminowaniu wprowadzanych do 

powietrza substancji zanieczyszczających w celu zmniejszenia stężeń do 

dopuszczalnego poziomu, względnie utrzymania ich na poziomie dopuszczalnych 

wielkości.

Roczna ocena jakości powietrza za 2011 r. wykonana przez WIOŚ 

Warszawa, jest drugą oceną, która została opracowana w nowym układzie stref, 

zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Środowiska oraz wytycznymi, opracowanymi na 

zlecenie Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska przez Instytut Ochrony 

Środowiska w Warszawie: „Wytyczne do rocznej oceny jakości powietrza w 

strefach wykonanej wg zasad określonych w art. 89 ustawy –  Prawo ochrony 

środowiska z uwzględnieniem wymogów dyrektywy 2008/50/WE i dyrektywy 

2004/107/WE”. Zmiany transponujące zapisy dyrektywy 2008/50/WE zostały 

określone w „Założeniach do ustawy o zmianie ustawy –  Prawo ochrony 
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środowiska oraz niektórych ustaw”  przyjętych  przez radę Ministrów w dniu 16 

listopada 2010 r.  Obecnie ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy – 

Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2012 r., poz. 

460): wprowadziła w życie wspomniany wyżej podział stref, które stanowią 

1. aglomeracja o liczbie mieszkańców większej niż 250 tys.,

2. miasto o liczbie mieszkańców większej niż 100 tys.,

3. pozostały obszar niewchodzący w skład miast o liczbie mieszkańców większej 

niż 100 tys. oraz aglomeracji.

W województwie mazowieckim klasyfikację wykonano w 4 strefach: 

aglomeracji warszawskiej, mieście Radom, mieście Płock i w strefie mazowieckiej, 

obejmującej swoim zasięgiem pozostały teren województwa, w tym powiat 

ciechanowski (do 2010 r. ocena dla powiatu dokonywana była w ramach strefy 

ciechanowsko-mławskiej, obejmującej swoim zasięgiem powiaty: pułtuski, 

ciechanowski, mławski i żuromiński).

Klasyfikacji stref dokonuje się oddzielnie ze względu na ochronę zdrowia 

ludzi i ochronę roślin:

Klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy  

dopuszczalne powiększone o margines tolerancji,

Klasa B - stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy 

dopuszczalne, lecz nie przekraczają poziomów dopuszczalnych 

powiększonych o margines tolerancji,

Klasa A - stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów

dopuszczalnych, poziomów docelowych i poziomów celów 

długoterminowych.

W przypadku ozonu strefy w woj. mazowieckim podzielono na aglomerację 

warszawską i strefę mazowiecką (obejmującą gminę Ciechanów).

Powiat ciechanowski leżący w strefie mazowieckiej, a wcześniej w strefie 

ciechanowsko-mławskiej, ze względu na stężenia pyłu PM10 oraz benzo/a/pirenu, 

zaliczany jest od 2007 roku do klasy C. Na zlecenie Marszałka Województwa 

Mazowieckiego dla terenów zaliczanych do strefy C opracowane zostały programy 

ochrony powietrza (POP). 

Dla powiatu ciechanowskiego POP został uchwalony 17 listopada 2008 r. 

(Uchwała Nr 228/08 - Dz. U. Woj. Maz. Nr 216 z 15 grudnia 2008 r.). Program 

obejmował teren miasta Ciechanów. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
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w Warszawie nie prowadził pomiarów stanu zanieczyszczenia powietrza na terenie 

innych miejscowości w powiecie ciechanowskim.

Teren gminy Sońsk charakteryzuje się stosunkowo niewielkim stopniem 

zanieczyszczenia powietrza ze względu na rolniczy charakter gminy oraz brak 

dużych zakładów przemysłowych. Wśród podmiotów gospodarczych dominują 

zakłady usługowo produkcyjne:

• 5 piekarni,

• 3 stacje paliw,

• 3 składy węgla i nawozów,

• mleczarnia w Gąsocinie

Podmioty te są głównie źródłami emisji z procesów energetycznego spalania 

paliw.

Źródłami emisji technologicznej na terenie gminy są:

zlokalizowane w Sońsku zakłady:

• Firma Produkcyjno-Handlowej „PROD-MET”  Ewa Niedzielska zajmująca się 

produkcją artykułów dekoracyjnych, elementów montażowych do okapów oraz 

świadczeniem  usług w zakresie cięcia laserowego, lakierowania proszkowego 

itp.;                

• Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „AKPO” Cegiełkowski, Niedzielska s.j. 

prowadzi produkcję okapów;

• Norco Polska Sp. z o.o. prowadzi produkcję wyposażenia sklepów (lady, 

regały, meble itp.);

• Expom Sp. z o.o. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe produkcja konstrukcji 

stalowych.

zlokalizowane poza miejscowością gminną zakłady:

• Jagro Sp. J. Zakład Mięsny Jadwiga i Sebastian Domżała w Ślubowie,

• Sławomir Lenarcik-Chlewnia trzody w Damiętach Nawroty,

• Eugeniusz Tekliński-Ferma drobiu - produkcja indyków w cyklu otwartym o 

obsadzie 13 tys. szt/ na 1 cykl( 3 cykle w roku).

Zakłady te posiadają aktualne pozwolenia na emisję gazów do powietrza i 

dotrzymują standardów emisyjnych.

Poza wymienionymi źródłami emisji do powietrza substancje 
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zanieczyszczające powietrze pochodzą w przeważającej mierze z procesów 

energetycznego spalania paliw w gospodarstwach domowych, obiektach 

użyteczności publicznej, a także z komunikacji, która wraz ze wzrostem natężenia 

ruchu staje się coraz bardziej uciążliwa. 

W strukturze emitowanych zanieczyszczeń dominują zanieczyszczenia 

pyłowe  (głównie pył drobny PM10) i gazowe ze spalania paliw, a wśród nich tlenek 

węgla, dwutlenek siarki oraz tlenki azotu. 

Brak na terenie gminy scentralizowanego źródła ciepła powoduje, że przy 

zwiększaniu się liczby emitorów niskich w wyniku rozwoju budownictwa 

mieszkaniowego wzrasta stopień zanieczyszczenia powietrza. 

Sytuację tę pogarsza:

 niekorzystna struktura cen nośników energii cieplnej, co zmniejsza 

wykorzystywanie gazu czy oleju opałowego do celów grzewczych na rzecz 

węgla kamiennego, który w procesie spalania uwalnia do powietrza dużo więcej 

zanieczyszczeń, 

 brak zainteresowania pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych (energia 

wiatru, wody, słońca, geotermalna, biomasa),

 przestarzałe systemy grzewcze, 

 niedostateczna termoizolacja większości budynków,

  znaczna energochłonność sektora  usługowego. 

Dodatkowym źródłem emisji pyłu oraz tlenków azotu jest emisja 

komunikacyjna. Znaczący wpływ oprócz jakości paliw, stanu technicznego 

pojazdów ma stan techniczny nawierzchni dróg. 

Podstawowe funkcje komunikacyjne gminy spełnia sieć dróg powiatowych 

licząca 70,9 km, a także uzupełniające tę sieć drogi gminne o łącznej długości 

183 km. Ogółem na terenie gminy znajduje się ponad 250 km dróg publicznych. 

Część (ok. 70 %) dróg powiatowych ma nawierzchnię bitumiczną, ale są jeszcze 

odcinki tych dróg, które mają nawierzchnię brukową i gruntową.

Wg stanu na 31.12.2007 r. większość dróg gminnych miała nawierzchnię 

żwirową (ok. 90 %), a jedynie 10 % nawierzchnię bitumiczną. Wskazuje to na skalę 

potrzeb w zakresie modernizacji tych dróg i dostosowania ich do obowiązujących 

obecnie wymogów technicznych.
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Gmina Sońsk w latach 2007-2009 prowadziła inwestycje drogowe. Łączna 

długość wszystkich odcinków przebudowanych lub zmodernizowanych dróg 

gminnych wynosi 11.316 m. Wartość inwestycji wyniosła łącznie: 941.779,76 zł. 

Gmina Sońsk łącznie uzyskała dofinansowanie w wysokości: 258.000 zł.

Modernizacją bądź wykonaniem nowych ulic osiedlowych objęto 2.215 m. 

Koszt ww. inwestycji wyniósł łącznie 190.159,93 zł.

Najważniejsze problemy:

• emisja powierzchniowa (emisja niska), szczególnie z palenisk domowych i 

lokalnych kotłowni, stanowiąca główną przyczynę niedotrzymania standardów 

imisyjnych dla pyłu PM10,

• spalanie w kotłowniach indywidualnych wszelkiego rodzaju odpadów,

• emisja komunikacyjna pochodząca ze środków transportu,

• brak wykorzystania potencjalnych możliwości w zakresie odnawialnych źródeł 

energii,

• ograniczone możliwości dotacji dla osób fizycznych, chcących zainwestować w 

instalacje OZE (kolektory słoneczne, pompy ciepła),

• brak w gminie opracowanych Założeń do planów oraz Planów zaopatrzenia w 

ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe oraz Studium zagospodarowania 

przestrzennego uwzględniającego tereny do możliwej lokalizacji OZE.

Kierunki działań i działania na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku

1. Modernizacja  lub budowa dróg gminnych i osiedlowych.

2. Przygotowanie założeń do Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną.

3. Przygotowanie wniosków dot. uzyskania środków (dotacje) na modernizację 

systemów grzewczych w obiektach komunalnych.

4. Edukacja mieszkańców w zakresie szkodliwości spalania odpadów i opakowań.

5. Informowanie społeczeństwa o możliwościach uzyskania dotacji na cele 

związane z instalowaniem OZE.

