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CZĘŚĆ A
PROGRAM OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA 

MILANÓWKA 

1. WPROWADZENIE 
 
1.1 Przesłanki ogólne 
Wśród zasad polityki ekologicznej, zarówno Polski jak i Unii Europejskiej, bardzo ważną rolę
spełnia zasada subsydiarności, która oznacza, że problemy ochrony środowiska powinny być
rozwiązywane na możliwie najniższym poziomie, zaś interwencja władz centralnych 
potrzebna jest jedynie tam, gdzie władze lokalne nie są w stanie samodzielnie rozwiązać
powstających problemów. Efektem przyjęcia powyższej zasady w Polsce po 1990 roku było
sukcesywne przekazywanie samorządom lokalnym kompetencji i obowiązków związanych z 
zapewnieniem właściwego stanu środowiska przyrodniczego. W chwili obecnej to właśnie 
gminy w decydującym stopniu wpływają na sposób realizacji zadań z zakresu planowania 
przestrzennego, gospodarki wodno - ściekowej, gospodarki odpadami; ich działanie w 
znaczącym stopniu wpływa na możliwość zapewnienia właściwej jakości powietrza 
atmosferycznego. Inicjatywy podejmowane na poziomie lokalnym w zasadniczy sposób 
wpłyną na możliwość wywiązania się Polski z zobowiązań w zakresie ochrony środowiska 
zapisanych w Traktacie Akcesyjnym pomiędzy naszym krajem a Unią Europejską. Nowym 
kompetencjom gmin towarzyszą coraz większe nowe obowiązki. Jednym z nich, 
wprowadzonym przez ustawę Prawo ochrony środowiska w 2001 roku (Dz. U. z 2001 r.      
Nr 62 poz. 627) jest obowiązek sporządzania gminnych programów ochrony środowiska.  
Kolejną, niezwykle ważną zasadą polityki ekologicznej Polski jest zasada zrównoważonego 
rozwoju, która oznacza, że wsparcie dla rozwoju gospodarczego i społecznego udzielane 
będzie z poszanowaniem wymagań ochrony środowiska, tak, aby pozostawić możliwość 
korzystania z zasobów przyrodniczych przyszłym pokoleniom. Zasada zrównoważonego 
rozwoju znalazła swoje potwierdzenie w Konstytucji, która w artykule 5 mówi: 
„Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności swojego terytorium, 
zapewnia wolności i prawa człowieka i obywatela oraz bezpieczeństwo obywateli, strzeże
dziedzictwa narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska, kierując się zasadą
zrównoważonego rozwoju”. Ustawa zasadnicza wskazuje także, że ochrona środowiska jest 
obowiązkiem zarówno obywateli, jak i władz publicznych, które poprzez swoją politykę,
powinny zapewnić nie tylko bezpieczeństwo ekologiczne, ale i dostęp do zasobów 
przyrodniczych zarówno współczesnemu, jak i przyszłym pokoleniom. Stanowi to istotną
przesłankę dla władz samorządowych. Gminy, akceptując zasady zrównoważonego rozwoju, 
powinny szukać takich kierunków rozwoju, które prowadzić będą do poprawiania jakości 
życia mieszkańców m.in. poprzez: zachowywanie cennych systemów przyrodniczych, 
ograniczanie emisji zanieczyszczeń do powietrza, wód i ziemi, zmniejszanie energo-, wodo- i 
materiałochłonności, ochronę krajobrazu i bioróżnorodności, wzmacnianie struktur 
ekologicznych, rozwijanie aktywności obywatelskiej itp. Realizacja powyższych celów nie 
będzie możliwa, jeśli aktywność gmin nie zostanie zaplanowana i ujęta w spójny program 
działań
Niniejszy dokument zawiera taki program przygotowany dla gminy Milanówek. Przedstawia 
on w sposób kompleksowy politykę ekologiczną gminy, wyznacza najważniejsze cele                 
i zadania, jakie w tym zakresie powinny być osiągnięte. Dokument ten stanowi rozwinięcie        
i kontynuację przyjętego w październiku 1995 roku przez władze Milanówka „Programu 
działań Miasta Milanówka w zakresie ochrony i kształtowania środowiska na lata 1995 – 
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2010” oraz zachowuje spójność z kierunkami działań wyznaczonymi w „Strategii 
zrównoważonego rozwoju miasta Milanówka na lata 2004 – 2020”.  
Przedstawiając niniejszy dokument władze miasta wyrażają nadzieję, że realizacja 
przedstawionych w nim celów i zadań przyczyni się do poprawy jakości życia mieszkańców 
Milanówka i umożliwi zachowanie jego walorów przyrodniczo - krajobrazowych. 
 

1.2 Podstawy prawne 
Zgodnie z obowiązującymi wymaganiami ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 
kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2001 Nr 62  poz. 627) działania z zakresu ochrony środowiska 
w gminie powinny być realizowane zgodnie z  programem ochrony środowiska. Art. 17 ust. 1 
tego aktu prawnego nakazuje przygotowanie programu ochrony środowiska dla gminy w celu 
zapewnienia, że na poziomie lokalnym realizowane będą cele polityki ekologicznej państwa. 
Program ochrony środowiska dla gminy powinien określać wymagania odnoszące się do
polityki ekologicznej państwa, a w szczególności winien zawierać:
• cele i priorytety ekologiczne, 
• rodzaj i harmonogram działań proekologicznych, 
• środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy prawne, ekonomiczne, 

społeczne. 
 
Rada Gminy ma obowiązek uchwalić program ochrony środowiska do dnia 30 czerwca            
2004 roku. Z wykonania Programu Burmistrz Gminy będzie, co dwa lata sporządzał raporty, 
które będą przedstawiane Radzie. Gminny program ochrony środowiska podlega opiniowaniu 
na szczeblu powiatu.  
Dodatkowo artykuł 14 ustawy o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2001 Nr 62  
poz. 627) zobowiązuje  Gminy do opracowania planu gospodarki odpadami, który stanowić
powinien część programu ochrony środowiska. Plan gospodarki odpadami powinien określać
w szczególności: 
• aktualny stan gospodarki odpadami w gminie, charakterystykę jakościową i ilościową

strumienia powstających odpadów,  
• istniejące instalacje odzysku i unieszkodliwiania odpadów, schemat przepływu odpadów, 

koszty gospodarowania odpadami, 
• prognozowane zmiany w zakresie gospodarowania odpadami, 
• cele i działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarowania odpadami, 
• instrumenty finansowe służące realizacji zamierzonych celów, 
• system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów. 
 
Zgodnie z ustawą plan gospodarki odpadami winien być zaopiniowany przez Starostę
Powiatu Grodzisk Mazowiecki. Burmistrz Miasta Milanówka składał będzie, co 2 lata Radzie 
Miasta sprawozdanie z jego realizacji, a nie rzadziej, niż co 4 lata plan ten powinien ulegać
aktualizacji. Burmistrz  Miasta Milanówka postanowił przygotować pod obrady Rady Miasta 
wspólny dokument pt. „Program ochrony i kształtowania środowiska wraz z planem 
gospodarki odpadami w gminie Milanówek do 2011 r.”. Jest to wypełnienie obowiązku 
wynikającego z przyjęcia dokumentu ”Strategia zrównoważonego rozwoju miasta Milanówka 
na lata 2004 – 2020” (działanie 2.1. w ramach celu operacyjnego nr 2).  
 
1.3  Cele i zakres Programu 
Głównym celem Programu jest określenie celów polityki ochrony środowiska w mieście 
ogrodzie Milanówek. Przyjęte w Programie cele powinny uwzględniać konieczność realizacji 
zarówno lokalnych priorytetów ochrony środowiska jak i strategii działań wynikających         
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z planów wyższego szczebla: powiatu Grodzisk Mazowiecki i województwa mazowieckiego. 
W oczywisty sposób cele te nie mogą być sprzeczne z priorytetami polityki ekologicznej 
państwa. Dlatego też przygotowany „Program ochrony i kształtowania środowiska wraz           
z planem gospodarki odpadami w gminie Milanówek do 2011 r.” uwzględnia uwarunkowania 
powiatowe i wojewódzkie wynikające z przygotowania i przyjęcia następujących 
dokumentów: 
• Program ochrony środowiska wraz z planem gospodarki odpadami Powiatu Grodzisk 

Mazowiecki do 2011 r., 
• Strategia rozwoju województwa mazowieckiego, 
• Regionalny program operacyjny dla województwa mazowieckiego na lata 2004 – 2006, 
• Program ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego, 
• Plan gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego. 
 
