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1 Podstawa prawna  
 

1.1 Podstawa prawna Raportu 
Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo Ochrony Środowiska (Dz.U. 2017 poz. 519 

z późn. zm.) Burmistrz Miasta Zambrów, co 2 lata przedstawia Radzie Miasta sprawozdanie z realizacji 

Programu Ochrony Środowiska. Po przedstawieniu niniejszego raportu Radzie Miasta, należy skierować go do 

organu wykonawczego powiatu. 

 

2 Charakterystyka Miasta Zambrów1 

2.1 Dane ogólne 

Zambrów jest gminą miejską, położoną nad rzeką Jabłonką, na pograniczu Mazowsza i Podlasia. Leży  

w południowo zachodniej części województwa podlaskiego, na skrzyżowaniu ważnych tras komunikacyjnych: 

Warszawa-Białystok i Olsztyn-Łomża-Lublin. Miasto znajduje się w powiecie zambrowskim i otoczone jest 

Gminą Zambrów. 

 

Rysunek 1. Położenie Miasta Zambrów na tle województwa podlaskiego i powiatu zambrowskiego. 

 
 

 

 

 

Źródło: Aktualizacja założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i gaz, 2015 r. 

 

Teren miasta cechuje się zurbanizowaną przestrzenią charakterystyczną dla terenów miejskich. Miasto 

zajmuje obszar 19,1 km2 (1902 ha), z czego ponad 2/3 jego powierzchni wykorzystywane jest rolniczo. 

 

                                                           
1Na podstawie dokumentów strategicznych i opracowań Miasta Zambrów 
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Według fizyczno-geograficznego podziału Polski, obszar Miasta Zambrów położony jest na Wysoczyźnie 

Wysokomazowieckiej, która charakteryzuje się mało urozmaiconą rzeźbą ternu. Dominuje tu powierzchnia 

płaska, ze wzniesieniami do wysokości 132 135 m n.p.m., opadająca łagodnymi, lecz wyraźnymi i regularnymi 

zboczami w kierunku dolin rzecznych. 

Spadki zboczy wahają się w granicach 5-10%. Rzeźbę urozmaicają wcięte w powierzchnię wysoczyzny, na 

głębokości 10-15 m, doliny rzeki Jabłonka i jej dopływy. Na obszarze miasta występują formy antropogeniczne 

tj. wyrobiska poeksploatacyjne, wykopy i nasypy drogowe. 

 

Uwarunkowania klimatyczne 

Zambrów znajduje się pod wpływem klimatu umiarkowanego przejściowego z zaznaczającymi się wpływami 

kontynentalnymi. Średnia roczna temperatura powietrza w mieście jest znacznie niższa w porównaniu do 

większości terenów Polski i wynosi 6,5°C. Średnia temperatura miesiąca najcieplejszego - lipca również nie 

jest wysoka i wynosi 17,3°C, zaś średnia temperatura miesiąca najchłodniejszego - stycznia jest bardzo niska 

i wynosi –6,2°C. Najwyższe, średnie temperatury maksymalne 22,7°C występują w lipcu. W porównaniu do 

większości terenów Polski wartość ta nie jest wysoka. Niska jest średnia temperatura minimalna stycznia 

9,3°C, co świadczy o narastającym wpływie cech kontynentalnych. 

W ciągu roku notuje się średnio około 127 dni przymrozkowych (temperatura minimalna poniżej 0°C), co jest 

wielkością charakterystyczną dla wschodniej Polski. Dni przymrozkowe pojawiają się już we wrześniu  

i występują jeszcze w maju. Dni mroźnych (temperatura maksymalna poniżej 0°C) notowanych jest około 65, 

a bardzo mroźnych (temperatura maksymalna poniżej -10°C) około 36. Dni mroźne i bardzo mroźne 

najczęściej występują w styczniu. Na omawianym terenie obserwuje się stosunkowo mało dni gorących (około 

26). Najczęściej występują one w lipcu. Okres wegetacyjny trwa od 200 do 210 dni w roku.  

Rejon miasta otrzymuje w ciągu roku około 245 cal/cm2/dobę promieniowania całkowitego słońca. Średnie 

roczne usłonecznienie (tj. ilość godzin ze słońcem na dobę) omawianego terenu wynosi nieco ponad 4,4 

godziny. 

Rejon Zambrowa otrzymuje od 560 do 571 mm opadu w skali rocznej, z czego na okres wegetacyjny (IV –IX) 

przypada 360 mm. Maksimum opadów w ciągu roku obserwuje się w sierpniu –84 mm, zaś minimum w lutym 

– 27 mm. Opady letnie różnią się od zimowych długotrwałością i natężeniem. Latem są one zazwyczaj 

krótkotrwałe i o dużym natężeniu, zaś zimą długotrwałe i o niewielkim natężeniu. Pokrywa śnieżna zalega 

dosyć długo – średnio około 94 dni w roku. Jest ona obserwowana od listopada do kwietnia, lecz nie utrzymuje 

się stale z uwagi na odwilże. Maksimum dni z pokrywą śnieżną obserwuje się w styczniu (około 28). 

Na omawianym terenie dominują wiatry zachodnie (20,7% przypadków w ciągu roku). Najrzadziej notowane 

są wiatry północno-wschodnie (5,6% przypadków). Rozkład kierunków wiatru w poszczególnych porach roku 

jest identyczny jak w rozkładzie rocznym. Bardzo rzadko występują cisze. Średnio w roku występują one  

w 2,5% obserwacji, najczęściej latem (3,3%), a najrzadziej zimą (2,1%). Cechą charakterystyczną dla tego 

terenu jest występowanie niewielkiej ilości cisz oraz wiatrów o stosunkowo niewielkich prędkościach. Średnia 

prędkość wiatru wynosi tu 3,2 m/s. Największymi prędkościami charakteryzują się wiatry zachodnie 

(szczególnie wiosną i zimą). 
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3 Ocena stanu środowiska  

3.1 Ochrona klimatu i jakości powietrza  

Dotychczasowe zrealizowane działania w zakresie ochrony powietrza: 

 

2015 

1. Zapłacono za wykonanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miast Zambrów za kwotę 

26.980,00 zł. 

2. Instalacje fotowoltaiczne w szkołach Gminy Miasta Zambrów 804 469,75 zł: 
Zakres rzeczowy: 

 instalacja fotowoltaiczna o mocy 30 kW w Szkole Podstawowej nr 3, 

 instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kW w Szkole Podstawowej nr 4, 

 instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kW w Miejskim Przedszkolu nr 5, 

 instalacja fotowoltaiczna o mocy 40 kW w Szkole Podstawowej nr 5. 

w tym: 

 montaż paneli fotowoltaicznych – 600 szt. 

 montaż instalacji elektrycznych, 

 montaż inwerterów fotowoltaicznych – 8 szt. 

Dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-

2020 w kwocie 526 280,51 zł. 

 

2017 

1. Budowa ścieżki rowerowej Zambrów -Czerwony Bór 19 089,00 zł 

2. Instalacja fotowoltaiczna 39 606,00 zł  

- Semper Power – opracowanie dokumentacji fotowoltaicznych – 27.675,00 zł, 

- Tomas Consulting – studium wykonalności i wniosku aplikacyjnego 11 931,00 zł, 

3. Dokumentacja aplikacyjna - Wymiana kotłów węglowych - Modernizacja źródeł ciepła w budynkach 

jednorodzinnych 87 508,00 zł. 