3.2. Ochrona wód

Stan     aktualny  

  Stan     czystości     wód  

Wody powierzchniowe
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W ramach monitoringu operacyjnego Wojewódzki Inspektorat Ochrony 

Środowiska w Warszawie Delegatura w Ciechanowie wykonał w 2011 roku badania 

rzeki Sony w 3 przekrojach pomiarowo-kontrolnych (ppk): Ciemniewko, 

Gołotczyzna, Łopacin. Badania w ramach monitoringu operacyjnego (MO) prowadzi 

się 1 raz na 3 lata.

Ponadto zlewnia rzeki Sony badana jest corocznie w MO w punktach 

zlokalizowanych w górnym i środkowym obszarze zlewni Sony–w JCW (Jednolite 

Części Wód) uznanej za zanieczyszczoną azotanami ze źródeł rolniczych (OSN 

SONA). 

Poniżej przedstawiono ocenę jakości wód rzeki Sony zawartą w 

opracowaniu WIOŚ Warszawa Delegatury w Ciechanowie z czerwca 2012 roku 

„Stan środowiska w powiecie ciechanowskim w 2011 roku ”

Wstępną ocenę jakości wód Sony Delegatura w Ciechanowie wykonała na 

potrzeby ww. opracowania. Oceniono stan ekologiczny w ppk: Gołotczyzna i 

Łopacin  na rzece Sonie.

Wykonano również ocenę jakości wód Sony pod kątem eutrofizacji i 

wrażliwości na zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych w oparciu o 

wartości graniczne określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 

23 grudnia 2002 r. w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na 

zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych (Dz. U. z 2002 r. Nr 241 

poz. 2093). Ocenę wykonano w oparciu o wartości średnioroczne wskaźników 

eutrofizacji (związki biogenne i chlorofil „a”). 

Ocena elementów biologicznych w Sonie określona na podstawie makrofitów 

(ppk Gołotczyzna i Łopacin) i fitoplanktonu (ppk Łopacin) wykazała II klasę wód 

dobrej jakości. Wskaźniki fizykochemiczne w ppk Gołotczyzna odpowiadały I i II 

klasie. 

W ppk Łopacin poniżej II klasy zanotowano stężenia ortofosforanów, a w ppk 

Ciemniewko poza ortofosforanami poniżej II klasy stwierdzono azot azotanowy.

 Obydwa wskaźniki zadecydowały o klasie elementów fizykochemicznych w 

tych punktach-poniżej stanu dobrego. 

W Dopływie z Przedwojewa stężenia fosforanów i azotu azotanowego 

również wystąpiły w klasie poniżej II.
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Ocena jakości wód w ppk Gołotczyzna i ppk Łopacin, wykonana w oparciu o 

elementy biologiczne i fizykochemiczne, wykazała odpowiednio dobry i 

umiarkowany stan ekologiczny wody w punktach.

Z  uwagi na brak badań biologicznych w Sonie w ppk Ciemniewko i w 

Dopływie z Przedwojewa (ppk Ciemniewko), nie określono stanu ekologicznego 

rzeki w tych punktach (Tabela 1). 

Ze względu na nietypowe warunki hydrologiczne w 2011 r. zanotowano 

spadek stężeń azotu azotanowego i ogólnego na całej długości rzeki w stosunku do 

2010 r. (Wykres 1 i 2). 

Zawartość pozostałych wskaźników z grupy biogenów, zanieczyszczenia 

organiczne i tlen rozpuszczony utrzymują się na zbliżonym poziomie. 

 

 Tabela  1. Ocena stanu wód Sony i jej dopływów w 2011 r.
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Klasyfikacja wskaźników i elementów jakości wód
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- - I I I I I II I I II <II II <II
I
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Sona
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II - I I I I I I I I II II I II I II
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II II I I II I I I I I II II II <II II PSD
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Wykres 1. Wartości stężeń średniorocznych azotu azotanowego w Sonie w latach 
                 2010- 2011

   

Wykres 2. 
Wartości 
stężeń 

średniorocznych azotu ogólnego w Sonie w latach 2010  
                 - 2011.

Wartości graniczne podstawowych wskaźników eutrofizacji wód płynących, 

określone w rozporządzeniu w sprawie kryteriów wyznaczania wód wrażliwych na 

zanieczyszczenie związkami azotu ze źródeł rolniczych, na terenie powiatu 

ciechanowskiego przekraczane były we wszystkich punktach zlokalizowanych w 
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zlewni Sony w zakresie zawartości azotu azotanowego, ogólnego (poza ppk 

Gołotczyzna) i azotanów (Tabela 2). Zawartość fosforu ogólnego i chlorofilu "a" nie 

przekraczały wartości granicznych w żadnym przekroju. 

   Tabela 2. Średnioroczne wartości wskaźników eutrofizacji  w 2011 r. 

Rzeka Nazwa 
przekroju

Wskaźnik eutrofizacji - stężenia średnioroczne

Azot 
og.

[mg N/l]

Azot 
azotanowy
[mg NNO3/l]

Azotany
[mg 

NO3/l]

Fosfor 
og.

[mg P/l]

Chlorofil „a”
[µg /l]

Dopływ z 
Przedwojewa Ciemniewko 6,9 5,5 24,4 0,238 4,3

Sona Ciemniewko 6,8 5,5 24,3 0,185 4,6

Gołotczyzna 5,0 3,8 17,0 0,148 5,8

Łopacin 5,6 4,0 17,9 0,250 12,2

Wartości graniczne >5 >2,2 >10 >0,25 >25
obszar zacieniony – przekroczone wartości średnioroczne

Wody podziemne

Jakość wód podziemnych badana jest w systemie krajowym przez 

Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie. WIOŚ nie wykonuje badań w tym 

podsystemie. Rozpoczął natomiast w 2005 r. w ramach monitoringu celowego i 

kontynuował w 2011 r. badania jakości wód podziemnych w rejonie OSN SONA.

Ocenę jakości wód podziemnych wykonuje się zgodnie z rozporządzeniem 

Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny 

stanu wód podziemnych (Dz. U. z 2008 r. Nr 143, poz. 896), które  określa dwa 

stany chemiczne wód podziemnych: dobry i słaby oraz 5 klas jakości wód: klasa I – 

wody bardzo dobrej jakości, klasa II –  wody dobrej jakości, klasa III –  wody 

zadowalającej jakości, klasa IV – wody niezadowalającej jakości i klasa V – wody 

złej jakości. 

Na terenie powiatu ciechanowskiego prowadzone były przez PIG w ramach 

monitoringu diagnostycznego badania studni w Ciechanowie zlokalizowanej w 

jednolitej części wód podziemnych (JCW) nr 49 (ujęcie S-2 w Przedwojewie).

         JCW nr 49 została uznana za zagrożoną niespełnieniem określonych dla niej 

celów środowiskowych (ze względu na OSN SONA) w 2011 r. PIG kontynuował, w 
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ramach monitoringu operacyjnego, badania jakości wody w otworach 

zlokalizowanych na tym terenie. Na terenie gminy Sońsk badania były prowadzone 

w studniach w Damiętach Nawrotach i Ciemniewku.

Badania potwierdziły  dobry  stan chemiczny wód, przy czym w ostatnich 

dwóch latach  stwierdzono  widoczne  pogorszenie  jakości  wód   spowodowane 

głównie  wyższą  zawartością  wodorowęglanów, jonu amonowego, wapnia, żelaza 

Tabela. Klasyfikacja wód podziemnych badanych w monitoringu diagnostycznym i 
             operacyjnym  (PIG) w latach 2007 – 2011.

Wg opracowania WIOŚ Warszawa Delegatury w Ciechanowie pt: „ Stan środowiska na terenie powiatu 
ciechanowskiego” czerwiec 2012 r. 

lub tlenu rozpuszczonego. Nie stwierdzono zagrożenia zanieczyszczenia wód 

podziemnych azotanami. 

Badania WIOŚ w obszarze OSN Sona w 2011 r. w punkcie badawczym w 

Ciemniewku również potwierdziły dobry stan chemiczny wód. Nie stwierdzono 

wzrostu stężeń azotanów w tych wodach.

Gospodarka     wodno-ściekowa     

Pobór wód podziemnych 

Zaopatrzenie w wodę mieszkańców gminy Sońsk odbywa się z trzech ujęć: 

w Sońsku, Ciemniewku i Damiętach, a także z ujęcia w Gościminie gmina Nowe 

Miasto przez przepompownię w Gąsocinie. 

Lp. Ujęcie

Długość
sieci 

wodoc.

Długość
przyłączy

(km)

Ilość przyłączy
( szt.)

Pobór wody
( m3/r)

budynki firmy 2010 2011
1. Sońsk   16,8 12,5 505 45 90.580 86.370
2. Ciemniewko 100,4 18,6 478 11 73.424 89914
3. Damięty   43,1 14,3 317 9 45.617 47.983
4. Przepompowni

a
Gąsocin

  81,81 13,8 630 15 55.755 61.667

Łącznie 242,11 59,2 1930 80 265.376 285.934

Ze zbiorowego zaopatrzenia w wodę korzysta ok. 96 % mieszkańców gminy.
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Otwór (numer)
JCW
49 Stwierdzona klasa jakości

2007 2008 2009 2010 2011

Damięty Nawroty  (2541) II II II III III

Ciemniewko  (2542) II II II III III
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    W  2004 roku   pobór wody wyniósł  173.600 m3/r, a ze zbiorowego 

zaopatrzenia w wodę korzystało 6073 mieszkańców gminy. W okresie od 2005 roku 

zużycie wody wzrosło o ok. 65 %.  Efektem takiego wzrostu jest budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej w Sońsku, Soboklęszczu, Gołotczyźnie, Gąsocinie.

Gospodarka ściekowa

Na terenie gminy Sońsk funkcjonują 3 oczyszczalnie ścieków. 