Tak, jak to stwierdzono powyżej, program powinien być spójny z celami dokumentów 
tworzonych na szczeblu centralnym, przy jego opracowaniu  wzięto pod uwagę priorytety 
zawarte w następujących, przyjętych przez Parlament i Rząd dokumentach krajowych: 
• II Polityka ekologiczna państwa oraz Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej 

państwa na lata 2002 – 2010, 
• Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na lata 

2007 – 2010, 
• Polska 2025, długookresowa strategia trwałego i zrównoważonego rozwoju, 
• Krajowy plan gospodarki odpadami, 
• Krajowy program oczyszczania ścieków komunalnych. 
 
Ze względu na międzynarodowe uwarunkowania krajowej polityki ekologicznej, wynikające 
z podpisanych wielostronnych umów i konwencji, a także biorąc pod uwagę członkostwo 
Polski w Unii Europejskiej, przy przygotowywaniu Programu starano się uwzględnić
priorytety wynikające z takich dokumentów jak:   
• Traktat Akcesyjny (ze szczególnym uwzględnieniem zobowiązań wynikających                 

ze stanowiska negocjacyjnego w obszarze Środowiska), 
• Strategię zrównoważonego rozwoju Unii Europejskiej, 
• Szósty Program Działań UE na rzecz ochrony środowiska,  
• Agenda 21 – Ramowy Program Działań,
• konwencje i porozumienia międzynarodowe podpisane i ratyfikowane przez Polskę

(m.in. Ramowa Konwencja NZ w sprawie Zmiany Klimatu i Protokół z Kioto, Konwencja 
Wiedeńska, Protokół Montrealski oraz poprawki do Protokołu, Konwencja                           
o Bioróżnorodności, Konwencja Ramsar o ochronie obszarów wodno - błotnych i inne). 

 
Program przyjmuje podstawowe zasady ogólne, leżące u podstaw polityki ochrony 
środowiska UE i Polski. Są to: 
• zasada zrównoważonego rozwoju, 
• zasada przezorności, 
• zasada prewencji, 
• zasada „zanieczyszczający” płaci, 
• zasada równego dostępu do środowiska postrzegana w kategoriach: 

- sprawiedliwości międzypokoleniowej, 
- sprawiedliwości międzyregionalne i międzygrupowej, 
- równoważenia szans między człowiekiem i przyrodą,
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• zasada uspołecznienia,  
• zasada subsydiarności, 
• zasada efektywności ekologicznej i ekonomicznej. 
 
Program określa: 
• aktualną sytuację ekologiczną w mieście Milanówek, 
• ekologiczne, przestrzenne, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju gminy, 
• priorytetowe działania w podziale na krótkoterminowe (lata 2004 – 2006)                            

i długoterminowe (do roku 2011), 
• harmonogram konkretnych zadań w zakresie ograniczenia emisji, ochrony zasobów 

przyrody, racjonalnego gospodarowania środowiskiem, aktywizacji prośrodowiskowej 
społeczeństwa i wzrostu świadomości ekologicznej. 

 
Program dotyczy obszaru miasta Milanówek, tym niemniej bierze on pod uwagę różnego 
rodzaju powiązania, w tym powiązania przestrzenne i przyrodnicze z sąsiednimi gminami. 
Program opracowany jest z uwzględnieniem ustrojowej pozycji samorządu gminy i jego 
kompetencji wynikających z przepisów prawa ochrony środowiska.  
 
Niniejszy „Program ochrony i kształtowania środowiska miasta Milanówka wraz z planem 
gospodarki odpadami na lata 2004 – 2011” przygotowany został z udziałem społeczeństwa. 
Powołano Komitet Sterujący, do którego obok Burmistrza Milanówka i pracowników Urzędu
Miejskiego weszli przedstawiciele organizacji ekologicznych działających w Milanówku 
(skład Komitetu – patrz załącznik 1). Ponadto zorganizowano dwa spotkania z mieszkańcami 
miasta, w trakcie pierwszego, w dniu 19 kwietnia 2004 r przedstawiono mieszkańcom projekt 
opracowania, w trakcie drugiego, w dniu 14 czerwca 2004 r zaprezentowano ostateczną jego 
wersję. W międzyczasie, w dniach 19 kwietnia – 31 maja 2004 r mieszkańcy Milanówka 
mieli możliwość zgłaszania pisemnych uwag i komentarzy do „Programu...” w Referacie 
Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego. W kwietniu projekt opracowania został przesłany 
do działających na terenie miasta stowarzyszeń z prośbą o uwagi i komentarze. Ponadto,  
założenia programu, materiały wyjściowe oraz wnioski z realizowanych prac, a także kolejne 
wersje robocze opracowania przedstawiano na stronie internetowej Urzędu Miejskiego. 
Zainteresowani mogli zgłaszać uwagi do opracowania także drogą elektroniczną. Projekt 
Programu konsultowano ponadto z różnymi grupami społecznymi i zawodowymi Milanówka: 
nauczycielami, przedsiębiorcami, przedstawicielami nauki itp. W załączniku 2 przedstawiono 
sposób uwzględnienia uwag uzyskanych w trakcie konsultacji społecznych „Programu...”

1.4 Funkcje Programu 
Niniejszy „Program ochrony i kształtowania środowiska wraz z planem gospodarki odpadami 
w gminie Milanówek do 2011 r.” ma stać się podstawowym dokumentem koordynującym 
działania na rzecz ochrony środowiska w mieście. W szczególności: 
• przekazuje społeczeństwu i przedsiębiorcom informacje na temat zasobów środowiska 

przyrodniczego oraz stanu poszczególnych komponentów środowiska, 
• omawia najważniejsze problemy, w tym zagrożenia ekologiczne, proponując sposoby ich 

rozwiązania  w określonym czasie, 
• jest gwarantem wdrażania zrównoważonego rozwoju gminy, 
• określa sposoby współpracy administracji publicznej wszystkich szczebli oraz instytucji           

i pozarządowych organizacji ekologicznych na rzecz ochrony środowiska w gminie, 
• ułatwia, a niekiedy formalnie umożliwia występowanie o środki finansowe potrzebne do 

realizacji przedsięwzięć,
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• ułatwia opiniowanie programów ochrony środowiska wyższego szczebla (powiatowych       
i wojewódzkich), wydawanie  decyzji określających sposób i zakres korzystania ze 
środowiska, 

• obiektywizuje wydawanie decyzji określających sposób i zakres korzystania ze 
środowiska, 

• organizuje system informacji o stanie środowiska i działaniach zmierzających do jego 
poprawy. 

 
Program omawia szczegółowo zadania na lata 2004 – 2011. Taki horyzont czasowy przyjęto 
w odniesieniu do podstawowego dokumentu wyznaczającego kierunki polskiej polityki 
ochrony środowiska tj. „Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem 
perspektyw na lata 2007 – 2010”. Podejście takie jest także zgodne z przepisami Prawa 
ochrony środowiska, określającego w art. 14 ust. 2, iż politykę ekologiczną przyjmuje się na 
cztery lata, z tym, że przewidziane w niej działania w perspektywie obejmują kolejne cztery 
lata. Stąd w Programie sformułowano zadania obejmujące dwa okresy: 
• zadania i cele krótkoterminowe – lata 2004 – 2006, 
• zadania i cele długoterminowe – do roku 2011. 
 