 

2018 - 2019 

Wydział Gospodarki Komunalnej zrealizował projekt współfinansowany ze środków Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Podlaskiego „Modernizacja oświetlenia ulicznego oraz źródeł ciepła w 

budynkach jednorodzinnych w Zambrowie” obejmujący trzy zadania: 

 „Montaż / instalacja efektywnego energetycznie oświetlenia w mieście Zambrów” w ramach, którego 

dokonano wymiany 1595 opraw oświetleniowych zmieniając oświetlenie lampami sodowymi na 

oświetlenie LED, wymieniono 745 wysięgników opraw, wymieniono osprzęt i systemy sterowania 

oświetleniem oraz 45 słupów oświetleniowych, 

 „Modernizacja źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie” polegająca na wymianie 

w 86 budynkach źródeł ciepła opalanych węglem na źródła ciepła opalane gazem ziemnym wraz  

z wykonaniem zewnętrznej i wewnętrznej instalacji grzewczej, 

 „Wykonanie systemu monitoringu jakości powietrza w Zambrowie” polegające na montażu 2 

czujników pomiaru powietrza zintegrowanych ze strona internetową Urzędu Miasta. 
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Ogólna wartość zrealizowanego projektu zgodnie z umowa o dofinansowanie wyniosła 3 534 459,97 zł, kwota 

dofinansowania to  2 552 519,30 zł. 

Wydział Rozwoju Gospodarczego realizując zadania wynikające z wyżej wymienionych programów zrealizował 

w 2018 roku projekt współfinansowany ze środków RPOWP „Wykonanie instalacji fotowoltaicznych  

w budynkach jednorodzinnych w Zambrowie” w ramach, którego zamontowano na 133 budynkach instalacje 

fotowoltaiczne o mocy 3,24 kW każda. Ogólna wartość zrealizowanych projektów, zgodnie z zawartymi 

umowami o dofinansowanie, wynosiła 6.038.407,08 zł, w tym dofinansowanie w ramach RPOWP – 

4.304.736,08 zł.  

W mieście w ostatnich latach prowadzono szereg kampanii informacyjno-edukacyjnych w tematyce 

szkodliwości niskiej emisji.. Informowano mieszkańców o możliwości dofinansowań na wymianę źródeł ciepła, 

czy instalacji odnawialnych źródeł energii ze środków własnych miasta oraz Miasto na bieżąco prowadzi 

monitoring stanu, jakości powietrza i stosownie do sytuacji informuje mieszkańców o zagrożeniu. 

 

W 2015 r. zapłacono dla PKS w Zambrowie za obsługę komunikacji miejskiej kwotę 117.830,14 zł, w 2016 r. 

122.774,11 zł, w 2017 r. 123.116,93 zł w 2018 r. 197 203,03 zł.  

 

Zadania realizowane przez Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Spółka z o.o.. Poniższa tabela 

przestawia stan realizacji działań planowanych w Programie Ochrony Środowiska. 

 
Tabela 1. Zadania realizowane przez Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Spółka z o.o.. - zakres - ciepłownictwo 

Zakres - ciepłownictwo 

 Nazwa zadania Szacunkowy 
koszt w tys. 

zł 

Źródło 
finansowania 

Planowana 
data 

realizacji 

Realizacja 

1. Modernizacja instalacji odpylania kotłów Nr 4 i 
Nr 5 

670 środki własne, 
UE 

2015 - 2016 TAK 

2. Wykonanie obudowy taśmociągu do nawęglania 240 środki własne 2016 TAK 

3. Modernizacja kotła Nr 3 na ściany szczelne wraz 
z instalacją odpylania i automatyką 

3000 środki własne 
+ pożyczka z 

NFOŚ 

2017 - 2018 NIE 

4. Przebudowa sieci ciepłowniczej kanałowej na 
sieć preizolowaną 

8000 środki własne, 
UE 

2016 - 2022 NIE 

5. Budowa nowych sieci ciepłowniczych 
zasilających nowo powstałe obiekty 

3000 środki własne 2016 - 2022 NIE 

6. Budowa układu kogeneracyjnego w Ciepłowni 
Miejskiej (moduł kogeneracyjny zasilany 
paliwem gazowym do skojarzonego wytwarzania 
energii elektrycznej i cieplnej) 

5590 środki własne, 
UE 

2018 - 2022 TAK 
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3.1.1 Analiza istniejącego stanu powietrza w Gminie 

Ocena jakości powietrza w województwie podlaskim w 2018 roku, wykonana według zasad określonych  

w art. 89 ustawy – Prawo ochrony środowiska na podstawie obowiązującego prawa krajowego i UE, przez 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Białymstoku, który zalicza miasto do obszarów przekroczeń 

stężeń zanieczyszczeń B(a)P/rok oraz pyłu PM2,5 - II faza. Miasto Zambrów znajduje się w strefie podlegającej 

ocenie jakości powietrza – strefa podlaska. 

 
 
Rysunek 2. Obszary przekroczeń rocznych stężeń benzo(a)pirenu w pyle zawieszonym PM10 w strefie podlaskiej 

 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie podlaskim w 2018 r. 
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Rysunek 3. Obszary przekroczeń dla pyłu PM2,5 - II faza, dla strefy podlaskiej – stężenie średnioroczne 

 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie podlaskim w 2018 r. 

Prognoza stanu środowiska na lata obowiązywania POŚ 

Działania planowane i realizowane w gminie będą sukcesywnie prowadzić do poprawy stanu powietrza na jej 

terenie. Równocześnie w Miastach sąsiadujących oraz w całym Województwie Podlaskim prowadzone są 

działania związane z ograniczaniem niskiej emisji.  

3.2 Zagrożenia hałasem  

 

Dotychczasowe zrealizowane działania w zakresie zagrożenia hałasem 

Miasto Zambrów na bieżąco prowadzi działania związane z modernizacją dróg oraz wymianą nawierzchni, co 

ma bezpośredni wpływ na poprawę stan klimatu akustycznego w mieście.  

 

W 2015 r. bieżące utrzymanie dróg gminnych kosztowało 1.149.204,47 zł. W ramach tej kwoty największą 

pozycją było zagospodarowanie terenu przy budynkach komunalnych Al. Wojska Polskiego 44-50 wykonane 

przez firmę litewską UAB” Siauliu Plentas” za kwotę 558.739,71 zł, utwardzenie terenu przyległego do ul. 

Raginisa 79.500,00 zł, zbudowano odcinek kanalizacji deszczowej w ul. Podedwornego i Sienkiewicza 
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47.414,94 zł, remont ul. Piłsudskiego 100.789,56 zł, remont zjazdu na drogę do Klimasz 31.886,73 zł, remont 

zjazdu przed Domem Dziecka 22.144,24 zł, położono kostkę brukową od ul. Ogrodowej 43.103,73 zł, remont 

ul. Łąkowej 23.124,00 zł, wykonano progi zwalniające na ul. Poświatne, Podleśna i Raginisa 24.770,29 zł. Na 

naprawę nawierzchni ulic nieutwardzonych wydano 9.164,70 zł.  Pozostałe wydatki w kwocie 114.079,68 zł 

dotyczyły naprawy nawierzchni jezdni i chodników oraz bieżącego ich utrzymania. 

 

Najważniejsze inwestycje drogowe: 

 Przebudowa ul. Białostockiej i ul. Ostrowskiej 4 062 378,77 zł, 

 Przebudowa drogi do wsi Klimasze 56 457,00 zł, 

 Budowa ul. Pogodnej 25 490,00 zł. 

 

W 2016 r. bieżące utrzymanie dróg gminnych kosztowało 492.526,68 zł. W ramach tej kwoty największą 

pozycją było zagospodarowanie terenu przy budynkach komunalnych przy placu Sikorskiego 2 za kwotę 

95.072,28 zł zł, wykonano remont chodnika przy ul. 71 Pułku Piechoty 2 za kwotę 44.157,85 zł wykonano próg 

zwalniający na ul. 71 Pułku Piechoty 21.954,80 zł, wykonano przegląd techniczny stanu dróg 16.595,00 zł, 

wykonano remont poboczy ul. Łanowej 73.554,00 zł, wykonano odwodnienie i drenaż na ul. Ostrowskiej 

15.204,85 zł, wykonano poziome oznakowanie dróg 9.034,76 zł, wykonano czasową organizację ruchu na ul. 