Oczyszczalnia
Rodzaj 

oczyszczalni

Ilość 
ścieków

[tys. 
m3/rok]

Odbiornik 
ścieków

Zespól Placówek w 
Gołotczyźnie
Oczyszczalnia Miniblok 
(zakładowa)

biologiczna 6,0
rów 
melioracyjny
Sona

Gmina Sońsk
Muzeum Szlachty 
Mazowieckiej w Ciechanowie
Oczyszczalnia w Gołotczyźnie 
(zakładowa)

mechaniczna 0,27
rów 
melioracyjny
Sona

Gmina Sońsk
Oczyszczalnia w Komorach 
Dąbrownych (gminna)

biologiczna
101

rów 
melioracyjny
Sona

Wg danych GUS za 2011 rok.

Oczyszczalnia  komunalna w Komorach Dąbrownych została oddana do 

eksploatacji w grudniu 2001 roku. Jest to oczyszczalnia mechaniczno-biologiczna o 

przepustowości Qśr.d - 650 m3/d. W skład ciągu technologicznego oczyszczalni 

wchodzą:

- punkt zlewny ścieków dowożonych,
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- separator tłuszczu,

- stopień mechaniczny - sito pionowe ROK - 4 „HUBER",

- pompownia główna,

- piaskownik pionowy i separator piasku,

- reaktor biologiczny trójstrefowy, ze strefami: defosfatacji, denitryfikacji, nitryfikacji, 

- osadnik wtórny,

- komora stabilizacji osadu,

- pompownia recyrkulacji osadu,

- laguna przepływowa - hydroponiczna,

- stacja dozowania koagulantu w celu redukcji fosforu ogólnego,

- stacja odwadniania osadu, oraz urządzenia pomocnicze.

Oczyszczone ścieki są odprowadzane do rowu melioracyjnego, a następnie 

do rzeki Sony.

Gmina jest uczestnikiem Krajowego Programu Oczyszczania Ścieków 

Komunalnych (KPOŚK). Program ten zawiera wykaz aglomeracji o RLM > 2 000, 

wraz z jednoczesnym wykazem niezbędnych przedsięwzięć w zakresie budowy, 

rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni ścieków komunalnych oraz budowy i 

modernizacji zbiorczych systemów kanalizacyjnych, jakie należy zrealizować w tych 

aglomeracjach w terminie do końca 2015 r.

Uchwałą Nr XIX/131/2005 Rady Gminy Sońsk  z 8 marca 2005 roku przyjęto 

Plan aglomeracji Gminy Sońsk, który  rozporządzeniem   Nr 158/2005 Wojewody 

Mazowieckiego został ustanowiony jako „  Aglomeracja Sońsk”  PLMZ072, o ilości 

RLM 4335. Aglomeracją zostały objęte miejscowości: Gołotczyzna + Dziarno, 

Sońsk, Szwejki, Gąsocin, Komory Dąbrowne, Soboklęszcz. Długość planowanej 

sieci kanalizacji sanitarnej dla aglomeracji  wynosi 36,911 km. Rzeczywista  ilość 

mieszkańców korzystających z kanalizacji w aglomeracji wyniesie docelowo 4642 

osoby.

W 2011 roku odprowadzono zbiorczym systemem kanalizacji sanitarnej do 

oczyszczalni 86 tys. m3 ścieków komunalnych i 15 tys. m3 dowieziono taborem 

asenizacyjnym. Podpisano 612 umów co stanowi 2448 osób korzystających z 

kanalizacji sanitarnej.  Obecnie na terenie aglomeracji wg stanu na 31.12.2011 r. 

zamieszkuje 3448 osób. Objętych kanalizacją w ramach aglomeracji jest zatem ok. 

71 % mieszkańców.
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Długość sieci kanalizacji ( bez przyłączy kanalizacyjnych) na terenie 

aglomeracji wynosi:

• ogółem 14,9 km kanalizacji sanitarnej, tym sieci grawitacyjnej 11,6 km,

• 3,6 km kanalizacji deszczowej z terenu miejscowości Gąsocin.

Obszar szczególnie narażony na odpływ azotu ze źródeł rolniczych 

(OSN)

Rozporządzeniem Dyrektora RZGW Warszawa Nr 1/2004 z dnia 20 lutego 

2004 r. został ustanowiony obszar szczególnie narażony na odpływ azotu ze źródeł 

rolniczych. Jest nim obszar części zlewni Sony, od źródeł do mostu kolejowego w 

Łopacinie w km 21,300 wraz z wodami Dopływu z Przedwojewa (Sona Prawa), o 

powierzchni zlewni 406,64 km2. Obejmuje on swym zasięgiem gminy powiatu 

ciechanowskiego: Ciechanów, Miasto Ciechanów, Opinogóra Górna, Regimin, 

Sońsk, Gołymin Ośrodek, Ojrzeń  i częściowo 2 gminy powiatu pułtuskiego: Gzy i 

Świercze. 

W 2008 r. zakończył się 4-letni okres obowiązywania pierwszego programu 

działań mającego na celu ograniczenie zanieczyszczenia wód powierzchniowych 

przez azotany pochodzące ze źródeł rolniczych i zapobieganie dalszym 

zanieczyszczeniom. Ponieważ jakość wód nie uległa poprawie, na tym obszarze 

nadal prowadzone są działania mające ograniczyć wpływ rolnictwa na jakość wód. 

Na okres od 1.05.2008 r. do 30.04.2012 r. został ustalony drugi program, 

wprowadzony rozporządzeniem Dyrektora RZGW Warszawa Nr 5/2008 z dnia 

21 kwietnia 2008 r. (poprzedni - Nr 8/2004 z dnia 27 kwietnia 2004 r.). 

W 2008 r. zgodnie z ww. Programem ustalono nowy rejestr gospodarstw, 

podlegających kontroli realizacji nałożonych Programem obowiązków, a przede 

wszystkim stosowania „Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej”  opracowanego przez 

Ministra Środowiska i Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi jako zbioru zasad dobrej 

praktyki rolniczej. Na terenie gminy Sońsk objęto programem 141 gospodarstw.

W ramach Programu Gmina co roku organizuje szkolenia dla właścicieli 

gospodarstw. W 2010 i 2011 roku przeprowadzono po dwa szkolenia. Dotyczyły 

one stosowania „Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej”.

W ramach realizacji umowy zawartej z Okręgową Stacją Chemiczno-

Rolniczą w Warszawie (OSChR w Warszawie) na terenie gminy Sońsk 
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przeprowadzone zostały badania gleb w zakresie zakwaszenia i zasobności w 

składniki pokarmowe. Ogółem w poprzednim roku przebadano 106 próbek 

glebowych obejmujących powierzchnie 261,37 ha. W próbkach wykonano 

oznaczenia stopnia zakwaszenia oraz zawartości podstawowych składników 

pokarmowych w glebie tj. fosforu, potasu, magnezu. 

W okresie realizacji Programu, tj. w latach 2004-2009 wybudowano w 

gospodarstwach rolnych 96 płyt obornikowych ze zbiornikami na gnojówkę i 3 

zbiorniki na gnojowicę o pojemności do 500 m3.

Gmina w 2011 roku przystąpiła do budowy przydomowych oczyszczalni 

ścieków w zabudowie rozproszonej. Po zakończeniu budowy w 2013 roku będzie 

361 przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozporządzeniem Nr 4/2012 Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki 

Wodnej w Warszawie z dnia 10 lipca 2012 r. w sprawie określenia wód 

powierzchniowych i podziemnych wrażliwych na zanieczyszczenie związkami azotu 

ze źródeł rolniczych oraz obszarów szczególnie narażonych, z których odpływ 

azotu ze źródeł rolniczych do tych wód należy ograniczyć na terenie województwa 

mazowieckiego wyznaczono ponownie obszary jw. Podstawą wyznaczenia nowych 

obszarów było opracowanie Instytutu Upraw, Nawożenia i Gleboznawstwa w 

Puławach.           

Jak wynika z poniższej mapki praktycznie cała Gmina Sońsk została 

zakwalifikowana jako obszar szczególnie narażony, z którego odpływ azotu ze 

źródeł rolniczych należy ograniczyć. 

Rozporządzenie wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w 

Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.
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Najważniejsze problemy:

• konieczność przystąpienia do modernizacji stacji uzdatniania wody,

• modernizacja oczyszczalni ścieków-budowa: automatycznej stacji zlewczej, sito-

piaskownika oraz  poprawa natlenienia ścieków,

• budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji,

• małe zaangażowanie rolników w realizację zasad „Kodeksu Dobrej Praktyki 

Rolniczej”.

Kierunki działań i działania na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku

1. Dokończenie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków.

2. Modernizacja oczyszczalni ścieków.

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w aglomeracji Sońsk.

4. Podjęcie działań dotyczących modernizacji stacji uzdatniania wody.

3.3. Racjonalna gospodarka odpadami

Odpady komunalne

Gmina Sońsk posiada uchwalony w 2005 roku „Plan Gospodarki Odpadami 

dla gminy Sońsk” – uchwała Nr XXIII/158/2005 Rady Gminy Sońsk z dnia 12 lipca 
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2005 roku. Od tego czasu program nie był aktualizowany, jak też nie opracowano 

do niego sprawozdania z realizacji w ciągu dwóch lat obowiązywania zgodnie z 

przepisami prawa.

Ustawą z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i 

porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. Nr 152, poz. 897), która 

weszła w życie z dniem 1 stycznia 2012 r. zmieniony został zapis art. 14 ustawy o 

odpadach, którym zniesiono obowiązek opracowywania gminnych i powiatowych 

planów gospodarki odpadami. Celem polityki ekologicznej państwa w zakresie 

gospodarki odpadami jest utworzenie w kraju zintegrowanej sieci instalacji 

gospodarowania odpadami, które spełnią wymagania ochrony środowiska. 