Jak już wskazano wyżej ocena i weryfikacja realizacji zadań Programu dokonywana będzie 
zgodnie z wymogami ustawy, co 2 lata od przyjęcia Programu, aktualizacja zarówno 
programu ochrony środowiska jak i planu gospodarki odpadami nastąpić musi po upływie          
4 lat. 
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2.  DANE PODSTAWOWE 
 
Pierwsze wzmianki o Milanówku sięgają XV wieku. Istniała wówczas, na obecnym obszarze 
miasta, wieś zwana Milanowo (Milanów), która w dokumentach z XVI w występuje już jako 
wieś szlachecka Milanowo – Rabsztyn, należąca do parafii Żukowo i licząca 50 
mieszkańców. Trzysta lat później, w 1827 roku oprócz wsi istnieje na tym terenie również
folwark i kolonia, zamieszkałe przez ponad 200 mieszkańców. W 1846 roku obszar wsi 
zostaje przecięty linia kolejową Warszawa – Wiedeń, w 1901 roku na tej trasie utworzono 
przystanek kolejowy Milanówek. Stworzenie połączenia komunikacyjnego ze stolica, a także
znakomite warunki lokalne: piękne lasy dębowo – sosnowe (pozostałość Puszczy 
Mazowieckiej), urozmaicona rzeźba i łagodny, korzystny klimat sprzyjały stworzeniu na tym 
terenie miejscowości i osiedlaniu się nowych mieszkańców. 
Początek dzisiejszego miasta związany jest z rozpoczętą w 1899 roku parcelacją lasów 
majątku Milanówek (dalsze etapy parcelacji miały miejsce w 1910 roku i w 1923 roku) oraz 
sąsiadujących z nim majątków: Grudów (w 1903 roku) i Czubin (w 1911 roku). W sumie 
rozparcelowano 500 hektarów terenów leśnych i gruntów rolnych. Na obszarze objętym 
parcelacją w szybkim tempie powstaje letnisko w wysokim standardzie, dobrze rozwiniętej 
infrastrukturze i ciekawej architekturze – w stylu „zakopiańskim” i dworkowym, 
nawiązującym do tradycji dworów szlacheckich. Wprowadzono wówczas także wymóg, aby 
minimalna wielkość działki wynosiła 5000 m2 co miało zapewnić zachowanie leśno –
parkowego charakteru letniska. W 1919 roku Milanówek uzyskuje status gminy.                       
W 1921 roku liczy już 2193 mieszkańców, na jego terenie wybudowano 330 domów. 
Połączenie z Warszawą umożliwia linia kolejowa, kursują 24 pociągi dziennie, podróż do
centrum stolicy trwa około 50 minut. W latach dwudziestych i trzydziestych XX wieku 
zaczęto rozwijać na terenie miasta działalność gospodarczą. Powstaje wówczas wiele 
drobnych zakładów, rozwijają się usługi, czynnych jest około 100 sklepów. Najsławniejsza 
jest, utworzona w 1925 roku na bazie Centralnej Doświadczalnej Stacji Jedwabniczej w 
Milanówku, fabryka jedwabiu naturalnego rodzeństwa Henryka i Stanisławy Witaczek. 
We wrześniu 1939 roku liczba mieszkańców Milanówka wynosi 6,5 tysiąca osób. Do 1944 
roku liczba ludności utrzymuje się na podobnym poziomie, po upadku Powstania 
Warszawskiego do miasta napływają uchodźcy z Warszawy, w efekcie czego w szczytowym 
momencie liczba mieszkańców przekraczała 50 tysięcy osób.   
Po zakończeniu II Wojny Światowej Milanówek powoli pustoszeje. Trwa walka                        
o zachowanie charakteru miasta – częściowo wygrana, gdyż zachowano większość 
zabytkowych willi i obszarów zieleni miejskiej; częściowo przegrana gdyż prywatne wille 
objęto przymusowym kwaterunkiem co często powodowało ich dewastację, a na teren miasta 
wkroczyła zabudowa osiedlowa typu blokowego, całkowicie obca i sztuczna dla charakteru 
Milanówka. Po 1989 roku odradza się samorządność i rozpoczynają się działania mające 
zapewnić odtworzenie i zachowanie charakteru Milanówka jako miasta - ogrodu.  
 

2.1  Położenie  
 
Miasto Milanówek położone jest na Nizinie Środkowomazowieckiej na skraju w mezoregionu 
Równiny Łowicko – Błońskiej, u podnóża Wysoczyzny Rawskiej,  w zlewni rzeki Utrata . 
Nizina Środkowomazowiecka stanowi wielkie kotlinowate obniżenie na założeniu 
trzeciorzędowej niecki tektonicznej charakteryzujące się zbiegiem dolin Wisły, Narwi, Bugu, 
Pilicy i Bzury. Rzeźba Niziny jest mało zróżnicowana, dominującą formą są tu płaskie 
równiny denudacyjne lub tarasy rzeczne. Krajobraz urozmaicają występujące wydmy. 
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Wysokość bezwzględna tego terenu wynosi od 60 do 150 m npm. Występują tu przede 
wszystkim gleby pseudobielicowe, a w dolinach rzecznych – mady. 
Równina Łowicko - Błońska to mezoregion charakteryzujący się nieco lepszymi glebami – 
dominują tu czarne ziemie wykształcone na peryglacjalnych utworach pylastych. Równina 
rozciąga się na obszarze około 3060 km2, na południe od doliny Wisły i Bzury. Jest to płaski 
poziom denudacyjny, poprzecinany niewielkimi dopływami Bzury. Milanówek położony jest 
w południowej części mezorejonu, u podnóża krawędzi nadarzyńskiej. Najniżej położony 
punkt miasta, (ok. 90,5 m npm) znajduje się w północnej jego części, w dolinie Rokitnicy.    
W kierunku południowym teren lekko wznosi się osiągając największą wysokość na południe 
od linii ulic Cicha – Wiatraczna (ok. 112 m npm). Środkową część miasta stanowi sandrowy 
taras, na którym występują wydmy o wysokości dochodzącej do 6 metrów.  
Milanówek leży na terenie powiatu Grodzisk Mazowiecki, w odległości około 15 km od
zachodniej granicy Warszawy i 33 km od centrum stolicy (rys. 1).  
 

Rys. 1 Położenie miasta Milanówek  
 

2.2 Granice gminy. Powiązania komunikacyjne 
 
Miasto – ogród Milanówek stanowi integralną część Grodziskiego Zespołu Zurbanizowanego 
w skład, którego wchodzą ponadto: Grodzisk Mazowiecki, Brwinów i Podkowa Leśna. 
Obszar miasta zajmuje 1352 ha, z czego 625 ha stanowią użytki rolne. 
Miasto graniczy od:  
zachodu    - z Grodziskiem Mazowieckim,  
południowego wschodu  - z Podkową Leśną,
północnego wschodu   -  z Brwinowem 
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północnego zachodu   - z terenami gminy Grodzisk Maz., 
południa   - z sołectwem Owczarnia (gmina Brwinów).  
 
Z terenami sąsiadującymi Milanówek skomunikowany jest zarówno drogami jak i za pomocą
linii kolejowych.  
Główną drogą przechodzącą przez obszar miasta, jest droga wojewódzka nr 719 Warszawa – 
Żyrardów - Kamion. Jest to droga jednojezdniowa, o dużym natężeniu ruchu. Największe 
zatłoczenie występuje w godzinach rannych (w kierunku do Warszawy) oraz  późnym 
popołudniem i wieczorem (ruch od strony stolicy). Czas dojazdu do centrum Warszawy 
wynosi wówczas około 1 godziny. Długość drogi na terenie miasta wynosi około 3 km, pełni
ona funkcje głównej trasy tranzytowej dla powiązań regionalnych. Przebieg trasy stanowi 
źródło znaczących uciążliwości środowiskowych – przede wszystkim akustycznych oraz 
zanieczyszczenia powietrza, a także jest istotnym zagrożeniem dla bezpieczeństwa 
mieszkańców.  
Inne ważne drogi, łączące Milanówek z sąsiednimi gminami to trasy: 
Nr 01414  Milanówek   –   Żółwin 
Nr 01416  Milanówek   –   Opypy – Adamowizna 
Nr 01431  Milanówek   –   Falęcin 
Nr 01449  Milanówek   –   Żuków
Komunikację z Warszawą zapewnia także linia kolejowa Warszawa – Skierniewice 
(stanowiąca fragment Centralnej Magistrali Kolejowej). Czas dojazdu do centrum Warszawy 
ze stacji Milanówek wynosi około 35 minut.  
Omawiany obszar połączony jest z Warszawą także poprzez linię Warszawskiej Kolei 
Dojazdowej. Stacje znajdują się w południowej i centralnej części miasta. Czas dojazdu do 
centrum Warszawy wynosi około 1 godziny. 
 