Krajewskiego i Ostrowskiej 6.150,00 zł, wykonano poszerzenie dojazdu od ul. Willowej 10.389,75 zł. Pozostałe 

wydatki w kwocie 200.413,39 zł dotyczyły naprawy nawierzchni jezdni i chodników oraz bieżącego ich 

utrzymania. 

 

Najważniejsze inwestycje drogowe: 

 Dotacja celowa dla Powiatu Zambrowskiego w kwocie 400 000,00 zł na przebudowę drogi 

powiatowej- ul. Konopnickiej, 

 Budowa ul. Nadrzecznej 355 384,42 zł, 

 Budowa ul. przy ul. Krajewskiego 905 735,19 zł, 

 Przebudowa i remont ul. Żytniej 2 505 481,69 zł. 
 

W 2017 r. bieżące utrzymanie dróg gminnych kosztowało 847.810,89 zł. W ramach tej kwoty największą 

pozycją było utwardzenie terenu przy ul. Grunwaldzkiej za kwotę 330.232,90 zł, budowa parkingu przy 

Miejskim Przedszkolu Nr 4 za kwotę 155.992,78 zł, wykonano remont mostu na ul. 71 Pułku Piechoty za kwotę 

72.050,82 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 208.896,70 zł dotyczyły naprawy nawierzchni jezdni i chodników 

oraz bieżącego ich utrzymania. 

 

Najważniejsze inwestycje drogowe: 

 Przebudowa ulicy 71 Pułku Piechoty 2 379 200,76 zł, 

 Remont ulicy Grunwaldzkiej 952 167,68 zł. 
 

W 2018 r. bieżące utrzymanie dróg gminnych kosztowało 677 579,12 zł. W ramach tej kwoty największą 

pozycją była budowa przepustu przy ul. Kubata za kwotę 100 411,73 zł, utwardzenie terenu przy ul. Pileckiego 

za kwotę 89 288,15 zł. Pozostałe wydatki w kwocie 128 382 zł dotyczyły naprawy nawierzchni jezdni i 

chodników oraz bieżącego ich utrzymania.  

 

Najważniejsze inwestycje drogowe: 
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 Przebudowa ul. Kościuszki 1 108 947,37 zł, 

 Budowa ulicy łącząca ulice Ostrowską z ulicą Willową wzdłuż Jabłonki 1 085 800,24 zł. 
 

3.2.1 Analiza istniejącego stanu klimatu akustycznego  

 

W 2017 roku Delegatura w Łomży Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Białymstoku, w 

ramach działań monitoringowych, prowadziła pomiary hałasu komunikacyjnego w Zambrowie. 

 

Badania długookresowe hałasu komunikacyjnego w Zambrowie były wykonywane na  ul. Wojska Polskiego 27 

A. Na podstawie wykonanych w 2017 roku pomiarów długookresowych wskaźników LDWN i LN stwierdzono, 

że poziom LDWN (hałas dzienno-wieczorno-nocny) wyniósł 68,3 dB, co przekraczało dopuszczalne normy o 

0,3 dB, natomiast uśredniony poziom hałasu dla wszystkich nocy w roku - LN - wyniósł 58,5 dB. Wartość ta 

była niższa od dopuszczalnej normy o 0,5 dB. 

 

W 2017 roku w Zambrowie  wykonano pomiary krótkookresowe (1 dobowe) hałasu komunikacyjnego w 4 

punktach: 

 

 
Na podstawie pomiarów krótkookresowych wykonanych w Zambrowie stwierdzono, że dopuszczalny poziom 

hałasu dla pory dnia (LAeq,D) nie został przekroczony tylko w 1 punkcie pomiarowym, przy ulicy Białostockiej 

24. W pozostałych punktach przekroczenia mieściły si w granicach od 0,3 do 3,8 dB. Natomiast poziom hałasu 

dla pory nocy (LAeq N)- znacznie przekroczył dopuszczalne normy we wszystkich 4 punktach pomiarowych. 

Najwyższe przekroczenia zarówno w porze dnia (o 3,8 dB) jak i w porze nocy (o 5,7 dB) zanotowano przy ulicy 

Łomżyńskiej. 

 

Przez Zambrów, pomimo skierowania dużego strumienia pojazdów z ruchu tranzytowego na obwodnicę 

miasta, przejeżdża w dalszym ciągu znaczna ilość pojazdów z tzw. ruchu lokalnego. Przekroczenia 

dopuszczalnych wartości hałasu odnotowano na większości badanych ulic miasta w porze dnia, a także w 

porze nocy. Udział pojazdów ciężarowych w ruchu wynosił od 3,1% do 19% i wyraźnie wpływał na klimat 

akustyczny miasta. 

 

Hałas przemysłowy 
 

Hałas przemysłowy nie stwarza w powiecie zambrowskim większych problemów. Systemy lokalizacji nowych 

inwestycji i sporządzania ocen ich oddziaływania na środowisko, kontroli i egzekucji nałożonych kar pozwalają 
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na znaczne ograniczenia zasięgu rozprzestrzeniania tego rodzaju hałasu. Ważne jest również to, że dla źródeł 

hałasu przemysłowego, istnieje wiele prostych możliwości ograniczenia emisji do środowiska przez 

zastosowanie skutecznych rozwiązań technicznych takich jak: tłumiki, obudowy dźwiękochłonne, zwiększenie 

izolacyjności akustycznej ścian czy stolarki okiennej pomieszczeń, w których pracują maszyny. W 2017 roku 

Delegatura WIOŚ w Łomży nie prowadziła na terenie miasta i powiatu zambrowskiego kontroli (planowych i 

interwencyjnych) w zakresie ochrony przed hałasem. 

3.3 Pola elektromagnetyczne  

Dotychczasowe zrealizowane działania  

Wyznaczenie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego obszarów pod obiekty i urządzenia 

stanowiące zagrożenie dla środowiska. 

Miasto Zambrów pobiera energię elektryczną z istniejącej stacji transformatorowej 110/15kV GPZ  

w Zambrowie, która jest zasilana linią 110 kV Łomża-Zambrów-Wysokie Mazowieckie. Na stacji Zambrów 

pracują dwa transformatory 110/15 kV jeden o mocy po 25 MVA. Obciążenie stacji wynosi od 10 MW do 14 

MW. W chwili obecnej moc transformatorów jest wystarczająca i pokrywa zapotrzebowanie na moc i energię 

elektryczną istniejących odbiorców. Długość sieci elektroenergetycznej 110kV na terenie miasta wynosi 5,42 

km. 

Programy pomiarowe w programach monitoringowych WIOŚ są opracowywane w cyklach trzyletnich. W roku 

2017 Inspektorat rozpoczął kolejny cykl pomiarowy (2017-2019). W każdym roku badania prowadzono w 45 

punktach rozmieszczonych na terenie całego województwa. Badania wykonano  

w okresie od 7 marca do 28 grudnia 2017 roku. zakres pomiarowy obejmował częstotliwości od 3 MHz do 

3000 MHz. Dopuszczalne natężenie pola elektromagnetycznego w tym zakresie wynosi 7 V/m dla składowej 

elektrycznej (E), oraz 0,1 W/m2 dla gęstości mocy (S). Wg badań przeprowadzonych w latach 2014-2017 

łącznie w 4 punktach pomiarowych w powiecie zambrowskim, najwyższą zmierzoną wartość (0,44 V/m ) 

zanotowano w 2017 roku przy ulicy Białostockiej 22A. 

Na terenie miasta znajdują się następujące stacje bazowe telefonii komórkowej (wg beta.btsearch.pl): 

 Zambrów, ul. Wądołkowska 14,   

 Zambrów, ul. Cmentarna 2, 

 Zambrów, ul. Prymasa S.Wyszyńskiego 16, 

 Zambrów, ul. Fabryczna, 

 Zambrów, ul. Mazowiecka 57C, 

 Zambrów, ul. Magazynowa 10. 
 