Ustawą tą nałożono na gminy wiele obowiązków, a w szczególności 

zapewnienia budowy, utrzymania i eksploatacji własnych lub z innymi gminami 

regionalnych instalacji do przetwarzania odpadów komunalnych, a także 

nadzorowania gospodarowania odpadami komunalnymi (w tym zadań 

powierzonych podmiotom odbierającym odpady komunalne), objęcia wszystkich 

właścicieli nieruchomości systemem gospodarowania, ustanawiania selektywnej 

zbiórki, tworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów, zapewnienia 

właściwych poziomów recyklingu, odzysku, ograniczenia masy składowanych 

odpadów biodegradowalnych, prowadzenia działań informacyjno-edukacyjnych. 

Ustawa zobowiązuje gminy do ustanowienia określonego prawa miejscowego w 

celu prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi na jej terenie.

Stan     aktualny  

Na etapie  planu gospodarki odpadami w 2004 r. mieszkańcy gminy Sońsk 

zbierali głównie odpady i indywidualnie składowali je na gminnym składowisku 

odpadów (zamknięte w połowie 2005 r.)

Obecnie na terenie gminy Sońsk zbieranie odpadów komunalnych prowadzą 

od kilku lat  dwa podmioty. Są to: Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. 

w Ciechanowie na podstawie 928 zawartych umów ( 864 z osobami fizycznymi i 64 

z podmiotami gospodarczymi) oraz Błysk-Bis Sp. z o.o. w Makowie Mazowieckim, z 

którą umowy zawarły 728 gospodarstwa domowe i 25 podmiotów gospodarczych.
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 System selektywnej zbiórki odpadów prowadzony jest od kilku lat, przy czym 

jest on bardzo słabo rozwinięty. Gmina Sońsk dzierżawi zaledwie dwa pojemniki do 

zbierania szkła, które znajdują się w Sońsku i Gąsocinie, natomiast bliżej 

nieokreślona część właścicieli posesji, czy podmiotów gospodarczych prowadzi 

selektywną zbiórkę (szkła, makulatury i tworzyw sztucznych) metodą „u źródła” do 

worków dostarczanych przez jednostki świadczące usługi w zakresie odbierania 

odpadów komunalnych.

Większość odpadów komunalnych zbierana jest w postaci zmieszanej.

Ilość odpadów zebranych jako zmieszane, selektywnie i przeliczeniu na 1 

mieszkańca gminy Sońsk.

Ilość odpadów w Mg Odpady w kg/mieszkańca
ogółem zmieszane selektywnie ogółem selektywnie

2010 990,70 971,00 19,70 124,30 2,47
2011 942,23 923,93 18,30 118,22 2,30

Odpady zebrane przez PUK Sp. z o.o. w Ciechanowie poddawane są 

sortowaniu na przenośnej linii sortowniczej na składowisku odpadów innych niż 

niebezpieczne w Woli Pawłowskiej, gm. Ciechanów. W efekcie część odpadów 

zostaje odzyskanych na składowisku (tworzywa sztuczne, szkło, papier, metale i 

frakcja podsitowa, która jest kompostowana).

 Odzysk z odpadów zebranych jako zmieszane na składowisku i ilość 

odpadów unieszkodliwianych przez składowanie.

Ilość odpadów w Mg % 

składowanychogółem odzyskanych składowanych
2010 990,70 59,70 911,50 92,0
2011 942,23 128,60 813,63 86,4

Z powyżej przedstawionej analizy dotyczącej ilości odpadów komunalnych 

zbieranych na terenie gminy wynika, że pomimo dużej ilości umów zawartych przez 

osoby fizyczne i podmioty gospodarcze na odbiór odpadów komunalnych (w 2010 

roku – 1 622 umowy i w 2011 r. 1 681 umów) część odpadów zagospodarowywana 

jest we własnym zakresie (być może przez spalanie w obejściach, piecach lub w 

inny sposób).
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Bardzo mało odpadów zbieranych jest też selektywnie, zarówno ilościowo 

jak i jakościowo. Przy czym w ogóle nie wdrożono zbiórki odpadów 

niebezpiecznych (np. baterie, akumulatory małogabarytowe, leki).

Odpady     zawierające     azbest  

Gminy mają obowiązek zabezpieczenia  i umożliwienia mieszkańcom 

właściwego postępowania tylko z odpadami komunalnymi. Nie mniej jednak jak 

wynika z realizacji zapisów  „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest stosowanych na terytorium Polski”  (przyjętego przez  Radę  Ministrów 

Rzeczypospolitej  Polskiej 14 maja 2002 roku)  oraz „Programu usuwania wyrobów 

zawierających azbest z terenu Województwa Mazowieckiego”  stanowiącego 

załącznik do „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 

2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015” wynika i dla gmin obowiązek realizacji 

programów na własnym terenie. Gmina Sońsk posiada przyjęty uchwałą 

XVII/112/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 10 lutego 2012 r. „Program usuwania 

azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Sońsk na lata 2012-2032”.

W programie określono ilość wyrobów z azbestem znajdujących się na 

terenie gminy i wskazano możliwości pozyskania środków finansowych na jego 

realizację. Wg inwentaryzacji na terenie gminy w 37 miejscowościach znajduje się 

276.363 m2 płyt cementowo-azbestowych i niespełna 3 km azbestowych sieci 

wodociągowych. Na razie nie przystąpiono do realizacji programu usuwania 

azbestu.

Najważniejsze problemy:

• brak rozwiniętego systemu selektywnej zbiórki odpadów,

• brak zbiórki odpadów niebezpiecznych powstających w gospodarstwach 

domowych,

• nie podjęcie przez Gminę Sońsk działań w zakresie zbiórki odpadów 

organizowanych w formie akcji np. zbierania odpadów problemowych, 

wielkogabarytowych,

• brak gminnego punktu zbierania odpadów niebezpiecznych i problemowych dla 

mieszkańców gminy,

• zanieczyszczanie różnych miejsc (zalesionych, wgłębień i innych) przez 

wyrzucanie śmieci.
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Kierunki działań i działania na lata 2012-2015 z perspektywą do 2019 roku

Od 1 lipca 2013 r. zacznie obowiązywać nowy system odbioru odpadów 

komunalnych. Gmina będzie pobierać opłaty od właścicieli nieruchomości, koszt 

odbioru będzie uzależniony od tego czy dany właściciel nieruchomości będzie 

prowadził rzetelnie selektywną zbiórkę odpadów. Termin i zasady wprowadzenia 

gospodarki odpadami komunalnymi, konieczność przyjęcia określonego prawa 

miejscowego wprowadza ww. ustawa. Przy czym nadmienić należy, że pomimo 

istnienia Międzygminnego Związku Regionu Ciechanowskiego, którego celem jest 

wybudowanie i prowadzenie regionalnej instalacji gospodarowania odpadami 

komunalnymi z obszaru ciechanowskiego (wg „Wojewódzkiego Planu Gospodarki 

Odpadami Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015”) Gmina 

Sońsk nie przystąpiła do związku.

Uwzględniając istniejący stan gospodarki odpadami komunalnymi oraz 

obowiązujące prawo w tym zakresie Gmina Sońsk i Rada Gminy Soński będą 

musiały podjąć wiele działań, a w szczególności: 

1. Zorganizować odbieranie odpadów komunalnych od wszystkich właścicieli 

nieruchomości na terenie gminy.

2. Wyznaczyć punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych 

obejmujących przynajmniej: papier, szkło, metal, tworzywa sztuczne, 

opakowania wielomateriałowe i komunalne ulegające biodegradacji, w tym 

odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.

3. Zawrzeć umowę z przedsiębiorcą odbierającym odpady komunalne.

4. Ustalić opłatę za gospodarowanie odpadami i ustalić stawkę opłaty z 

uwzględnieniem odpadów zbieranych i odbieranych w sposób selektywny.

5. Zorganizować obsługę administracyjną systemu opłat za gospodarowanie 

odpadami komunalnymi.

6. Utworzyć i prowadzić punkt zbierania odpadów niebezpiecznych i 

problemowych.
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7. Pozyskać środki na realizację „Programu usuwania azbestu i wyrobów 

zawierający azbest z terenu gminy Sońsk na lata 2012-2032”.

8. Systematycznie prowadzić akcje informacyjno-edukacyjną w zakresie 

gospodarowania odpadami.

3.4. Oddziaływanie hałasu i pól elektromagnetycznych

Hałas

Dokonywanie oceny stanu akustycznego środowiska na terenach nie 

objętych obowiązkiem wykonywania map akustycznych prowadzi Wojewódzki 

Inspektor Ochrony Środowiska.

Klimat akustyczny kształtuje głównie komunikacja (hałas drogowy i kolejowy, 

a także w określonych miejscach lotniczy) i przemysł. Na terenie gminy Sońsk 

WIOŚ nie prowadził nigdy badań uciążliwości akustycznej z tego względu, że nie 

występuje tu ponad lokalny ruch komunikacyjny (brak dróg  kategorii krajowych i 

wojewódzkich). Hałas komunikacyjny występuje wzdłuż magistrali kolejowej E65 

Warszawa-Gdańsk przecinającej gminę niemal centralnie. Linia przebiega z 

południowego-wschodu na północny zachód na odcinku około 13 km na terenie 

gminy.

Obecnie prowadzona jest przebudowa tej linii kolejowej przy wsparciu 

środków unijnych i na podstawie aktualnych przepisów, w tym środowiskowych. Z 

tego względu należy założyć, że tam, gdzie przeprowadzona procedura oceny 

oddziaływania wymagała –  wykonane są lub będą określone przepisami 

zabezpieczania środowiska.