2.3  Warunki przyrodnicze i klimatyczne 
 
2.3.1 Klimat 
Warunki klimatyczne na terenie miasta kształtują się w przeważającej mierze pod wpływem 
zachodniej cyrkulacji atmosferycznej i dominujących w ciągu roku mas powietrza 
polarnomorskiego. Klimat tego regionu jest nieco cieplejszy niż sąsiednich makroregionów, 
bowiem średnia roczna temperatura powietrza wynosi 7,5 – 8,0°C. Temperatury maksymalne 
mieszczą się w granicach – 28o do + 36o C. Najzimniejszym miesiącem jest styczeń (– 2,4°C), 
najcieplejszym miesiącem jest lipiec (+ 18,3OC).  
Średnia roczna suma opadów wynosi 535 mm. W tej sumie opadów rocznych większy udział
mają opady półrocza ciepłego, maksymalne dobowe sumy opadów występują w okresie od 
kwietnia do października. Liczba dni z pokrywą śnieżną wynosi od 70 do 80 dni, liczba dni 
pochmurnych od 120 do 140, liczba dni pogodnych – 57. Okres wegetacyjny trwa 215 dni od 
1-3 kwietnia do 4 – 5 listopada. Teren miasta jest dobrze przewietrzany, dzięki czemu nie 
stagnują tu mgły i nie zalega zimne powietrze. Przeważają wiatry zachodnie ze znacznym 
udziałem wiatrów północno – zachodnich. 
Ogromną rolę w tworzeniu swoistego mikroklimatu omawianego terenu odgrywa zieleń
miasta. Jej zachowanie ma kluczowe znaczenie dla zapewnienia wysokiej jakości powietrza w 
Milanówku. 
 
2.3.2 Warunki przyrodnicze  
Głównym walorem Milanówka, odróżniającym go od wielu innych miast podobnej wielkości, 
jest istniejąca zieleń o charakterze leśno – parkowym. Towarzyszy ona zabudowie 
jednorodzinnej, występuje na  terenach publicznych (skwery, parki) oraz rośnie na 
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położonych pomiędzy zabudową działkach niezabudowanych. Znaczna część terenu 
porośnięta jest drzewostanami starszymi, ponad 80 letnimi o wybitnych walorach 
przyrodniczo – krajobrazowych. Ważnym elementem szaty roślinnej miasta są także
drzewostany młodsze 40 – 80 letnie i 25 – 40 letnie. Zieleń ta decyduje o zachowaniu 
charakteru miasta – ogrodu. 
Roślinność potencjalna tego terenu to subkontynentalne grądy Tilio - Carpinetum w odmianie 
mazowieckiej – postać uboga, a w północnej części powiatu świetlista dąbrowa Potentillo 
albae - Quercetum. Szata roślinna została jednak silnie przekształcona w wyniku działalności 
człowieka i powyższe zbiorowiska w Milanówku praktycznie już nie występują.
Miasto Milanówek, poza niewielkim południowo-zachodnim fragmentem, znajduje się w
systemie przyrodniczym terenów chronionych województwa mazowieckiego. Zostało ono
włączone do Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu w 1997 roku (Dz. Urzędowy 
województwa warszawskiego nr 43, poz. 149). Oznacza to, iż dopuszczone są tu tylko 
ekstensywne formy gospodarowania. Centralna część miasta została ponadto objęta strefą
ochrony urbanistycznej. Walory kulturowe i przyrodnicze centrum miasta zostały
zabezpieczone poprzez wpis do rejestru Konserwatora Zabytków. Chroniona prawnie jest 
zarówno zabytkowa architektura Milanówka jak i jego liczny starodrzew i zabytkowe obiekty 
parkowe. Występujące tu  ponad 200 letnie dęby objęte są statusem pomników przyrody.  
Zieleń oraz cieki wodne występujące na terenie miasta tworzą aktywną strukturę biologicznie 
czynną i są elementami łączącymi ciągi przyrodnicze o znaczeniu regionalnym, które ciągną
się od doliny Wisły (na wysokości Glinianek) poprzez Lasy Baniochy, Lasy Chojnowskie, 
Sękocińskie, Nadarzyńskie, teren Podkowy Leśnej, poprzez teren miasta Milanówka i dalej na 
północ i północny zachód w stronę drzewostanów Puszczy Kampinoskiej. Tworzą one także
system lokalnych powiązań przyrodniczych i korytarzy ekologicznych, czyli miejsc odnowy i 
przemieszczania się zwierząt i roślin. Duże znaczenie dla zachowania walorów 
przyrodniczych miasta mają także tereny otwarte mające znaczenie dla funkcjonowania 
systemu regeneracji i wymiany powietrza oraz pełnią niezaprzeczalne funkcje krajobrazowe. 
Milanówek znajduje się w systemie przyrodniczych terenów otwartych i wraz z terenami 
biologicznie czynnymi Brwinowa i Podkowy Leśnej tworzy ponadlokalny system 
przyrodniczy.  
O unikalnym charakterze miasta-ogrodu  Milanówka decyduje przede wszystkim bogactwo i 
różnorodności szaty roślinnej tego terenu. Wśród gatunków występujących w drzewostanach 
występują dęby, brzozy, lipy, kasztanowce, graby, wiązy, jarzębiny, jesiony, olchy, sosny i 
świerki. Wśród siedlisk leśnych wyróżnić tu można zarówno las mieszany, bór świeży, 
dąbrowę świetlista, grąd. Ze 150 ha powierzchni leśnej w okresie międzywojennym do chwili 
obecnej przetrwało 33 ha lasów posiadających status lasów chronionych. Lasy ochronne 
tworzą:

- tzw. park Lasockiego;  
- las powyżej ul Gospodarskiej, tzw. Las Olsowy; 
- las na zachód od ul. Wojska Polskiego, las Pondra – ul. Partyzantów;  
- las w obrębie ulic: Jasna, Próżna;  
- lasek na przedłużeniu ul. Cichej do ul. Wierzbowej; 
- las na Turczynku;  
- kompleks leśny pomiędzy ulicami: Wiatraczną, Brwinowską i Nadarzyńską;
- las za byłym wysypiskiem śmieci (obecnym stadionem Na Turczynku). 

 
Poza tym występują na terenie miasta liczne enklawy lasów ochronnych w formie 
niezabudowanych działek leśnych, np. lasek olszowy w rejonach ul. Lipowej. Celem działań
na rzecz ochrony przyrody gminy powinno być prowadzenie polityki ochrony tych terenów 
przed naciskiem urbanizacji. 
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Na terenie gminy występują też tereny ogródków działkowych:  
- okolice ulic B. Prusa, Partyzantów, Świerkowej o wielkości ca 3,5 ha  
- ogródki działkowe Na Turczynku ca 6,0 ha /S. cz./ 

 