W 2017 roku do Delegatury WIOŚ w Łomży wpłynęły sprawozdania z 8 stacji bazowych telefonii komórkowej 

zlokalizowanych na terenie miasta i powiatu zambrowskiego (5 z sieci P4 i po 1 z sieci T-Mobile, Orange i 

Polkomtel). Wyniki pomiarów wykazywały, że miejscach dostępnych dla ludności nie występują natężenia 

pola elektrycznego przekraczające wartości dopuszczalne określone w przepisach tj. zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30.10.2003r. w sprawie dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz.U. z 

2003r., Nr 192, Poz. 1883 z późn.zm.) 
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3.4 Gospodarowanie wodami  

Dotychczasowe zrealizowane działania w zakresie ochrony wód  

 

2015 

Koszenie skarp i czyszczenie dna rzeki Jabłonki 2.460,00 zł, opracowanie projektu zabudowy wyrwy przy 

zalewie oraz naprawy pęknięć na jazie i wykonanie badań batymetrycznych na zbiorniku wodnym 9.000,00 zł. 

 

2017  

Wykonanie odmulenia zbiornika wodnego 238.124,00 zł, udrożnienie koryta rzeki Jabłonka i koszenie skarp 

64.052,25 zł. 

3.4.1 Wody podziemne 

Według podziału Polski na jednolite części wód, Miasto Zambrów znajduje się w zasięgu JCWPd nr 51. 

 

W 2017 roku PIG realizował badania w ramach sieci monitoringu operacyjnego. Monitoring operacyjny wód 

podziemnych na terenie powiatu zambrowskiego zrealizowany został w 1 punkcie pomiarowym nr 237 

leżącym w Zambrowie, gm. miejska, w granicach JCWPd nr 51. Ocenę stanu chemicznego wody oparto na 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 21 grudnia 2015r. w sprawie kryteriów i sposobu oceny stanu 

jednolitych części wód podziemnych (Dz.U. 2016, poz. 85). Wyniki badań wody pobranej z ujęcia  

w Zambrowie, na terenie zabudowy miejskiej, luźnej, ze studni wierconej o głębokości do stropu warstwy 

wodonośnej - 31 m, o napiętym charakterze zwierciadła, wskazują na III klasę wg wskaźników nieorganicznych 

(wartości średnie). Klasa końcowa dla wartości średnich – II. Wodę z ujęcia zakwalifikowano do dobrego stanu 

chemicznego. O klasyfikacji zadecydowało stężenia żelaza (III klasa), zaliczanego do naturalnych (pochodzenia 

geogenicznego) wskaźników jakości wody. 
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3.4.2 Wody powierzchniowe płynące 

 

Sieć rzeczna 

Obszar miasta Zambrów położony jest w dorzeczu rzeki Narwi. Odwadniany jest poprzez cieki i rowy 

melioracyjne do rzeki Jabłonka, która jest największym ciekiem przepływającym przez teren miasta. 

Poczynając od południowo-wschodniej administracyjnej granicy miasta, rzeka Jabłonka płynie w układzie 

południkowym, silnie meandrując. Na odcinku zainwestowania miejskiego rzeka jest uregulowana, a wody jej 

płyną wolno, szerokim i prostym kanałem. Na rzece nie są prowadzone obserwacje stanów wód. Do większych 

cieków omawianego terenu należą: Prątnik - lewy dopływ rzeki Jabłonki oraz prawy bezimienny dopływ, 

uchodzący do rzeki Jabłonka tuż przed terenami zainwestowanymi miasta. W Zambrowie, na Jabłonce, 

zbudowany został niewielki sztuczny zbiornik wykorzystywany głównie do celów retencyjno-rekreacyjnych. 

 

Jakość wód 
 

Podstawą programu badań monitoringowych wód powierzchniowych płynących, zrealizowanych przez WIOŚ 

Białystok Delegaturę w Łomży w 2017 roku był Program Państwowego Monitoringu Środowiska na lata 2016-

2020. 

Omówienie wyników badań JCWP Jabłonka w 2016 roku (ocena obowiązuje do czasu przeprowadzenia 

kolejnych badań): 

 Ocena stanu ekologicznego – stan – umiarkowany, 

Ocenę przeprowadzono na podstawie elementów: 

- biologicznych - klasyfikacja – III klasa; badano wszystkie trzy wymagane wskaźniki: fitobentos – II klasa (w 

2013 roku - III klasa), makrofity – III klasa, makrozoobentos – III klasa; brak badania wskaźnika ichtiologicznego 

(wykonawca zewnętrzny); 

- fizykochemicznych – klasyfikacja – stan poniżej dobrego PSD; zanotowano przekroczenie wartości 

dopuszczalnych dla stanu dobrego określonych nowym, bardziej rygorystycznym, rozporządzeniem, przez 

stężenia 10 wskaźników fizykochemicznych: zawiesina ogólna, substancje rozpuszczone, chlorki, wapń 

twardość ogólna, zasadowość ogólna, azot azotanowy, azot azotynowy, azot ogólny, fosfor fosforanowy i 

fosfor ogólny. Jakość wody ze względu na wymienione wskaźniki fizykochemiczne (w tym związki biogenne) 

zakwalifikowano do stanu poniżej dobrego; 

- wspomagających ocenę stanu ekologicznego, określonych, jako substancje szczególnie szkodliwe dla 

środowiska wodnego – wszystkie badane wskaźniki z tej grupy nie przekroczyły wartości granicznych dla stanu 

dobrego; 

 Ocena stanu chemicznego - stan poniżej dobrego, 

W 2016 roku badano pełną listę substancji priorytetowych, określających stan chemiczny JCWP. Wg oceny 

wykonanej zgodnie z obowiązującym od 2016 roku, rozporządzeniem ocenowym, poniżej stanu dobrego 

mieściła się tylko wartość średnioroczna benzo(a)pirenu, wskaźnika zanieczyszczenia węglowodorami 

aromatycznymi (WWA). W latach 2013-2015 prowadzono dodatkowe badania 2 wskaźników z grupy 

węglowodorów aromatycznych: (benzo(g,h,i)perylenu i indeno(1,2,3-cd)pirenu), których suma w poprzednich 

latach decydowała o obniżeniu stanu chemicznego. We wszystkich 3 latach stężenie średnioroczne tych 

wskaźników mieściło się już w stanie dobrym. W stanie dobrym był również benzo(g,h,i)perylen w 2016 roku, 

drugi wskaźnik (indeno(1,2,3-cd)piren) jest nienormowany nowym rozporządzeniem. 

Ze względu na wprowadzenie zaostrzonej normy dla benzo(a)pirenu stan chemiczny w 2016 roku oceniono 

jako stan poniżej dobrego. 
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STAN WÓD w JCWP Jabłonka oceniono jako ZŁY. 

Należy zaznaczyć, że punkt pomiarowy Jabłonka -Konopki-Koziki leży na odcinku ujściowym rzeki, poniżej 

zrzutów ścieków z dwóch bardzo dużych oczyszczalni (komunalnej i przemysłowej) w Zambrowie oraz z 

oczyszczalni w Porytem Jabłoni. JCWP Jabłonka jest więc pod wpływem dużej presji zanieczyszczeń 

komunalnych i przemysłowych: duży, w stosunku do przepływu w rzece, zrzut zanieczyszczeń z oczyszczalni w 

Zambrowie (komunalnej o RLM – 55477 i mleczarskiej o RLM: 28333). Na niewielki przepływ naturalny rzeki 

nakładają się więc trzy znaczne presje: komunalna, przemysłowa i rolnicza. 

3.5 Gospodarka wodno-ściekowa  

Dotychczasowe zrealizowane działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej 

2015 - opracowanie planu aglomeracji Zambrowa w związku z realizacją Krajowego Programu Oczyszczania 

Ścieków Komunalnych 10.000,00 zł, 

2017- oczyszczanie studzienek kanalizacji deszczowej 3.888,00 zł,. 