Jeżeli chodzi natomiast o nieliczne zakłady usługowe i przemysłowe, to nie 

należą one do szczególnie uciążliwych w zakresie emisji hałasu i żaden z nich 

nigdy nie posiadał decyzji o dopuszczalnych normach emitowanego hałasu.

Z opisanej sytuacji aktualnej wynika, że nie zachodzi potrzeba określania 

szczególnych działań i zadań z zakresu oddziaływania hałasu, poza planowanymi 

budowami i modernizacją istniejących dróg lokalnych.

Pola     elektromagnetyczne  

Pola elektromagnetyczne wytwarzane są przez urządzenia i linie 

energetyczne, urządzenia radiokomunikacyjne i urządzenia elektryczne pracujące 

w zakładach pracy i gospodarstwach domowych.
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Energia elektryczna na potrzeby podmiotów gospodarczych i indywidualne 

gospodarstw dostarczana jest spoza gminy linią przesyłową WN 110 kV o długości 

~12 km.  Wszystkie gospodarstwa rolne posiadają  zasilanie energetyczne poprzez 

rozdzielczą sieć średniego napięcia 15 kV.

Na terenie gminy znajdują się 4 maszty –  stacje bazowe telefonii 

komórkowej w miejscowościach: Bieńki Karkuty, Sońsk, Gąsocin i Olszewka. 

Wszystkie te obiekty powstały uzyskując przed pozwoleniem na budowę decyzje 

środowiskowe w oparciu o wymagane prawem informacje o oddziaływaniach na 

środowisko (z przeprowadzeniem oceny oddziaływania na środowisko), które 

potwierdziły brak przekroczeń emisji pól elektromagnetycznych w miejscach 

dostępnych dla ludzi. 

WIOŚ nie prowadził pomiarów natężenia pól elektromagnetycznych na 

terenie gminy Sońsk. Poprzez analogię wyników pomiarów wykonanych przez 

WIOŚ na terenie powiatu ciechanowskiego należy przypuszczać, że na terenie 

gminy Sońsk nie występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych.

3.5. Środowisko a zdrowie

Na stan zdrowia społeczeństwa w określonym zakresie wpływa jakość 

środowiska. Stan czystości wód, gleb, powietrza, emisja nadmiernego hałasu, 

niewłaściwe warunki sanitarne, nieprawidłowe postępowanie z odpadami w sposób 

istotny wpływają na zdrowie ludzi. Widoczne to jest szczególnie w dużych 

aglomeracjach miejskich z rozwiniętym przemysłem, który często stwarza 

zagrożenie poważnych awarii, w obszarach o znacznym natężeniu komunikacji, a 

także przy transporcie często związanym z przewozem substancji niebezpiecznych. 

Życie w warunkach nadmiernych emisji często przyczynia się do chorób 

cywilizacyjnych takich jak: alergie, choroby oddechowe, pokarmowe, nowotwory i 

inne w efekcie, których ludzie żyją krócej. 

Gmina Sońsk jest niewielką typowo wiejską gminą bez tras przewozu 

substancji niebezpiecznych, dużych zakładów przemysłowych, gdzie występują 

drogi lokalne o mało znaczących oddziaływaniach na zdrowie mieszkańców. Przez 

teren gminy, poza drogami powiatowymi i gminnymi, nie przebiegają drogi 

wojewódzkie czy krajowe. Jedyną trasą o znaczeniu krajowym jest trasa kolejowa 
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Warszawa-Gdańsk. Z tego też względu nie występują tu potrzeby jakichkolwiek 

działań w obszarze zdrowia środowiskowego.

    

4.    Kierunki     działań     systemowych  

4.1.  Zarządzanie środowiskowe

Na terenie gminy Sońsk nie ma przedsiębiorstw i podmiotów gospodarczych, 

które posiadałyby certyfikaty ISO 14001 potwierdzające odpowiedzialne społecznie 

i ekologicznie funkcjonowanie zgodne ze środowiskiem naturalnym. Nie działa 

również żadna ze znajdujących się 30 organizacji w krajowym rejestrze organizacji 

Systemu Ekozarządzania i Audytu (EMAS). W gminie nie ma również 

przedsiębiorstw czy jednostek działających w Polskim Programie Czystej Produkcji. 

Polityka Ekologiczna Państwa wskazuje na potrzebę wdrażania i 

doskonalenia systemów zarządzania środowiskowego przez różne instytucje i 

przedsiębiorstwa.  

4.2.   Udział społeczeństwa w działaniach na rzecz ochrony środowiska

Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o 

środowisku i jego ochroni, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o 

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. Nr 199, poz. 1227 ze zmianami) 

zapewniony został udział społeczeństwa w podejmowaniu decyzji, opracowywaniu 

dokumentów strategicznych oraz możliwość uzyskania informacji o środowisku i 

jego ochronie.

Prowadząc postępowania czy to obejmujące opracowania dokumentów 

strategicznych, czy wydania decyzji środowiskowych Gmina Sońsk zapewnia 

udział społeczeństwa w postępowaniach w sposób i w zakresie określonym 

ustawą. Wszystkie wymagane przepisami dane o dokumentach zawierających 

informacje o środowisku i jego ochronie zamieszczane są publicznie dostępnym 

wykazie Urzędu Gminy Sońsk i udostępniane zainteresowanym na wniosek. 

Ważne sprawy, opracowane programy czy ewentualne inne informacje, w 

tym dotyczące ochrony środowiska i inicjatyw z nim związanych udostępniane są 

na stronie internetowej Urzędu Gminy Sońsk, np. w 2012 r. opracowano i przyjęto 

uchwałą Rady Gminy Sońsk „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających 

azbest z terenu Gminy Sońsk na lata 2012-2032”. Program w całości dostępny jest 
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na stronie Urzędu Gminy, stanowi on materiał nie tylko informacyjny, ale i 

edukacyjny dla wszystkich zainteresowanych poprzez ujęcie w nim tematu 

szkodliwości wyrobów z azbestem i zasad postępowania bezpiecznego dla ludzi i 

środowiska.

W ostatnich latach Gmina nie uczestniczyła poprzez pomoc finansową, 

rzeczową czy inną w organizowaniu akcji ekologicznych przez młodzież szkolną, 

poza wsparciem akcji: Sprzątanie Świata i organizowaniem przez Gminne Ośrodki 

Kultury w Sońsku i Gąsocinie konkursów ekologicznych dla uczniów III klas szkół 

podstawowych.

Nie jest wystarczające, nawet jak na wiejską gminę, działanie edukacyjne. 

Zgodnie z Polityką Ekologiczną Państwa i programami ochrony środowiska bardzo 

istotną rolę w kształtowaniu postaw posiada edukacja ekologiczna.  Edukacja 

winna być prowadzona ciągle i musi być kierowana do różnych grup wiekowych.

W latach 2012-2014  i w perspektywie do 2019 r. gmina powinna dążyć do:

• rozszerzenia zakresu informowania społeczeństwa o środowisku; poprzez 

doskonalenie metod udostępniania informacji o środowisku, udział w 

szkoleniach pracowników urzędu gminy, upowszechnianie informacji o akcjach, 

kampaniach czy działaniach na rzecz ochrony środowiska organizowanych na 

różnych szczeblach administracji, działania edukacyjno-informacyjne dla 

mieszkańców gminy,

• kształtowania postaw proekologicznych; wspomaganie edukacji ekologicznej, 

propagowanie konieczności oszczędnego gospodarowania wodą, segregacji 

odpadów, selektywnej zbiórki odpadów, stosowania ekologicznych paliw, 

szkodliwości spalania odpadów i innych działań,

• edukacji dzieci i młodzieży; poprzez wspieranie konkursów ekologicznych,

• edukacji ekologicznej rolników; poprzez upowszechnianie dobrych praktyk 

rolniczych, w tym w szczególności zgodnego z ochroną środowiska 

gromadzenia odchodów zwierzęcych i ich zagospodarowywania. 

III.STRATEGIA DZIAŁANIA
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1. Strategia     ochrony     środowiska     gminy     Sońsk     do     2019     roku  

1.1.   Cele i priorytety ekologiczne

„Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Ciechanowskiego na lata 2009-

2012 z uwzględnieniem perspektywy do 2016 roku”  określił cele i priorytety 

wynikające z dokumentów rządowych oraz cele i zadania wynikające z II edycji 

programu wojewódzkiego. Program powiatowy został skonstruowany w taki 

sposób, że dla poszczególnych elementów środowiska opisano stan istniejący 

każdej gminy, przewidywane kierunki zmian, cele, priorytety, zadania wynikające z 

programów wyższego szczebla. Przedsięwzięcia dla osiągnięcia celów zostały 

sformułowane w sposób ogólny w odniesieniu do określonych jednostek 

odpowiedzialnych lub współpracujących przy realizacji ze wskazaniem 

potencjalnego źródła finansowania. Tworzono listy przedsięwzięć własnych i 

koordynowanych, które wynikały z „Programu Ochrony Środowiska Województwa 

Mazowieckiego” uchwalonego w luty 2007 roku.  

Z uwagi na to, że minęło kilka lat od opracowania programu powiatowego i 

obowiązuje już kolejna edycja programu wojewódzkiego, a mianowicie „Program 

Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011-2014 z 

uwzględnieniem perspektywy do 2018 roku”, to przyjmuje się jego konstrukcję dla 

niniejszego opracowania, a także określa takie same cele  średniookresowe przy 

przyjęciu priorytetów i działań na poziomie gminy.