Fot. 2.3.1  Jeden z terenów zieleni 
miejskiej w Milanówku 

Inne ważne ekosystemy występujące 
w mieście to m.in.:  torfowiska, łąki, 
wydmy, pastwiska, pola uprawne, 
roślinność przywodna. Odgrywają
one istotną rolę we wzmacnianiu 
lokalnego systemu przyrodniczego 
miasta. 
Dzięki wielkiemu bogactwu świata 
roślinnego na terenie miasta 
występuje wiele gatunków zwierząt, 
w tym także gatunki uznane za 

rzadkie lub nawet zagrożone i ginące, jak np.: dzięcioł czarny, wilga, słowik. Lęgi odbywają
tu licznie przybywające ptaki migrujące: jerzyki, słowiki, szpaki, skowronki. Występują tu 
także liczne gatunki sów – zwłaszcza na dużych działkach parkowo- leśnych po północnej 
stronie torów PKP i ptaki drapieżne, np. błotniak stawowy, myszołów – zwłaszcza w 
okolicach terenów otwartych łąk i pól. Warunki zadrzewionych i zakrzewionych ogrodów 
sprzyjają różnorodności świata drobnych ssaków, np. jeży. Występują tu także sarny, dziki, 
zające. Pojawianie się większych ssaków możliwe jest tylko dzięki nieprzerwanym ciągom 
przyrodniczym między sąsiednimi gminami – lasami Podkowy Leśnej i terenami otwartymi 
Grodziska Mazowieckiego i Brwinowa. 
Lokalne ciągi przyrodnicze związane są głównie z występującymi tu wodami 
powierzchniowymi – przede wszystkim rzeką Rokitnicą oraz kanałami i rowami 
melioracyjnymi zlokalizowanymi na terenie miasta. Tam też koncentruje się życie płazów. 
Jednakże w miarę wkraczania zabudowy na tereny do tej pory nie użytkowane inwestycyjnie 
obserwuje się znaczny spadek ich liczebności. Nieodwracalne straty wywołuje też
powstrzymywanie wód rzeki Rokitnicy poza granicami gminy. Istnieje wyraźna potrzeba 
podjęcia starań mających na celu ochronę wszystkich cieków wodnych oraz podmokłych łąk i
torfowisk. 
Zachowanie istniejących powiązań przyrodniczych, zarówno tych o znaczeniu regionalnym 
jak i lokalnych powinno stanowić jeden z najważniejszych celów lokalnej polityki 
ekologicznej. Zagrożeniem dla bioróżnorodności Milanówka jest postępujący proces 
urbanizacji miasta, a w szczególności rozcinanie tras migracyjnych w wyniku grodzenia i 
zabudowy korytarzy ekologicznych 
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2.4  Ludność, gospodarstwa domowe 
W Milanówku mieszka obecnie 15 345 osób (stan na dzień 30.11.2003) i w ciągu ostatniej 
dekady wzrosła o około 800 osób (w 1990 liczba mieszkańców wynosiła 14521). Główną
przyczyną wzrostu populacji jest napływ nowych mieszkańców, w samym mieście od ponad  
dziesięciu lat obserwuje się niski i malejący przyrost naturalny (obecnie na poziomie około
minus 4.0 o/oo, co jest wartością niższą od średniej dla powiatu grodziskiego, która wynosi 
minus 1,9 o/oo). Cechą charakterystyczną miasta jest wysoki (wyższy niż średnia dla powiatu) 
udział ludności w wieku przedprodukcyjnym i poprodukcyjnym i niższy w wieku 
produkcyjnym. Gęstość zaludnienia jest stosunkowo duża (wyższa niż w sąsiednich gminach) 
i wynosi 1135 osób/km2.

Fot. 2.4.1 Przykład willowej 
zabudowy w Milanówku  
 

Ilość gospodarstw domowych        
w mieście wynosi 5 604, z tego 
4164 mieszka w domach 
indywidualnych, a 1440                 
w lokalach znajdujących się w
zabudowaniach wielorodzinnych. 

Podstawowe typy zabudowy na obszarze miasta to:  
• zabudowa jednorodzinna występuje na całym obszarze miasta i jest dominującym typem 

zabudowy (ponad 80% obszaru miasta),  
• zabudowa willowa, która jest skupiona głównie w strefie ochrony konserwatorskiej na 

obszarach dawnej parcelacji (Fot 2.4.1), 
• zabudowa siedliskowa dla ludności związanej z rolnictwem, częściowo przemieszana z 

budownictwem jednorodzinnym. Występuje zwłaszcza na północnych i południowych 
obrzeżach miasta, 

• zabudowa wielorodzinna „małomiasteczkowa” I - III kondygnacyjna. Ten typ zabudowy 
pochodzi przede wszystkim z lat międzywojennych, 

• zabudowa osiedlowa typu blokowego. W Milanówku wybudowano pięć osiedli z 
wielorodzinnymi budynkami, są to:  
- osiedle „Jedwabnik” I i II, 
- osiedle „Królewska”, 
- osiedle „Inżynierska”, 
- osiedle „Berliny”, 
- osiedle przy ul. Zachodniej. 

 
Od 2002 roku trwa budowa 104 lokali w budynkach wielorodzinnych, wznoszonych w 
ramach Towarzystwa Budownictwa Społecznego przy ul. Bliskiej i Na Skraju.  
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2.5   Infrastruktura techniczna i społeczna 
Pod względem komunikacyjnym miasto obsługiwane jest zarówno przez Polskie Koleje 
Państwowe, spółkę obsługującą Warszawską Kolej Dojazdową, jak i przez komunikację
autobusową – PKS Grodzisk Mazowiecki oraz przewoźników prywatnych.  
Sieć dróg na omawianym terenie jest stosunkowo dobrze rozwinięta, choć znaczna ich ilość to 
drogi bez utwardzonej nawierzchni. Długość dróg powiatowych i wojewódzkich w gminie 
wynosi 14,28 km, są to prawie wyłącznie drogi o nawierzchni utwardzonej. Długość dróg 
gminnych wynosi 91 km, z czego 64,5 km to drogi gruntowe. Stan dróg o nawierzchni 
bitumicznej przede wszystkim gminnych, ale także pozostałych klas jest zazwyczaj 
niewystarczający lub wręcz zły, ze względu na występujące przełomy i koleiny. Jednym z 
najtrudniejszych do rozwiązania problemów, wpływających na stan środowiska 
przyrodniczego gminy, jest bardzo duże zatłoczenie ulicy Królewskiej. Jej obciążenie szacuje 
się na 25 000 pojazdów/dobę.
W obrębie miasta, wzdłuż ulicy Królewskiej została w ostatnich latach wybudowana ścieżka
rowerowa klasy Ib, która pozwala na bezpieczne poruszanie się rowerzystów. Ścieżka ta jest 
wyprowadzona poza granice miasta, w stronę Grodziska Mazowieckiego. 
Stosunkowo dobrze rozwinięta jest w mieście sieć gazowa oraz wodociągowa.  
Gaz do sieci na terenie miasta wprowadzany jest ze stacji gazowej 1o w Grodzisku 
Mazowieckim, skąd magistralą średniego ciśnienia doprowadzany do Milanówka. Magistrala 
ta przebiega w mieście pod ulicą Królewską, skąd rozprowadzany jest do poszczególnych 
części miasta gazociągami o mniejszych średnicach. Część sieci gazowniczej wybudowano w 
latach osiemdziesiątych, wymaga ona obecnie modernizacji. 
System zaopatrzenia w wodę Milanówka jest powiązany z systemem istniejącym w 
Grodzisku Mazowieckim (patrz rozdz. 3.4.2) poprzez ujęcie Cegielniana, traktowane obecnie 
jako ujęcie rezerwowe. Woda do systemu w mieście wprowadzana jest z trzech lokalnych 
ujęć wody podziemnej; dwóch czerpiących wodę z pokładów oligoceńskich: 
• przy ul. Długiej, 
• przy ul. Kościuszki, 
oraz jednego ujęcia – przy ul. Zachodniej – z pokładów czwartorzędowych.  Przy ujęciach 
tych funkcjonują stacje uzdatniania wody. Ponadto na terenie Milanówka działają lokalne 
źródła wody: w fabryce Narzędzi Chirurgicznych i Dentystycznych MIFAM S.A. (źródło
oligoceńskie i czwartorzędowe) oraz w Fabryce „Jedwab Polski” sp. z o.o. (ujęcie 
czwartorzędowe). 
Znaczące potrzeby inwestycyjne istnieją w odniesieniu do rozbudowy sieci kanalizacyjnej, o 
ile, bowiem do sieci wodociągowej podłączone są 2443 budynki (stan na 31.12.2002) to do 
sieci kanalizacyjnej jedynie 318. Ścieki poprzez system kanalizacyjny odprowadzane są do
komunalnej oczyszczalni ścieków w Grodzisku Mazowieckim. Także do tej oczyszczalni 
wywożone są samochodami asenizacyjnymi ścieki gromadzone w szambach.  
Większość budynków korzysta z indywidualnych pieców, znaczna ilość opalana jest gazem 
ziemnym lub olejem opałowym. Tym niemniej część domów jednorodzinnych i część 
wielorodzinnych budynków komunalnych nadal ogrzewana jest piecami węglowymi, co 
zwłaszcza w okresie grzewczym stanowi istotne źródło zanieczyszczenia powietrza. Budynki 
osiedlowe zaopatrywane są w ciepło przez lokalne kotłownie gazowe i olejowe. 
Źródłem zasilania w energię elektryczną są stacje elektroenergetyczne 110/15kV położone
poza terenem miasta. Na terenie miasta znajdują się jedynie stacje transformatorowe 
wewnętrzne. Brak jest informacji o ilości urządzeń elektroenergetycznych „mokrych” 
(transformatory, kondensatory), które mogą zawierać olej z PCB. 
Miasto posiada dobrze rozwiniętą sieć placówek oświatowych (przedszkola, szkoły
podstawowe, gimnazja i licea), na jej terenie funkcjonują zarówno przedszkola i szkoły
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publiczne jak i liczne ośrodki społeczne i prywatne. Dobrze rozwinięta jest sieć placówek 
opieki zdrowotnej. W Milanówku działają:
• 4 przychodnie lekarskie, 
• 23 gabinety lekarskie, 
• 4 gabinety stomatologiczne, 
• 2 ośrodki weterynaryjne, 
• 3 apteki. 
 