Zadania realizowane przez Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Spółka z o.o..  

Poniższa tabela przestawia stan realizacji działań planowanych w Programie Ochrony Środowiska - zakres - 

zaopatrzenie w wodę 

 

Tabela 2. Wskaźniki Zadania realizowane przez Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Spółka z o.o.. - zakres - 
zaopatrzenie w wodę 

Zakres - zaopatrzenie w wodę 

 Nazwa zadania Szacunkowy 
koszt w tys. zł 

Źródło 
finansowania 

Planowana 
data realizacji 

Realizacja 

1. Budowa wodociągu w ul. Ostrowskiej (do 

dawnego młyna) 

80 środki własne 2015 TAK 

2. Budowa wodociągu w ul. Polnej 60 środki własne 2015 TAK 

3. Przebudowa odcinków wodociągu w ul. 

Białostockiej (skrzyżowanie ul. Wyszyńskiego/ 

Konopnickiej /Świętokrzyskiej/Pl. Sikorskiego) 

150 środki własne 2015 TAK 

4. Budowa wodociągu w rejonie ulic 

Podedwornego/Sadowej /Konopnickiej 

200 środki własne 2016 NIE 

5. Budowa wodociągu w ul. Ostrowskiej (od stacji 

paliw do dawnych torów) 

300 środki własne 2017 - 2020 CZĘŚCIOWO 

6. Rozbudowa sieci wodociągowej do nowych 

osiedli 

1500 środki własne, 

UE 

2016 - 2022 W TRAKCIE 

7. Wymiana odcinków wodociągów z azbestu i 

żeliwa na rury PE 

3000 środki własne, 

UE 

2016 - 2022 NIE 

8. Wymiana węzłów zasuw w ulicach 500 środki własne 2016 - 2022 CZEŚCIOWO 

9. Monitoring sieci wodociągowej 500 środki własne, 

UE 

2017 - 2022 NIE 

10. Modernizacja, automatyzacja i monitoring 

ujęć wody 

300 środki własne, 

UE 

2016 - 2022 NIE 

11. Modernizacja, automatyzacja stacji 

uzdatniania wody 

3000 środki własne, 

UE 

2017 - 2022 NIE 

12. Wprowadzenie zdalnego odczytu wodomierzy 600 środki własne, 

UE 

2016 - 2022 TAK 

Tabela 3. Wskaźniki Zadania realizowane przez Zambrowskie Ciepłownictwo i Wodociągi Spółka z o.o.. - zakres - 
oczyszczanie i odprowadzanie ścieków sanitarnych 
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Zakres - oczyszczanie i odprowadzanie ścieków sanitarnych 

 Nazwa zadania Szacunkowy 
koszt w tys. zł 

Źródło 
finansowania 

Planowana 
data realizacji 

Realizacja 

1. Budowa kanalizacji grawitacyjnej i tłocznej w 

ulicy Kolejowej 

370 środki własne, 

UE 

2015 TAK 

2. Modernizacja oczyszczalni ścieków „ 

Przebudowa mechanicznego stopnia 

oczyszczania miejskiej oczyszczalni ścieków w 

Zambrowie” 

700 środki własne, 

UE 

2015 - 2016 NIE 

3. Przebudowa i renowacja kanalizacji sanitarnej 

na terenie miasta Zambrów 

6000 środki własne, 

UE 

2015 - 2022 CZĘŚCIOWO 

4. Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie 

miedzy ulicami Podedwornego (Konopnickiej) 

Sadowej 

250 środki własne 2016 NIE 

5. Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej w ul. 

Brzozowej, Nadrzecznej i Podedwornego 

300 środki własne 2015 TAK 

6. Budowa kanalizacji sanitarnej do nowo 

powstałych obiektów na terenie miasta. 

1000 środki własne 2016 - 2020 TAK 

7. Budowa biogazowni na oczyszczalni ścieków w 

ramach gospodarki osadowej wraz z 

modernizacją stacji energetycznej 

18000 środki własne, 

UE 

2016 - 2022 NIE 

8. Modernizacja głównej przepompowni ścieków 

wraz z automatyzacją 

2000 środki własne, 

UE 

2017 - 2022 NIE 

 

Sieć wodociągowa  

 

Siec wodociągowa pokrywa prawie całe miasto i jej rozbudowa zależy od przyjętych kierunków rozwoju 

zabudowy. Woda pobierana jest ze studni za pomocą pomp głębinowych I stopnia i podawana jest na 

aeratory, gdzie ulega wstępnemu napowietrzaniu. Na stacji zamontowane są 2 aeratory (1rezerwowy). 

Technologia uzdatniania wody oparta jest na zamkniętym procesie technologicznym zapewniającym 

szczelność wszystkich urządzeń. Następnie woda przepływa przez poziome filtry zamknięte, w których 

następuje proces odżelaziania i odmanganiania. 

Uzdatniona woda dopływa do zbiorników terenowych, które maja za zadanie magazynowanie wody  

i wyrównanie rozbiorów w ciągu doby. Zamontowane są 2 zbiorniki wyrównawcze o pojemności 1000 m3 

każdy. Pełnia one ponadto funkcje zbiorników kontaktowych w procesie dezynfekcji wody za pomocą 

podchlorynu sodu. Następnie pompy II stopnia tłoczą wodę do miejskiej sieci wodociągowej. 

Stacja wodociągowa pracuje od 1985 r. i została zaprojektowana na dwa etapy budowy: 

- I etap na wydajność Q dobowe średnie - 7000 m3/d ( na 1990 r. ), 

- II etap na wydajność Q dobowe średnie - 16 000 m3/d ( na 2010 r.). 

Obecnie dobowa zdolność produkcyjna czynnych urządzeń stacji wodociągowej wynosi ok.16 000 m3/d. 
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Tabela 4. Charakterystyka sieci wodociągowej na terenie Miasta Zambrów 

 Jedn. 

miary 

Wartość 

długość czynnej sieci rozdzielczej km 54,6 

przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania szt. 1415 

woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3 657,9 

ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 21798 

zużycie wody w gospodarstwach domowych ogółem na 1 mieszkańca m3/rok 29,7 

Źródło: GUS, BDL 

 

Sieć kanalizacyjna 

Miasto posiada dobrze rozbudowany system sieci kanalizacyjnej. Sieć pracuje obecnie z siedmioma 

przepompowniami sieciowymi i jedną główną. Przepompownie działają bez większych kłopotów 

eksploatacyjnych. Przepompownia główna zlokalizowana w północnej części miasta nad rzeką Jabłonką. Kanał 

tłoczny odprowadzający ścieki do oczyszczalni ścieków posiada średnicę 500 mm. Układ sieci kanalizacji 

deszczowej obejmuje swym zasięgiem większą część miasta i dostosowany jest do warunków miejscowych, 

ukształtowania terenu oraz układu komunikacyjnego. Wody opadowe poprzez system kanałów 

odprowadzane są do rzeki Jabłonki oraz do cieków dopływających do rzeki. 

 

Tabela 5. Charakterystyka sieci kanalizacyjnej na terenie Miasta Zambrów 

 Jedn. 

miary 

Wartość 

długość czynnej sieci kanalizacyjnej km 58,1 

przyłącza prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania szt. 1288 

ścieki bytowe odprowadzone siecią kanalizacyjną dam3 746,5 

ścieki odprowadzone dam3 730,0 

ludność korzystająca z  sieci kanalizacyjnej osoba 20710 

Źródło: GUS, BDL 

 

Oczyszczalnia ścieków 

Miasto Zambrów posiada pracującą oczyszczalnię ścieków zlokalizowaną na terenie miejscowości Nagórki 

Jabłoń gmina Zambrów położonej około 2 km od północnych granic miasta. Jest to oczyszczalnia mechaniczno- 

biologiczna pracująca w oparciu o metodę osadu czynnego  z podwyższonym usuwaniem nadmiaru związków 

azotu i fosforu. W latach 2003 – 2004 przeprowadzono modernizację i rozbudowę oczyszczalni ścieków. 