Program wojewódzki wyznacza kilka obszarów priorytetowych dla 

Mazowsza. Dla każdego z obszarów określono następujące cele średniookresowe 

do 2018 r.: 

1.  Poprawa jakości środowiska:

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

długookresowego dla ozonu do 2020 r.,

• poprawa jakości wód,

• racjonalna gospodarka odpadami,

• ochrona powierzchni ziemi,

• ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym.
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2. Racjonalne wykorzystanie zasobów naturalnych:

• racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi,

• efektywne wykorzystanie energii,

• racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi.

3. Ochrona przyrody:

• ochrona walorów przyrodniczych,

• zwiększenie lesistości,

• ochrona lasów ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności biologicznej.

4. Poprawa bezpieczeństwa ekologicznego:

• przeciwdziałanie poważnym awariom,

• zwiększenie bezpieczeństwa transportu substancji niebezpiecznych, ochrona 

przed powodzią i suszą,

• ochrona przed osuwiskami,

• ochrona przeciwpożarowa.  

5. Edukacja ekologiczna społeczeństwa:

• wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Mazowsza,

• udział społeczeństwa w postępowaniu na rzecz ochrony środowiska.

6. Zagadnienia systemowe:

• upowszechnianie znaczenia zarządzania środowiskowego,

• zwiększenie roli placówek naukowo-badawczych Mazowsza we wdrażaniu 

ekoinnowacji,

• egzekwowanie odpowiedzialności za szkody.

2. Harmonogram     realizacji     działań     na     lata     2012-2015     z     perspektywą     do     2019   

roku

52



PROGRAMPROGRAM          OCHRONYOCHRONY          ŚRODOWISKAŚRODOWISKA          GMINYGMINY          SOŃSKSOŃSK          NANA          LATALATA          20122012     –  –     20152015          
ZZ          PERSPEKTYWĄPERSPEKTYWĄ          DODO          ROKUROKU          20192019    

Uwzględniając cele średniookresowe określone do 2018 roku w „Programie 

Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego”, znaczną ich część zapisuje 

się w niniejszym programie gminnym. Dla realizacji „Polityki Ekologicznej Państwa” 

i osiągania założonych w niej celów ekologicznych stosownie do poziomu 

administracyjnego, posiadanych kompetencji i możliwości określone działania 

muszą być prowadzone na różnych poziomach kraju, w tym w szczególności na 

poziomach lokalnych. 

Większość z celów ekologicznych z programów wyższych szczebli 

możliwych jest do osiągnięcia na poziomie gminy. Gmina Sońsk nie jest gminą 

bogatą w zasoby środowiska przyrodniczego, jednak większość z celów 

ekologicznych na poziomie lokalnym będzie w najbliższych latach, przynajmniej w 

części, osiągana poprzez realizację niżej określonych zadań.

Harmonogram realizacji  działań na lata 2012-2015 z perspektywą do 

2019 r.

Krótkoterminowy harmonogram realizacyjny Programu na lata 2012-2015

(Obszar. Cel)  Zadanie Lata re-
alizacji

Jedn. 
realizująca

Źródło 
finansow.

Szacowany 
koszt (zł)

1. Cel: Poprawa jakości powietrza, w tym dążenie do osiągnięcia poziomu celu 
długoterminowego dla ozonu do 2020 r.

Modernizacja nawierzchni  dróg 
gminnych w miejscowościach: Strusin, 
Gołotczyzna ul. Chabrowa, Bieńki 
Śmietanki, Komory Błotne, Gąsocin - 
Koźniewo Średnie, Ślubowo, Sońsk ul. 
Słoneczna, Gąsocin.
Modernizacja żwirowych nawierzchni 
dróg gminnych poprzez wykonanie 
potrójnego powierzchniowego 
utrwalenia kruszywem łamanym i 
emulsją asfaltową na odcinku ok. 20 km.

2013-
2015

Gmina 
Sońsk

Budżet Gminy

FOGR

Urząd 
Marszałkowski

Budżet 
Państwa

RPO

2 400 000 

2. Cel: Poprawa jakości wód

Gmina Sońsk realizuje inwestycję pod
nazwą „Budowa Kanalizacji Sanitarnej w 
miejscowościach Sońsk, Gołotczyzna, 
Szwejki, Komory Dąbrowne, Gąsocin i 
Soboklęszcz” na podstawie  decyzji 
Starosty Ciechanowskiego Nr 401/03 z 
dnia 01.07.2003 r. 

Etap I 

Sońsk ul. Wschodnia, ul. Słoneczna.
2013-
2014

Gmina 
Sońsk

Budżet Gminy 
Sońsk

PROW 2007-

3 500 000 
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Gołotczyzna ul. M. Bąkowskiej.

Gąsocin ul. Nasielska, ul. Główna, ul. 
Polna.

Soboklęszcz ul. Nasielska, część ul. 
Płońskiej, ul. Wiosenna, część ul. 
Współnej 

Etap II

Sońsk ul. Klonowa, ul. Mleczarska, ul. 
św. Floriana, ul. ks. Chełchoskiego.

Gołotczyzna ul. A. Świętochowskiego, 
ul. Chabrowa.

Gąsocin ul. Pułtuska, ul. Długa, ul. 
Graniczna, ul. Dworcowa, ul. Kolejowa, 
ul. Niska, ul. Ogrodowa.

Budowa nowego punktu zlewnego 
ścieków na oczyszczalni gminnej  

Budowa sito-piaskownika na 
oczyszczalni ścieków

2015 – 
2020

2013-
2014

2013-
2014

Gmina 
Sońsk

Gmina 
Sońsk

Gmina 
Sońsk

2013

WFOŚiGW

Budżet Gminy 
Sońsk

PROW 2014-
2020

PROW  2007-
2013

WFOŚiGW

5 000 000

50 000 

300 000

3. Cel: Racjonalna gospodarka odpadami

Od 1 lipca 2013 r. zacznie obowiązywać 
nowy system odbioru odpadów 
komunalnych. 
Gmina będzie pobierać opłaty od 
właścicieli nieruchomości, koszt odbioru 
będzie uzależniony od tego czy dany 
właściciel nieruchomości będzie 
prowadził rzetelnie selektywną zbiórkę 
odpadów.

Działanie
ciągłe

Gmina 
Sońsk

Mieszkańcy 
Gminy Sońsk

Przy 
selektywnej 
planowany 
koszt ok. 8 zł 
od osoby

4. Cel: Ochrona powierzchni ziemi. 

Aktualnie na terenie Gminy Sońsk 
wybudowanych jest 267 oczyszczalni 
przydomowych w ramach PROW na lata 
2007 -2013, w ramach działania 
„Podstawowe Usługi dla Gospodarki i 
Ludności Wiejskiej” 

Budowa 120  sztuk przydomowych 
oczyszczalni ścieków na terenach 
wiejskich o zabudowie rozproszonej.

Realizacja „Programu usuwania 
wyrobów z azbestem”  poprzez 
sukcesywną likwidację pokryć 
dachowych (zdjęcie, transport, 
utylizacja) w ilościach:

2014-
2020

2013-
2015

Gmina 
Sońsk

Gmina 
Sońsk

Budżet Gminy 
Sońsk

PROW 2014-
2020

Wojewódzki 
Fundusz 
Ochrony 

1 440 000 

350 000 
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2013 – 8 500 m²

2014 – 10 000 m²

2015 – 10 000 m²

Środowiska

5. Cel: Ochrona przed hałasem i promieniowaniem

W zakresie ochrony przed hałasem nie 
przewiduje się szczególnych działań z 
wyjątkiem opisanych w punkcie 1 
dotyczącym ochrony powietrza. Budowa 
dróg z nową nawierzchnią przyczyni się 
do zmniejszenia emisji hałasu pojazdów. 

6. Cel: Racjonalne gospodarowanie  zasobami wodnymi 

Na terenie Gminy Sońsk została do 
wybudowania sieć wodociągowa do 
pojedynczych zabudowań znajdujących 
się poza zwartą zabudową. W 
najbliższych latach planuje się w 
dalszym ciągu budowę sieci 
wodociągowej w rozproszonej 
zabudowie, w miejscowościach:
Strusin - Strusinek –  2307 m (5 
przyłączy w tym dworek w Strusinku - 6 
rodzin)
Pękawka – 350 m – 1 przyłącze
Sońsk –  ul. Ogrodowa 50 m –  1 
przyłącze
Spądoszyn – 150 m – 1 przyłącze
Damięty Narwoty –  200 m (4 nowe 
domy),
Łopacin – 50 m (3 nowe budynki),
Bądkowo – 1500 m ( 8 budynków),
Soboklęszcz – 500 m (2 budynki),
Gąsocin – 60 m (1 budynek),
Sońsk ul. Floriana i Chełchowskiego.

2012-
2014

Gmina 
Sońsk

Budżet Gminy 700 000 

7. Cel: Efektywne wykorzystanie energii

Urządzenia oświetleniowe na terenie 
Gminy Sońsk stanowią punkty świetlne 
(oprawy) w tym:
rtęciowe – 189 szt.
sodowe – 476 szt.
LED – 6 szt. od 2011 r. w miejscowości 
Sońsk
Wymiana punktów oświetleniowych:
2013 – LED – 20 szt.
2014 – LED – 20 szt.
2015 – LED - 20 szt.

2013-
2015

Gmina 
Sońsk

Budżet 
Gminy

60 000

8. Cel: Racjonalne gospodarowanie  zasobami geologicznymi

W ramach posiadanych kompetencji 
opiniując udzielnie koncesji na 
eksploatację Gmina będzie zwracała 
uwagę na racjonalne gospodarowanie 
zasobami, a w przypadkach 
stwierdzanych  nielegalnych eksploatacji 
kopalin będzie przekazywała informacje 

Działanie 
ciągłe

Gmina 
Sońsk

Bez nakładów
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właściwym organom.