Jednostki te są źródłem odpadów medycznych.  
Miasto posiada liczne placówki kulturalne, m.in.: Miejski Ośrodek Kultury, Biblioteki: 
Publiczną i Parafialną, Prywatne Muzeum im. Szczepkowskiego, Galeria Ars Longa. 
Funkcjonują tu kluby i towarzystwa sportowe, działa kąpielisko miejskie, hala sportowa, 
stadion sportowy i korty tenisowe.    
 
2.6   Działalność gospodarcza na terenie miasta Milanówka  
Na terenie miasta działa 2057 podmiotów gospodarczych (tabela 2.6.1), dominującą formą
aktywności jest handel, udział firm handlowych wśród działających podmiotów wynosi 
28,8%. Stosunkowo duża jest ilość przedsiębiorstw budowlanych, jest tu zarejestrowanych 
385 podmiotów zajmujących się tą działalnością (18,7%) oraz podmiotów prowadzących 
usługi ślusarskie – 218 (10,6%). Wśród podmiotów gospodarczych przeważają zakłady 
usługowe. 
Większość działających podmiotów to przedsiębiorstwa bardzo małe (jednoosobowe) i małe
(zatrudniające mniej niż 10 osób). Tym niemniej działające w Milanówku firmy stanowią
miejsce pracy dla znaczącej ilości mieszkańców miasta, pracują tu także osoby spoza 
Milanówka. 
Stopa bezrobocia w mieście jest niższa niż średnia dla województwa i w 2002 roku wynosiła
6,7%. 
 
Tabela 2.6.1   Podmioty gospodarcze zarejestrowane w Milanówku 

Rodzaj działalności Liczba 
podmiotów 

Udział (w %) 

Handel 592 28,8 
Usługi budowlane  385 18,7 
Usługi ślusarskie 218 10,6 
Usługi transportowe, prace ziemne 130 6,3 
Usługi elektryczne 115 5,5 
Usługi wodno – kanalizacyjne i 
gazownicze 

114 5,5 

Usługi stolarskie i leśne 112 5,4
Mechanika i naprawa pojazdów 89 4,3 
Oświata, ochrona zdrowia 37 1,8 
Gastronomia 18 0,9 
Usługi hotelarskie i turystyczne 5 0,2 
Usługi weterynaryjne i obsługa 
zwierząt

3 0,1 

Inne 239 11,6 
Ogółem 2057 100 
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2.7  Cele ochrony środowiska wg istniejących programów 
Pierwszym dokumentem w kompleksowy sposób regulującym zagadnienia ochrony 
środowiska w Milanówku był „Program działań Miasta Milanówka w zakresie ochrony i 
kształtowania środowiska na lata 1995 – 2010”. Został on przyjęty uchwałą Rady Miasta 
Milanówka nr 81/XXIII/95 w dniu 24 października 1995 roku. Przedstawiono tam 
szczegółowe zadania, które powinny być zrealizowane w gminie, z ich podziałem na dwa 
etapy:  
• Pierwszy – działania krótkookresowe, które powinny zostać wykonane do końca 1998 

roku. 
• Drugi – działania długofalowe, których realizację przewidziano na okres 1999 – 2010. 
 
Omawiany dokument odnosił się do następujących zagadnień:
• kształtowanie świadomości ekologicznej wśród mieszkańców Milanówka, 
• ochrona i kształtowanie zieleni, 
• ochrona elementów przyrodniczych, 
• ochrona gruntów leśnych, 
• ochrona gleb, 
• ochrona wód podziemnych i powierzchniowych, kształtowanie gospodarki wodnej, mała

retencja, 
• ochrona powietrza atmosferycznego, ochrona przed hałasem i wibracjami, ochrona 

środowiska przed uciążliwymi obiektami produkcyjnymi i usługowymi, 
• ochrona przed odpadami i kształtowanie gospodarki odpadami. 
 
Większość z przewidzianych na pierwszy okres działań została planowo wykonana. 
Rozpoczęto także realizację prac, których zakończenie planowano na lata 1999 – 2010. 
Ponieważ jednak od chwili stworzenia „Program...” nie był weryfikowany, a w międzyczasie 
pojawiły się nowe problemy i uwarunkowania konieczne jest dokonanie weryfikacji celów i 
planowanych działań, które zawierał omawiany dokument. Zostało to dokonane w niniejszym 
„Programie...”. 
Postulaty zawarte w opracowaniu z 1995 roku zostały wzięte pod uwagę przez autorów 
„Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Milanówka”, 
opracowanego w 1997 roku, w którym jednoznacznie stwierdzono, że funkcje rozwojowe 
miasta muszą być podporządkowane funkcji ochrony zasobów przyrodniczych. 
Przyjęty, uchwałą nr 135/XII/03 Rady Miasta Milanówka z dnia 12 grudnia 2003 roku, 
dokument „Strategia zrównoważonego rozwoju miasta Milanówka na lata 2004 – 2020” jest 
kolejnym opracowaniem, które w kompleksowy sposób odnosi się do kwestii ochrony 
środowiska, włączając ją do całościowej wizji rozwoju miasta. W „Strategii...” tej 
stwierdzono m.in., że „... podstawowym wyznacznikiem przyszłego wizerunku miasta jest i 
będzie nadrzędna rola wyjątkowych walorów środowiska przyrodniczego i kulturowego 
Milanówka, które są wartościami nadrzędnymi, podporządkowującymi sobie inne funkcje. 
Dbałość o środowisko realizowana będzie poprzez restrykcyjną ochronę walorów 
przyrodniczo – krajobrazowych, rozwój infrastruktury technicznej związanej z pełnym 
skanalizowaniem miasta i modernizacją oczyszczalni ścieków w Grodzisku Mazowieckim, 
oraz poprzez wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców i przyjezdnych. Gmina podejmie 
działania zapewniające zachowanie ładu przestrzennego i estetycznego na swoim terenie....”.  
Sformułowanie to zostało skonkretyzowane opisem bardziej szczegółowych celów, do 
których realizacji dążyć będą władze gminy.  
Niniejszy „Program ...” stanowi realizację programu operacyjnego nr 2.1 przedstawionego w  
„Strategii zrównoważonego rozwoju miasta Milanówka na lata 2004 – 2020” w ramach celu 
strategicznego nr 2 (Ekologizacja działań władz samorządowych, biznesu i mieszkańców) 
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zgodnie, z którym w latach 2004 – 2005 miał zostać przygotowany program ochrony i 
kształtowania środowiska gminy. 
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3.   STAN  ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO  I  JEGO  OCHRONA  
GŁÓWNE PROBLEMY I ZAGROŻENIA 

 
3.1 Polityka i zarządzanie ochroną środowiska 

 
System zarządzania ochroną środowiska w mieście-ogrodzie Milanówku jest dobrze 
rozwinięty. Kwestiami tymi zajmują się pracownicy Referatu Ochrony Środowiska Urzędu
Miasta, w którym zatrudnionych są trzy osoby (3 etaty). Do głównych zadań Referatu należy
w zakresie ochrony środowiska: 
• Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska przed odpadami i gospodarką

odpadami. 
• Prowadzenie spraw związanych z ochroną wód i gruntu przed zanieczyszczeniami. 
• Prowadzenie spraw związanych z uciążliwością dla środowiska maszyn i urządzeń oraz 
środków transportu. 