Zmniejszono energochłonność procesu oczyszczania i usprawniono eksploatację. Oczyszczalnia jest 

wyposażona w nowoczesny system pomiarów i automatycznego sterowania. Do oczyszczania ścieków 

zastosowano system zbliżony układem komór i sposobem recyrkulacji osadów do systemu UCT (University 

Cape Town). Jest to system powszechnie stosowany do wysokoefektywnego oczyszczania ścieków 

komunalnych. 
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3.6 Zasoby geologiczne  

W granicach miasta brak jest udokumentowanych i zarejestrowanych złóż kopalin pospolitych (kruszywa naturalnego, 

pospółki, piasku, żwiru, torfu, kredy jeziornej, iłów, glin i innych) umożliwiających ich eksploatacje. 

3.7 Gleby  

Dotychczasowe zrealizowane działania  

W ustawie o izbach rolniczych został wprowadzony obowiązek odprowadzania przez gminy 2% wpływów  

z podatku rolnego na finansowanie izb rolniczych. Wpłata miasta Zambrów wyniosła w 2015 r. 3.477,47 zł,  

w 2016 r. 3.082,93 zł, w 2017 r. 2.983,98 zł, w 2018 r. 3 008,88 zł. 

 

Charakterystyka rozmieszczenia typów gleb 

Na obszarze miasta Zambrów występują gleby wykształcone z polodowcowych piasków, żwirów, glin i pyłów 

oraz współczesnych osadów torfowych, namułów, utworów aluwialnych, deluwialnych i piasków eolicznych. 

Możemy wyróżnić takie rodzaje gleb jak: 

 gleby brunatne właściwe pochodzące z glin, 

 czarne ziemie występujące w sąsiedztwie ziem brunatnych, 

Zdecydowanie dominują gleby pszenne dobre (kompleks rolniczej przydatności – 2) z małym udziałem gleb 

pszenno-żytnich (kompleks rolniczej przydatności – 4). Są to gleby głównie brunatne lub bielicowe 

wytworzone z glin średnich lub ciężkich, często nieco spiaszczonych od powierzchni i z frakcją pylastą. Gleby 

te należą do klas IIIa – IIIb, a sporadycznie do IV klasy. Udział klasy I i II- ej nie występuje. 

 

Zagrożenie osuwiskami 

Wg „Mapy osuwisk i terenów zagrożonych ruchami masowymi”, wykonanej przez Państwowy Instytut 

Geologiczny w Warszawie, na terenie Miasta Zambrów nie ma zagrożenia osuwiskami.  

 

3.8 Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów  

 

Nakłady finansowe poniesione w latach 2015-2018 - Koszty poniesione przez Przedsiębiorstwo Gospodarki 
Komunalnej Sp z o.o. w Zambrowie 

Rok 2015 

1) dokumentacja 3 600 zł, 

2) utwardzenie placu ZPiUO 113 932 zł, 

3) modernizacja zaplecza socjalnego 35 878 zł, 

4) kontenery 6 800 zł, 

5) wyposażenie 4 703 zł, 

ogółem: 164 913 zł. 

Rok 2016 

1) utwardzenie placu ZPiUO 129 011,78 zł, 

2) łyżkokrokodyl 5 500 zł, 
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3) lemiesz 3 500 zł, 

4) wyposażenie 4 482,12 zł, 

ogółem: 142 493,90 zł. 

Rok 2017 

1) ładowarka teleskopowa JCB 78 000,00 zł, 

2) pług do odśnieżania 17 800,00 zł 

3) opracowanie dokumentacji na rozbudowę ZPiUO 90 615,26 zł 

4) opracowanie studium wykonalności i wniosku o dofinansowanie do POliŚ 29 000,00 zł 

ogółem: 215 415,26 zł. 

Rok 2018 

Łączne nakłady poniesione w 2018 roku przez PGK Sp. zo.o, .wyniosły 137 170 zł, w tym: 

1) boksy żelbetonowe na surowce wtórne 100 000 zł netto, 

2) dokumentacja projektowa na przebudowę ZPiUO 37 170 zł netto. 

 

Koszty poniesione przez Miasto Zambrów w 2018  

Inwentaryzacja wyrobów zawierających azbest 2.700,00 zł 

Dotacja w kwocie 13.145,44 zł dotyczy usuwania pokrycia dachowego zawierającego azbest na domach 
jednorodzinnych. Dotacja została przekazana przez WFOŚiGW w Białymstoku za ubiegły rok. 

 

W 2018 r. w mieście Zambrów odbiór odpadów komunalnych w gminie świadczyły:  

Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. i Usługi Komunalne „Błysk” Marianna Marczyk.  

 

W Rejestrze Działalności Regulowanej było wpisanych 12 przedsiębiorstw zajmujących się odbiorem odpadów 

komunalnych. Pozostałe przedsiębiorstwa wpisane w rejestrze poza ww. nie świadczyły usług na terenie 

gminy.  Zakres selektywnej zbiórki odpadów ustalono w Regulaminie utrzymania czystości i porządku  

w gminie, obejmuje 14 frakcji:  

1) papier,  

2) metal, 

3) tworzywa sztuczne,  

4) szkło i opakowania wielomateriałowe,  

5) odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji;  

6) odpady zielone,  

7) meble i inne odpady wielkogabarytowe,  

8) odpady budowlano-remontowe i rozbiórkowe,  

9) przeterminowane leki i chemikalia ,  

10) zużyte baterie i akumulatory,  

11) zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,  

12) zużyte opony,  

13) popiół,  

14) pozostałe odpady komunalne zmieszane.  
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Selektywna zbiórka odpadów jest prowadzona w systemie pięciu pojemników:  

1) Papier, w tym tektury, odpady opakowaniowe z papieru i odpady opakowaniowe z tektury – w 

pojemnikach koloru niebieskiego oznaczonych napisem „Papier”;  

2) Szkło w tym odpady opakowaniowe ze szkła – w pojemnikach koloru zielonego oznaczonych napisem 

„Szkło”;  

3) Odpady metali, w tym odpady opakowaniowe z metali, odpady tworzyw sztucznych, w tym odpady 

opakowaniowe tworzyw sztucznych oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe – w pojemnikach koloru 

żółtego oznaczonych napisem „Metale i tworzywa sztuczne”;  

4) Odpady ulegające biodegradacji – w pojemnikach koloru brązowego oznaczonych napisem „Bio”;  

5) Odpady zmieszane (pozostałe frakcje) -w pojemnikach koloru czarnego, oznaczonych napisem „Odpady 

zmieszane”.  

 

W zabudowie wielorodzinnej stosuje się dodatkowe pojemniki do zbierania odpadów opakowaniowych typu 

PET. Na nieruchomościach zabudowanych budynkami ogrzewanymi paliwem stałym wprowadzono 

selektywną zbiórkę popiołu w pojemnikach koloru szarego, którą prowadzi się w okresie od 1 października do 

30 kwietnia.  

Odpady zebrane selektywnie można również przekazać nieodpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, 

tzw. „PSZOK”, mieszczącego się na ul. Polowej 19 w Zambrowie. 

 
Tabela 6. Łączna ilość odpadów zebranych z terenu miasta Zambrów [Mg] w latach 2015 - 2018 

Rodzaje odpadów komunalnych Rok 2018 Rok 2017 Rok 2016 Rok 2015 

Zmieszane odpady komunalne 6 428,45 
 

6021,440 5875,24 5765,94 

Odpady zebrane selektywnie 1 767,23 
 

1676,090 1554,00 1092,86 

Odpady zebrane w PSZOK 453,8 376,521 151,86 232,2 

Łącznie: 8 649,48 8 074,051 7581,10 7091,0 
Źródło: Roczna analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Miasta Zambrów 2018 

 

Miasto Zambrów w 2018 r. osiągnęło wymagane poziomy recyklingu, przygotowania do ponownego użycia 

oraz odzysku innymi metodami niektórych frakcji odpadów komunalnych, a także poziom ograniczenia masy 

odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Gmina w poprzednich okresach sprawozdawczych także 

uzyskiwała niezbędne poziomy recyklingu i odzysku.  