9. Cel: Ochrona walorów przyrodniczych

Gmina prowadzi systematyczną 
pielęgnację pomników przyrody, 
utrzymanie parków wiejskich, 
utrzymanie zieleni przy drogach 
gminnych.

Przegląd pielęgnacyjny pomników 
przyrody

2013-
2015

Gmina 
Sońsk

Budżet Gminy 

WFOŚiGW

30 000 

10. Cel: Zwiększenie lesistości

Przeznaczanie w mpzp terenów pod 
zalesianie

Działanie 
ciągłe

Gmina 
Sońsk

Bez nakładów

11. Cel: Ochrona przed powodzią i suszą

W  opracowywanych dokumentach 
planistycznych (w tym w mpzp) 
uwzględnione będą granice obszarów 
zagrożenia przed powodzią.

Działanie 
ciągłe

Gmina 
Sońsk

12. Cel: Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców gminy

Kampania informacyjna w działaniach 
Gminnych Ośrodków Kultury 
znajdujących się w miejscowościach 
Sońsk i Gąsocin oraz poprzez placówki 
oświatowe znajdujących się na terenie 
Gminy Sońsk.

Zakup ulotek i plakatów, które następnie 
będą  przekazane sołtysom na sesjach 
Rady Gminy Sońsk celem ich 
rozpowszechnienia w sposób 
zwyczajowo przyjęty.

Artykuły w lokalnej prasie  i wywiady w 
radio.

2012-
2015

Gmina 
Sońsk

Budżet Gminy 
Urząd 
Marszałkowski

10 000

 

Realizacja Programu i osiągnięcie założonych celów wymaga, poza 

określeniem konkretnych zadań zabezpieczenia środków finansowych. Przyjęte 

zadania zakładają realizację poszczególnych zadań w oparciu o różne źródła 

finansowania, w tym pozyskane z funduszy unijnych w ramach programów 

operacyjnych i w niewielkiej części z budżetu gminy.

Jak wynika z powyższego zestawienia planowane nakłady na zadania 

ochrony środowiska lub zadania mające wpływ na stan środowiska są dość 

wysokie i wynoszą 8.840.000 zł (bez ujęcia planowanych nakładów na budowę 

kanalizacji w perspektywie, tj. 5.000.000 zł na lata 2015-2020).
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Być może realizacja  niektórych  zadań  zostanie przesunięta na kolejne lata 

lub też zostaną w międzyczasie zmienione ich zakresy. 

IV. REALIZACJA ZAŁOŻEŃ PROGRAMOWYCH

1. Instrumenty     realizacji     polityki     ekologicznej  

1.1.   Mechanizmy prawno-ekonomiczne

Realizacja „Polityki Ekologicznej Państwa”  łączy się bezpośrednio z 

równoczesną jej realizacją na wszystkich poziomach administracyjnych, w tym 

również na poziomach lokalnych. Osiągnięcie założonych w PEP celów jest 

możliwe tylko w przypadku stosowania określonych, takich samych mechanizmów i 

instrumentów odpowiednio do prowadzonych działań na różnych poziomach 

administracji i poprzez ich wykorzystywanie stosownie do kompetencji organów 

rządowych i samorządowych.

Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego przyjmuje 

następujące grupy instrumentów dla realizacji polityki województwa:

• instrumenty prawno-administracyjne,

• instrumenty ekonomiczne,

• instrumenty społeczne,

• instrumenty ogólno prawne.

Wszystkie z tych wymienionych grup instrumentów mogą i powinny być 

stosowane przy realizacji polityki ekologicznej na poziomie gminy Sońsk.

1.2.   Instrumenty prawno-administracyjne

Celem instrumentów prawno-administracyjnych jest takie korzystanie ze 

środowiska, które zapewni jego ochronę. Instrumenty te mają wpływ na podmioty 

gospodarcze poprzez odpowiednie do stosowania prawo. Wśród instrumentów 

prawno-administracyjnych są:

• zakazy  ; dotyczą emisji związków niebezpiecznych dla środowiska i zdrowia 

człowieka, stosowania technologii niebezpiecznych dla środowiska,
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• nakazy;   dotyczą np. sporządzenia oceny oddziaływania na środowisko, 

ograniczenia produkcji przy nadmiernych emisjach,

• standardy     jakości     środowiska  ; normy imisji konieczne do spełnienia w 

określonym czasie przez elementy środowiska na określonym obszarze. 

Standardy określają maksymalne dopuszczalne stężenia substancji 

zanieczyszczających w powietrzu, wodzie, glebie, dopuszczalne poziomy 

hałasu i promieniowania,

• standardy     wielkości     emisji  ; normy określające wielkości i rodzaje 

zanieczyszczeń możliwych do wprowadzenia do środowiska z określonego 

źródła, tak by możliwa była naturalna asymilacja przez ekosystemy,

• standardy     sposobu     postępowania  ; normy właściwego postępowania ustanawia 

się dla czynności powszechnych, ale trudnych do monitorowania, jak np. 

przewozu substancji niebezpiecznych czy oszczędności energii,

• pozwolenia     emisyjne  ; obejmują warunki i ilości wprowadzanych do środowiska 

substancji lub energii (wprowadzania ścieków do wód lub ziemi, gazów lub 

pyłów do powietrza, wytwarzania odpadów, emitowania hałasu, emitowania pól 

elektromagnetycznych, zintegrowanego oddziaływania na środowisko),

• pozwolenia     eksploatacyjno-reglamentacyjne  ; dotyczą np. koncesji na 

wydobywanie kopalin, pozwolenia na wycinanie drzew i krzewów, decyzji 

ustalających regulacji cieków wodnych, budowy urządzeń robót melioracyjnych, 

decyzje o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,

• proekologiczne     procedury     administracyjne  ; określony prawem sposób 

postępowania, który  przy wydawaniu decyzji nakazuje rozpoznanie i 

uwzględnienie warunków ochrony środowiska. Obowiązują przy procedurze 

postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko skutków realizacji 

opracowywanych planów (w tym miejscowych zagospodarowania 

przestrzennego) i programów, skutków realizacji przedsięwzięć, procedurze 

udziału społeczeństwa w postępowaniu dotyczącym korzystania ze środowiska 

i dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku.

1.3.   Instrumenty ekonomiczne
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W dążeniu do osiągnięcia celu zapewniającego właściwe korzystanie ze 

środowiska instrumenty ekonomiczne pełnia rolę wzmacniającą do ww. 

instrumentów prawno-administracyjnych. Zaliczamy do nich:

• instrumenty     o     charakterze     danin     publicznych  ; opłaty za korzystanie ze 

środowiska, opłaty produktowe i depozytowe, opłaty za wycinanie drzew i 

krzewów, podatek gruntowy i leśny,

• instrumenty     oparte     na     transakcjach     rynkowych  ; należą do nich zbywalne prawa 

do emisji zanieczyszczeń –  określone w pozwoleniach, których posiadacz nie 

wykorzystując prawa wyemitowania określonej ilości zanieczyszczeń może je 

odsprzedać innemu podmiotowi,

• administracyjne     kary     pieniężne  ; za przekraczanie określonych w pozwoleniach 

ilości i rodzajów gazów i pyłów do powietrza, ilości pobieranej wody, ilości, 

stanu czy składu ścieków oraz kary za wycinanie drzew i krzewów, nie 

dotrzymywanie obowiązków sprawozdawczych, naruszanie warunków 

magazynowania i składowania odpadów,

• instrumenty     dobrowolnego     stosowania  ; bez wiążącej mocy umowy, procedury, 

zalecenia ekologiczne.

1.4.    Instrumenty społeczne

Kształtowanie świadomości i wiedzy ekologicznej społeczeństwa odbywa się 

przez działanie instrumentów społecznych wśród, których można wyróżnić 

instrumenty o charakterze: 

• formalnym  ; edukacja ekologiczna i dostęp do informacji o środowisku,

• nieformalnym  ; stanowią ją edukacja ekologiczna poprzez środki masowego 

przekazu, działania informacyjne (ulotki, broszury, seminaria, akcje masowe i 

kampanie, jak; sprzątanie świata) i instrumenty nacisku społecznego (petycje, 

zbieranie podpisów, demonstracje).

1.5.   Regulacje ogólno prawne

• regulacje     o     charakterze     ogólnym;     zapisy konstytucyjne, odpowiedzialność 

cywilna, karna za wykroczenia i przestępstwa czy odpowiedzialność 

administracyjna,
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• regulacje     o     charakterze     problemowym;   stanowią je akty prawne z zakresu 

kształtowania środowiska, korzystania ze środowiska czy zarządzania 

środowiskiem. Obowiązujące poza prawem polskim  są przepisy unijne 

(dyrektywy, rozporządzenia) oraz inne regulacje międzynarodowe (traktaty, 

konwencje, porozumienia).

Mechanizmy finansowe realizacji programu

Źródła     finansowania     inwestycji     środowiskowych  

Realizacja zadań programu jest możliwa przy zabezpieczeniu określonych 

nakładów finansowych. Finansowanie inwestycji, poza zabezpieczeniem środków 

własnych gminy, możliwe jest przy pozy zyskaniu środków ze źródeł krajowych i 

zagranicznych.