• Współdziałanie z właściwymi organami administracji rządowej w sprawach związanych 
z ochroną powietrza przed zanieczyszczeniem. 

• Prowadzenie spraw związanych z krzewieniem edukacji ekologicznej. 
• Prowadzenie, przy współudziale Referatu Geodezji i Gospodarki Przestrzennej, spraw 

związanych z kontrolowaniem posesji w celu wydania opinii do zgłoszonych działalności 
gospodarczych potencjalnie zagrażających środowisku. 

• Współdziałanie ze strażą miejską w sprawach dotyczących ochrony środowiska. 
• Przygotowywanie dla Burmistrza projektów uchwał i wniosków w zakresie spraw 

dotyczących ochrony środowiska oraz planów zadań realizowanych przez referat ze 
środków gminy i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. 

• Przygotowywanie dla potrzeb Burmistrza i Rady Miasta okresowych zestawień, analiz 
i informacji dotyczących spraw ochrony środowiska. 

• Podejmowanie działań i środków w celu usunięcia nadzwyczajnego zagrożenia 
środowiska. 

• Zatwierdzanie porozumień w sprawie zmian stosunków wodnych. 
• Prowadzenie spraw związanych z utrzymaniem czystości dróg i utrzymaniem czystości 

na terenach ogólnodostępnych, w tym nadzorowanie ich sprzątania, gospodarka koszami 
ulicznymi i ławkami parkowymi. 

• Prowadzenie spraw związanych z ochroną przed powodzią.
• Prowadzenie spraw związanych z obwodami łowieckimi. 
• Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na utrzymanie psów ras 

uznanych za agresywne. 
Z zakresu rolnictwa: 

• Prowadzenie spraw związanych z organizacją i wykonywaniem spisów rolnych.  
• Prowadzenie spraw związanych z nakazywaniem odchwaszczania gruntów. 
• Współpraca z państwową inspekcją ochrony roślin w zakresie ochrony roślin 

uprawnych. 
• Współpraca z rejonowym lekarzem weterynarii w zakresie kontroli zwierząt

hodowlanych. 
• Prowadzenie sprawozdawczości w zakresie spraw rolnych. 

 
W październiku 2003 roku utworzono w strukturze administracyjnej Urzędu Miasta 
samodzielne stanowisko Ogrodnika Miejskiego. W kompetencji tego pracownika znajdują się
sprawy związane z ochroną, kształtowaniem i rozwojem zieleni miejskiej, a w szczególności: 
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• Prowadzenie spraw związanych z konserwacją i urządzaniem zieleni miejskiej, zieleni 
na miejscach pamięci narodowej i pielęgnacją drzew pomnikowych. 

• Prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na pielęgnację i wycinkę drzew 
i krzewów.  

• Prowadzenie spraw związanych z wymierzaniem kar i opłat za usuwanie drzew 
i krzewów. 

• Typowanie elementów przyrody o wysokich walorach przyrodniczo-krajobrazowych 
do poddania pod ochronę.

• Opiniowanie projektów: wodociągów, kanalizacyjnych, gazowych, drogowych, 
budowlanych, geodezyjnych podziałów gruntów, w zakresie ochrony drzewostanu. 

• Uzgadnianie lokalizacji reklam. 
• Uzgadnianie sporządzonych przez właściwy zarząd dróg planów zadrzewień i wyrębu

drzew w pasie drogowym. 
• Zarządzanie usunięcia zadrzewienia pogarszającego widoczność na trasach kolejowych 

lub doprowadzenia otoczenia kolei do stanu wynikającego z przepisów. 
• Prowadzenie spraw edukacji ekologicznej w zakresie ochrony przyrody. 
 

Jak już wspomniano wyżej gmina Milanówek posiada opracowany w połowie lat 
dziewięćdziesiątych dokument wyznaczający główne kierunki prac proekologicznych: 
„Program działań miasta Milanówek w zakresie ochrony i kształtowania środowiska na lata 
1995 – 2010”. W 2003 roku kierunki rozwoju Miasta, z wskazaniem podstawowych celów i 
działań niezbędnych dla ich realizacji, zostały przedstawione w dokumencie: Strategia 
zrównoważonego rozwoju miasta Milanówka na lata 2004 – 2020”. Niniejsze opracowanie 
stanowi rozwinięcie i skonkretyzowanie celów przedstawionych w tych opracowaniach w 
odniesieniu do ochrony środowiska.  
W 1997 roku opracowane zostało „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta Milanówka” zawierające główne, ogólne postulaty dotyczące 
zagospodarowania przestrzennego gminy. Tym niemniej obowiązujące (wiążące) plany 
zagospodarowania przestrzennego posiada jedynie około 30% powierzchni gminy, dla 
pozostałego terenu brak jest ważnego planu. Dla terenu gminy nie wykonano opracowania 
fizjograficznego. Przygotowanie takiego opracowania należy uznać za priorytet, bez niego nie 
będzie możliwe właściwe przygotowanie planu zagospodarowania miasta.  
Na obszarze Milanówka obowiązuje 12 cząstkowych, miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego, opracowanych i zatwierdzonych w latach 1996 – 2003. 
Opracowania te obejmują następujące obszary miasta: 
• osiedla „Czubińska”, Uchwała Nr 148/XLI/96 Rady Miasta Milanówka 

 z dnia 30 grudnia 1996 r., 
• strefy konserwatorskiej, Uchwała Nr 201/LVIII/98 Rady Miasta Milanówka 

 z dnia 16 czerwca 1998 r., 
• terenu „Gospodarska”, Uchwała Nr 302/XXXVIII/01 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 

sierpnia 2001 r., 
• terenu „Zamenhofa”. Uchwała Nr 375/XLIV/02 Rady Miasta Milanówka  

z dnia 26 marca 2002 r., 
• terenu „Jedwab”, Uchwała Nr 388/XLV/02 Rady Miasta Milanówka z dnia 25 kwietnia 

2002 r., 
• terenu „Brwinowska”, Uchwała Nr 387/XLV/02 Rady Miasta Milanówka 

 z dnia 25 kwietnia 2002 r., 
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• teren do nr 24, obręb 05 – 15 przy ul. Krakowskiej, Uchwała Nr 31/V/03 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 25 marca 2003 r., 

• terenu „Jedwab 2”, Uchwała Nr 55/VII/03 Rady Miasta Milanówka z dnia  
17 czerwca 2003 r., 

• terenu „Królewska 3”, Uchwała Nr 52/VII/03 Rady Miasta Milanówka z dnia 17 czerwca 
2003 r., 

• terenu „Wiatraczna 1”, Uchwała Nr 56/VII/03 Rady Miasta Milanówka  
z dnia 17 czerwca 2003 r. i Uchwała Nr 94/X/03 Rady Miasta Milanówka  
z dnia 28 października 2003 r., 

• terenu „Królewska 2”, Uchwała Nr 107/XI/03 Rady Miasta Milanówka  
z dnia 25 listopada 2003 r., 

• terenu „Południe” Uchwała Nr 100/XI/03 Rady Miasta Milanówka z dnia  
25 listopada 2003 r.  