W 2019 r. Miasto Zambrów będzie musiało osiągnąć: poziom ograniczenia masy odpadów ulegających 

biodegradacji 40%, poziom recyklingu i odzysku surowców wtórnych 40% i Poziom recyklingu i odzysku 

odpadów budowlanych i rozbiórkowych 60%. 

 2018 2017 2016 2015 

 wymagany osiągnięty wymagany osiągnięty wymagany osiągnięty wymagany osiągnięty 

Poziom 
ograniczenia 
masy odpadów 
ulegających 
biodegradacji  

nie więcej 
niż 40% 

14,79% nie więcej 
niż 45% 

18,79% nie więcej 
niż 45% 

17,8% nie więcej 
niż 50% 

27,70% 

Poziom recyklingu 
i odzysku 
surowców 
wtórnych  

nie mniej 
niż 30% 

43,44 % nie mniej 
niż 20% 

35,30% nie mniej 
niż 18% 

23,27 % nie mniej 
niż 16% 

30,20% 
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Poziom recyklingu 
i odzysku 
odpadów 
budowlanych i 
rozbiórkowych  

nie mniej 
niż 50% 

100 % nie mniej 
niż 45% 

100% nie mniej 
niż 42% 

100% nie mniej 
niż 40% 

100% 

Źródło: Roczna analiza stanu gospodarowania odpadami komunalnymi Gmina Miasta Zambrów 2018 

3.9 Zasoby przyrodnicze  

Dotychczasowe zrealizowane działania 

 

2015 

Utrzymanie zieleni w mieście kosztowało 548.012,69 zł w tym: bieżąca konserwacja zieleni 238.676,46 zł, 

konserwacja zieleni na rondach 95.529,82 zł, wykonanie cięć sanitarnych drzew 40.600,18 zł, nasadzenia 

drzew i krzewów 13.905,70 zł, wykonanie prac naprawczych na terenach zielonych 21.931,69 zł, oraz 

pozostałe wydatki związane z utrzymaniem zieleni 472,44 zł. 

 

2016 

Utrzymanie zieleni w mieście kosztowało 534.339,84 zł. w tym: bieżąca konserwacja zieleni 244.317,24 zł, 

konserwacja zieleni na rondach 94.971,99 zł., wykonanie cięć sanitarnych drzew 33.924,05 zł, nasadzenia 

drzew i krzewów 18.067,20 zł. 

 

2017 

Utrzymanie zieleni w mieście kosztowało 545.319,63 zł. w tym: bieżąca konserwacja zieleni 244.168,35 zł, 

konserwacja zieleni na rondach 92.833,55 zł., wykonanie cięć sanitarnych drzew 27.353,70 zł. 

 

2018 

Utrzymanie zieleni w mieście kosztowało 594 850,89 zł. 

 

Udzielenie z budżetu miasta Zambrów dotacji celowej na dofinansowanie kosztów inwestycji związanych z 

urządzeniem terenów zieleni zadrzewień i zakrzewień na terenach stanowiących przestrzeń publiczną w 

granicach administracyjnych gminy Miasto Zambrów. Nabór I Wydatki poniesione: 126 878,50 zł.  

 

Stan obecny 

Miasto jest położone w północno-wschodniej części Polski w terenie o najmniej zmienionym  

i zanieczyszczonym środowisku naturalnym - obszar ten przynależy do tzw. „Zielonych Płuc Polski”. 

Teren miasta cechuje się zurbanizowaną przestrzenią charakterystyczną dla terenów miejskich. Zaistniałe 

procesy urbanistyczne nie zniszczyły równowagi między miastem a środowiskiem przyrodniczym. Krajobraz 

został ukształtowany przez zlodowacenia czwartorzędowe, charakteryzuje się obecnością licznych form 

geomorfologicznych. Na obszarze gminy na jej obrzeżach dominuje krajobraz rolniczy, użytki rolne stanowią 

ponad połowę powierzchni gminy. Zgodnie z zapisami Studium uwarunkowań... na obszarze Miasta Zambrów 

zachowały się elementy tworzące swoisty krajobraz kulturowy. Krajobraz kulturowy gminy reprezentuje typ 

krajobrazu rolniczo - osadniczego, z enklawami krajobrazu przyrodniczego, reprezentowanego przez 

niewielkie kompleksy leśne, zbiorniki wodne itp. 

Do głównych elementów, które kształtują strukturę przestrzenna i krajobraz w Zambrowie określonych w 

Studium uwarunkowań...zaliczamy: 

Obszary chronione – miejski system ekologiczny: 
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 obejmuje on doliny rzeki Jabłonki i Prątnika stanowiące główny ciąg ekologiczny będący miejscem 

spływu wód i mas powietrza oraz migracji roślin i zwierząt z naturalną roślinnością (zadrzewieniami i 

zakrzewieniami), 

 zalew na rzece Jabłonce o funkcji rekreacyjnej, 

 urządzone tereny zieleni miejskiej (parki, skwery, zieleń uliczna, tereny małej architektury osiedlowej, 

zieleń ogródków działkowych) o funkcjach rekreacyjnych, krajobrazowych, ekologicznych, 

aerosanitarnych i klimatycznych, 

 cmentarze o funkcjach: grzebalnej, tożsamości kulturowej i ekologicznej (zieleń), 

 ogrody działkowe o funkcjach: rekreacyjnej i ekologicznej, 

 tereny otwarte użytków rolnych (łąki, pastwiska, pola uprawne). 

 

Na obszarze Miasta Zambrów nie wyróżnia się form ochrony przyrody. 

 

3.2.4. Lasy  

Lasy spełniają wielorakie funkcje, wynikające z potencjału biotycznego ekosystemów leśnych i preferencji 

społecznych. Są to funkcje ekologiczne (ochronne), gospodarcze (produkcyjne) i społeczne (socjalne). Funkcje 

lasu mają charakter współzależny a płynące z użytkowania lasów korzyści dla społeczeństwa są wielkościami 

nieograniczonymi.  

Grunty leśne, zadrzewienia i zakrzewienia na terenie miasta Zambrów zajmują 53,66 ha tj. Zadrzewienia i 

zakrzewienia często wykazują cechy drzewostanów leśnych, o czym świadczy ich skład gatunkowy: dąb, osika, 

olcha oraz inne gatunki drzew liściastych w różnych klasach wieku. Stanowią one ciekawy element 

krajobrazowy, a także maja duże znaczenie klimatyczne dla miasta. 

3.10 Zagrożenia poważnymi awariami  

Dotychczasowe zrealizowane działania:  

 W 2017 roku przekazano dotację celową dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej  

w Zambrowie w kwocie 29.992,47zł za zakup kamery termowizyjnej i sprzętu informatycznego, 

 W 2016 roku przekazano 3.500,00 zł na doposażenie w radiostację Komendy Powiatowej Państwowej 

Straży Pożarnej w Zambrowie. 

 

Stan obecny 

Delegatura WIOŚ w Łomży prowadzi "Rejestr potencjalnych sprawców poważnych awarii". W rejestrze tym 

znajduje się aktualnie jedna jednostka położona na terenie miasta. Jest to: Zakład Produkcji Mleczarskiej  

w Zambrowie Spółdzielni Mleczarskiej „MLEKPOL” w Grajewie.  

 

Spółdzielnia Mleczarska MLEKPOL w Grajewie, Zakład Produkcji Mleczarskiej w Zambrowie: 

 amoniak w instalacji chłodniczej: - 6 Mg, 

 kwas azotowy - 6 Mg, 

 wodorotlenek sodu -10 Mg. 