Krajowe źródła finansowania ochrony środowiska:

• Narodowy i Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

(NFOŚiGW, WFOSiGW); udzielają dofinansowania w formie dotacji, pożyczek 

czy kredytów udzielanych ze środków NFOŚiGW przez banki, dopłat do 

oprocentowania preferencyjnych kredytów. W zależności od warunków, potrzeb 

wdrażane są programy obejmujące dofinansowanie różnych działań 

proekologicznych adresowane do wybranych podmiotów w skali kraju 

(NFOŚiGW), bądź działań w zasięgu regionu (WFOŚiGW). Fundusze określają 

listy działań priorytetowych, które w zasadzie dotyczą wszystkich dziedzin 

środowiska,

• Banki: Bank Ochrony Środowiska (BOŚ), Bank Gospodarstwa Krajowego 

(BGK); udzielają kredytów na zakup, montaż urządzeń służących ochronie 

środowiska (BOŚ) czy sfinansowanie projektów inwestycji komunalnych 

planowanych do finansowania ze środków unijnych, ale też i udzielają premii 

termo modernizacyjnych przy zmniejszeniu zapotrzebowania energetycznego 

budynków (BKG),

• Samorządowy Program Pożyczkowy; udziela pożyczek bez prowizji i opłat na 

zadania związane z zaopatrzeniem  wsi w wodę, budowę dróg gminnych w 

ramach konkursów przeprowadzanych przez Europejski Fundusz Rozwoju Wsi 

Polskiej,

60



PROGRAMPROGRAM          OCHRONYOCHRONY          ŚRODOWISKAŚRODOWISKA          GMINYGMINY          SOŃSKSOŃSK          NANA          LATALATA          20122012     –  –     20152015          
ZZ          PERSPEKTYWĄPERSPEKTYWĄ          DODO          ROKUROKU          20192019    

• Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa; wspomaga osoby fizyczne i 

prawne poprzez udzielanie dopłat do upraw energetycznych, a także udzielanie 

kredytów na przedsięwzięcia w rolnictwie.

Zagraniczne źródła finansowania ochrony środowiska:

• Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013; w 

ramach określonych działań umożliwia współfinansowanie (do 85 % całkowitych 

kosztów kwalifikowanych) przedsięwzięć ochrony środowiska w zakresie: 

wodociągów i kanalizacji, gospodarki odpadami, ochrony powietrza, monitoringu 

środowiska, ochrony przyrody,

• Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013; przeznaczony na 

współfinansowanie określonych działań na rzecz ochrony środowiska dla 

dużych projektów wykraczających poza obszar jednej gminy,

• Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013; w ramach 

określonych 4 osi wspomaga określone działania związane z rozwojem 

obszarów wiejskich z poprawą środowiska,

• i wiele innych źródeł pomocowych adresowanych do jednostek samorządu 

terytorialnego, podmiotów publicznych, przedsiębiorstw, osób fizycznych. 

2. Monitoring     realizacji     Programu  

Program określił cele i wskazał konkretne zadania do realizacji w gminie w 

dążeniu do osiągania założonych celów. Realizacja poszczególnych działań musi 

być monitorowana i to w sposób umożliwiający ocenę stopnia realizacji programu 

bądź, w razie potrzeby, jego modyfikację.

Realizacja programu może być kontrolowana poprzez prowadzenie 

monitoringu jakości środowiska i monitoringu polityki środowiskowej.

2.1.  Monitoring jakości środowiska

Monitoring jakości środowiska prowadzony jest głównie przez organy 

inspekcji ochrony środowiska ( na terenie gminy przez Mazowiecki Wojewódzki 

Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie Delegaturę w Ciechanowie ) w 

ramach monitoringu operacyjnego wód powierzchniowych (3 punkty pomiarowo-

kontrolne na rzece Sonie: Ciemniewko, Gołotczyzna, Łopacin) i monitoringu 
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operacyjnego jakości wód podziemnych, który prowadzony jest przez Państwowy 

Instytut Geologiczny (otwory w m. Damięty Nawroty i Ciemniewko). Również WIOŚ 

prowadzi badania jakości wód podziemnych w ramach monitoringu celowego w 

obszarze OSN SONA, w tym na terenie gminy Sońsk.

Prowadzenie monitoringu umożliwia pozyskiwanie, gromadzenie i 

przetwarzanie danych o środowisku oraz ich udostępnianie. Monitoringiem, który 

stanowi podstawę oceny efektywności wdrażania Programu objęte są na terenie 

gminy wody powierzchniowe i podziemne. 

2.2.  Monitoring polityki środowiskowej

Zgodnie z ustawą „Prawo ochrony środowiska”  aktualizacja programu 

ochrony środowiska musi być wykonywana co 4 lata, a jego wdrażanie winno 

podlegać bieżącej ocenie ( co 2 lata raport  z wykonania ) poprzez:

- określenie stopnia wykonania przyjętych zadań,

- określenie stopnia realizacji założonych celów,

- analizę przyczyn zaistniałych rozbieżności  pomiędzy celami i efektami, która to 

analiza stanowić powinna podstawę założeń do kolejnej aktualizacji programu.

Kontrolę zmian środowiskowych, postęp w wykonywaniu działań mających 

na celu ochronę środowiska ułatwią i umożliwią określone poniżej wskaźniki, które 

będą stanowiły punkt odniesienia do raportów i aktualizacji programu.

Lp. Nazwa wskaźnika Stan wyjściowy (2011 r.)

1. Wielkość zasobów wód podziemnych 227 m3/h

2. Udział wód podziemnych w wodach 

przeznaczonych do konsumpcji

100 %

3. Ilość ścieków komunalnych i przemysłowych 

wprowadzanych do wód lub ziemi

101 tys. m3

4. Długość sieci wodociągowej 242,11 km

5. Liczba mieszkańców obsługiwanych przez 

oczyszczalnie ścieków

30,72 %

6. Wskaźnik proporcji pomiędzy długością sieci 

kanalizacyjnej i wodociągowej

6,15 %

7. Długość sieci kanalizacji: 14,9 km
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- sanitarnej,

- deszczowej

Wskaźnik skanalizowania

3,6 km

31 %

8. Masa zebranych odpadów komunalnych w 

przeliczeniu na mieszkańca gminy

118,22 kg

9. Odsetek mieszkańców objętych systemem 

zorganizowanym zbierania odpadów

80%

10. Ilość odzyskiwanych surowców wtórnych w 

strumieniu odpadów komunalnych

128,60 Mg

11. Liczba gospodarstw rolnych w gminie 926 na podstawie danych 

z PSR 2010

12. Liczba gospodarstw w obszarze OSN 

wyposażonych w latach 2004-2009 w 

urządzenia do gromadzenia odchodów (płyty 

obornikowe, zbiorniki)

99

(96 z płytami i zbiornikami 
na gnojówkę i 3 ze 

zbiornikami gnojowicy o 
pojemności do 500 m3)

13. Powierzchnia obszarów prawnie chronionych 

ogółem, w tym:

- obszary chronionego krajobrazu

- pomniki przyrody

424 ha - Nadwkrzański 
Obszar Chronionego 
Krajobrazu (2,74 % pow. 
Gminy)
2 pomniki (grupy drzew)

14.  Lesistość gminy 10,9 % (1.692,2 ha)

LITERATURA

• ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2008 r., 

Nr 25, poz. 150 – t. jednolity ze zmianami).

• „Polityka Ekologiczna Państwa w latach 2009-2012 z perspektywą do roku 

2016” przyjęta uchwałą Sejmu RP z 22 maja 2009 r. (M.P. Nr 34, poz. 501).

 Strategią Rozwoju Kraju 2007-2015 przyjętą przez Radę Ministrów 27 czerwca 

2006 r.,

 Narodową Strategią Spójności  2007-2013 przyjętą przez Radę Ministrów 

2 sierpnia 2006 r.

63



PROGRAMPROGRAM          OCHRONYOCHRONY          ŚRODOWISKAŚRODOWISKA          GMINYGMINY          SOŃSKSOŃSK          NANA          LATALATA          20122012     –  –     20152015          
ZZ          PERSPEKTYWĄPERSPEKTYWĄ          DODO          ROKUROKU          20192019    

 „Programu Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 2011-

2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r.”  uchwała nr 104/12 Sejmiku 

Województwa Mazowieckiego z dnia 13 kwietnia 2012 roku.

 „Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Ciechanowskiego na lata 2009-

2012 z uwzględnieniem perspektywy do 2016 roku” uchwała Nr III/29/303/09 

Rady Powiatu Ciechanowskiego z dnia 30 listopada 2009 roku,

 „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Sońsk”  uchwała Nr XXIII/158/2005 

Rady Gminy Sońsk z dnia 12 lipca 2005 r.

 „Planu Gospodarki Odpadami dla Gminy Sońsk”  uchwała Nr XXIII/159/2005 

Rady Gminy Sońsk z dnia 12 lipca 2005 r.

 „Strategię Rozwoju Gminy Sońsk do 2020 roku” uchwała Rady Gminy Sońsk Nr 

XXIV/114/2008 z dnia 18 września 2008 roku.

 „Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Sońsk na lata 2005-2006 oraz 2007-2013” – 

uchwała Nr XXVIII/182/2006Rady Gminy Sońsk z dnia 28 marca 2006 roku.

 „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych na 

terytorium Polski”  przyjęty przez  Radę  Ministrów  Rzeczypospolitej  Polskiej 

14 maja 2002 roku.

 „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Województwa 

Mazowieckiego”  stanowiący załącznik do „Wojewódzkiego Planu Gospodarki 

Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015”

 „Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy 

Sońsk na lata 2012-2032” uchwała XVII/112/2012 Rady Gminy Sońsk z dnia 

10 lutego 2012 roku.

 Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych (KPOŚK).

 rozporządzenie Nr 158/2005 Wojewody Mazowieckiego ustanawiające 

„ Aglomerację Sońsk” PLMZ072.

 „  Bilansu zasobów złóż kopalin w Polsce”  - stan na dzień 31.12.2011 r. 

Państwowy Instytut Geologiczny.

 Monitoring chemizmu gleb ornych w Polsce w latach 2010-2012 – IUNG Puławy 

lipiec 2012 rok. 

 „Stan środowiska w powiecie ciechanowskim w 2011 roku ”  WIOŚ Warszawa 

Delegatura w Ciechanowie, czerwiec 2012 roku.

  informacje i opracowania statystyczne.
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