Podstawowym źródłem zagrożenia w tym zakładzie jest amoniakalna instalacja chłodnicza. W przypadku 

wystąpienia awarii z udziałem amoniaku, w zależności od jej miejsca oraz wielkości emisji, może nastąpić 

zanieczyszczenie powietrza, w stopniu stwarzającym zagrożenie dla ludności, również poza granicami zakładu. 

Awaria związana z uwolnieniem się kwasu azotowego lub wodorotlenku sodu może spowodować skażenie 

gleby i wód podziemnych, a w przypadku przedostania się tych substancji do kanalizacji deszczowej także wód 

rzeki Jabłonki. Zakład posiada rozpoznanie zagrożeń, jakie stanowią eksploatowane i stosowane w procesach 
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produkcyjnych, materiały niebezpieczne. Posiada również opracowany operacyjny plan likwidacji 

nadzwyczajnych zagrożeń środowiska w przypadku jego wystąpienia. Plan ten jest uzgodniony z 

Komendantem Rejonowym Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie. Spółdzielnia posiada ratowników i 

sprzęt umożliwiający podjęcie działań w przypadku awarii z uwolnieniem materiałów niebezpiecznych. W 

latach 2011-2018 nie były prowadzone odrębne kontrole w zakresie ochrony przed awariami. Zagadnienia te 

były poddawane analizom i ocenie podczas kontroli dotyczących wypełniania przez Spółdzielnię warunków 

pozwolenia zintegrowanego. 

W latach 2015 - 2018 w zakładach przemysłowych leżących na terenie miasta nie stwierdzono zdarzeń o 

charakterze poważnych awarii. 

 

Transport: 

Poważne źródło zagrożenia na terenie powiatu zambrowskiego mogą stwarzać katastrofy kolejowe oraz 

wypadki drogowe środków transportu, przewożących materiały niebezpieczne. Przez teren miasta wiodą 

trasy tranzytowe prowadzące ruch, w dużej mierze pojazdów ciężkich, w stronę granicy wschodniej. Są to: 

 drogi krajowe: nr S8; nr 63 i nr 66, 

 drogi wojewódzkie: nr 679. 

Obecnie dzięki obwodnicy zagrożenie generowane przez przebieg drogi nr S8 (Warszawa- Białystok) jest 

znacznie mniejsze. Inspektorzy WIOŚ corocznie uczestniczą w kilku akcjach kontroli przewozów substancji 

niebezpiecznych prowadzonych na drogach woj. podlaskiego przez Policję i Inspekcję Transportu Drogowego. 

W latach 2015 - 2018 na terenie miasta nie odnotowano zdarzeń w ruchu drogowym, które mogły mieć 

wpływ na środowisko. 

 

Gazociągi: 

Do istotnych źródeł zagrożenia na terenie powiatu zambrowskiego należy zaliczyć gazociągi tranzytowe oraz 

gazowe sieci i instalacje. Gazociąg tranzytowy Wyszków - Zambrów – Białystok: 

 trasa – Wyszomierz Wlk. - Ostrożne - Stary Wdziękoń - Jabłonka Kościelna, 

 przekrój - Dn = 250 mm, 

 ciśnienie - pn = 6,4 MPa. 

 

W latach 2015 - 2018 na terenie miasta nie notowano zdarzeń o charakterze poważnych awarii związanych 

z siecią gazową. 

 

W zakresie ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu zambrowskiego funkcjonuje Komenda Powiatowa 

Państwowej Straży Pożarnej w Zambrowie, ul. Sadowa 4, zakwalifikowana do V kategorii komend 

powiatowych oraz wchodząca w jej skład Jednostka Ratowniczo – Gaśnicza w Zambrowie, która w swoich 

strukturach zawiera: 

 Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą, 

 Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP w Zambrowie. 
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4 Monitoring Programu  
 

Wdrażanie Programu Ochrony Środowiska podlega regularnej ocenie w zakresie: 

 określenia stopnia wykonania zadań / działań, 

 określenia stopnia realizacji przyjętych celów, 

 oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami a ich wykonaniem, 

 analizy przyczyn tych rozbieżności. 

 
Osiągnięcie celów wyznaczonych w „Program Ochrony Środowiska Gminy Miasto Zambrów na lata 2015-2018 

z perspektywą do roku 2022” wymaga prowadzenia bieżącego monitoringu przebiegu realizacji programu.  

 

Burmistrz (poprzez jednostkę koordynującą Program) będzie oceniał, co dwa lata stopień wdrożenia 

Programu, natomiast na bieżąco będzie kontrolowany postęp w zakresie wykonania zadań zdefiniowanych  

w programie.  

Stały monitoring umożliwia ocenę skuteczności podejmowanych działań oraz wprowadzanie w razie 

wystąpienia takiej konieczności odpowiednich korekt.  Podstawą właściwego systemu oceny realizacji 

Programu jest dobry system sprawozdawczości, oparty na wskaźnikach (miernikach) stanu środowiska  

i zmiany presji na środowisko. 

 
Wskaźniki presji wywieranej na środowisko odnoszą się do tych form działalności, które zmniejszają ilość  

i jakość zasobów środowiska, przy czym możliwe jest rozróżnienie: 

 wskaźników presji bezpośredniej, wyrażonej w kategoriach emisji zanieczyszczeń lub konsumpcji 

zasobów środowiska. 

 
Wskaźniki stanu odnoszą się, do jakości środowiska i jakości jego zasobów; jako takie odnoszą się do 

ostatecznych celów realizacji Planu i powinny być konstruowane w sposób umożliwiający dokonanie 

przeglądowej oceny stanu środowiska i zmian dokonujących się w czasie.  

Dzięki monitorowaniu realizowanych zadań i powiązaniu ich z określonymi wskaźnikami można śledzić czy 

założony trend przyjmuje oczekiwane wartości. 

W tabeli poniżej wskazano wskaźniki monitorowania POŚ przyjmując, że lista ta nie jest wyczerpująca i będzie 

sukcesywnie modyfikowana. 
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Tabela 7. Wskaźniki monitorowania POŚ 

Wskaźnik jednostka Osiągnięta wartość wskaźnika 

Dla roku 

bazowego 2014 

Rok 2018 

Gospodarka wodno- ściekowa 

Wskaźnik zwodociągowania gminy' % 85,5 98,3 

Długość sieci wodociągowej km 50,8 54,6 

Jednostkowe zużycie wody na mieszkańca* m3/m/rok 37,9 55,2 

Zużycie wody ogółem m3/rok 849 917,0 1 222 300 

Stopień skanalizowania gminy % 78,0 93,4 

Długość sieci kanalizacyjnej km 53,5 58,1 

Ilość ścieków odprowadzanych z terenu gminy tys. m3/rok 732,3 730  

Gospodarka odpadami 

Ilość zbieranych odpadów komunalnych, w tym Zebranych 

selektywnie 

Mg/rok 6 627,56 

1 299,46 

6 428,45 
1 767,23 

Odsetek surowców wtórnych zebranych selektywnie i 

wysegregowanych ze strumienia odpadów zmieszanych 

% 23,6 25,7 

Ochrona atmosfery 

Przekroczenia stężeń zanieczyszczeń w powietrzu substancja B(a)P/rok, PM2,5 

–I i II faza 

B(a)P/rok, PM2,5 - 

II faza 

Długość sieci ciepłowniczej km 22,7 24,3 ( w 2017 r.) 

Ochrona środowiska naturalnego i zasobów naturalnych 

Lesistość gminy % 0,9 1 

Edukacja ekologiczna w szkołach 

Ilość osób os. 450,0* 1820 

* W roku 2018 ujęto wszystkich uczniów szkół podstawowych w Zambrowie 

**Zużycie wody ogółem w Zambrowie podzielone na liczbę mieszkańców 

 