 
Wykonanie planów zagospodarowania przestrzennego dla pozostałych obszarów miasta 
należy uznać za jeden z ważniejszych priorytetów polityki ekologicznej gminy. Jednocześnie 
zaznaczyć należy, że w planach tych funkcja ochrony przyrody i środowiska powinna uzyskać
wagę nadrzędną w odniesieniu do pozostałych celów realizacji tych planów (społecznych i 
gospodarczych). Niezbędne jest także opracowanie planu ogólnego, obejmującego swoim 
zasięgiem cały obszar miasta. Przygotowanie takiego planu może być skutecznym 
instrumentem ochrony unikalnych walorów przyrodniczych miasta – ogrodu Milanówka. 
Za jeden z problemów systemu zarządzania ochroną środowiska na terenie Miasta należy
uznać niepełne rozpoznanie sytuacji w odniesieniu do stanu i jakości poszczególnych 
komponentów środowiska przyrodniczego, źródeł zagrożenia dla tego stanu oraz pożądanych 
sposobów przeciwdziałania zmianom w środowisku.  Jest to spowodowane m.in. brakiem 
zlokalizowanych na tym terenie punktów pomiarowych Państwowego Monitoringu 
Środowiska. Brak jest analiz jakości powietrza i zagrożenia hałasem, niepełna jest informacja 
na temat szaty roślinnej, występujących gatunków zwierząt i stanu przyrody. Stąd
przeprowadzenie bardziej szczegółowych studiów pozwalających na lepsze poznanie stanu 
środowiska lokalnego, głównych zagrożeń i problemów w tym zakresie należy uznać za jeden 
z podstawowych celów działań proekologicznych w nadchodzących latach.  
 
Wnioski i rekomendacje 
 

1. Struktura zarządzania ochroną środowiska w Mieście jest dobrze rozwinięta i nie 
wymaga zmiany. 

2. Konieczne jest zintensyfikowanie prac mających na celu stworzenie bardziej 
szczegółowej bazy danych dotyczącej stanu środowiska przyrodniczego w mieście w 
odniesieniu do poszczególnych jego komponentów, określenia stopnia zagrożenia 
środowiska i głównych źródeł tego zagrożenia. 

3. Niezbędne jest przygotowanie opracowania fizjograficznego dla całego obszaru 
gminy, jako podstawy dla prowadzenia prac planistycznych w Milanówku. 
Opracowanie to powinno zawierać wszystkie niezbędne elementy, takie jak: budowa 
geologiczna, geomorfologia, hydrogeologia (mapa hydroizohips i hydroizobat), 
klimat, gleby, szata roślinna, z inwentaryzacją szczególnie wartościowych stanowisk i 
zespołów, zagrożenia i uciążliwości, podział na kategorie i waloryzacja wydzielonych 
podobszarów. 

4. Za szczególnie ważne należy uznać prace mające na celu przygotowanie miejscowych 
planów przestrzennego zagospodarowania dla tych obszarów gminy, dla których plany 
takie nie istnieją, a ich opracowanie jest niezbędna dla zachowania ładu 



23

przestrzennego miasta. Ochrona unikalnych walorów przyrodniczych Milanówka, 
powinna w tych planach posiadać nadrzędną pozycję w odniesieniu do innych ich 
funkcji (społecznych i gospodarczych).  

3.2 Gospodarka odpadami 
Integralną częścią niniejszego programu ochrony i kształtowania środowiska stanowi plan 
gospodarki odpadami (część B opracowania), który został przedstawiony w drugiej części 
opracowania. Znalazł się tam szczegółowy opis obecnego systemu postępowania z odpadami 
w Milanówku, dlatego    w tej części opracowania pominięto kwestie ochrony środowiska 
przed odpadami.  

 
3.3 Jakość powietrza atmosferycznego 

Pomimo, że na omawianym terenie brak jest znaczących, jednostkowych źródeł emisji do 
powietrza, których oddziaływanie wpływałoby na stan czystości atmosfery na całym obszarze 
gminy, to stan czystości atmosfery nie jest zadawalający, na co składa się przede wszystkim 
oddziaływanie lokalnych źródeł emisji, a także – częściowo – napływ zanieczyszczeń z terenu 
aglomeracji warszawskiej. Wśród lokalnych źródeł zanieczyszczenia, największy wpływ na 
pogorszenie jakości powietrza mają:

• transport samochodowy, 
• emisja z pieców węglowych w indywidualnych budynkach jednorodzinnych, 
• nielegalne spalanie odpadów (w piecach domowych i innych), 
• niska emisja z zakładów przemysłowych, 
• stan nawierzchni dróg. 

 
Specyficznym zagrożeniem dla jakości powietrza w mieście jest jego zapylenie powodowane 
przez ruch samochodowy na nieutwardzonych drogach. Tym niemniej pozostawienie takich 
dróg jest niezbędne dla zachowania charakteru miasta, dlatego też dla ograniczenia tej 
uciążliwości podejmowane będą działania mające na celu ograniczenie ruchu 
samochodowego (zwłaszcza tranzytowego) przez teren Milanówka. Dążyć się będzie do 
eliminacji działań mających na celu utwardzanie dróg żużlem.  
Brak jest szczegółowej inwentaryzacji źródeł zagrożenia dla jakości powietrza, podstawowa 
informacja na ten temat pochodzi z rejestru decyzji o emisji dopuszczalnej do powietrza 
(tabela 3.3.1).  
 
Tabela  3.3.1 Zestawienie podmiotów gospodarczych w Milanówku, które uzyskały decyzję
o emisji dopuszczalnej do powietrza 
 

Dopuszczalne wielkości emisji 
( Mg/rok ) 

 
Lp. 

 
Nazwa i lokalizacja zakładu,data 

wydania i znak decyzji 

SO2 NOx pyły CO 

Termin 
ważności 
wydanej 
decyzji 

pozwolenia 

Inne  

1 Grodziska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa dla kotłowni 
osiedlowej ul. Brzozowa 8, 
Milanówek 
04.05.1999r. 
SPG-AZiOŚ/8/99 

0,045 0,72 0,0085 0,205 31.12.2004 - 
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2 Polskie Koleje Państwowe-Zakład 
Nieruchomości w Warszawie, ul. 
Armatnia 14, Warszawa dla Domu 
Wysłużonego Kolejarza w 
Milanówku, ul. Kościuszki 116 
28.10.1999r. 
SPG-AZiOŚ/29/99 

13,978 1,747 15,606 52,106 31.12.2005 - 

3 Grodziska Spółdzielnia 
Mieszkaniowa dla kotłowni 
osiedlowej przy ul. Królewskiej w 
Milanówku 
04.04.2001r. 
WOŚR i GW-760/18/01 

0,063 0,352 0,005 0,089 31.03.2010 - 

4 Galwanizernia „GAL-TECH”  w 
Milanówku, ul. Królewska 127 
08.10.2001r. 
WOŚR i GW-760/65/01 

- - - - 31.12.2006 Odbywa się
emisja procesu 
produkcyjnego 
(Mg/rok ): 
Nikiel- 
0,0001396 
Miedź-
0,0000036 
Cyjanki- 
0,0000108 

Na terenie miasta nie są zlokalizowane stacje pomiarowe stanu jakości powietrza 
atmosferycznego monitoringu powietrza Wojewódzkiej Inspekcji Ochrony Środowiska 
(WIOŚ). Stąd brak jest systematycznych danych z pomiarów monitoringowych, które 
pozwoliłyby na ocenę stanu zagrożenia atmosfery na tym terenie. Tym niemniej, na 
podstawie wyrywkowych pomiarów przeprowadzonych, przez WIOŚ na terenie powiatu 
grodziskiego można przyjąć, że obszar ten charakteryzuje stosunkowo dobra jakość powietrza 
atmosferycznego. Badania opadu pyłu a także ołowiu i kadmu (a więc metali ciężkich, 
których emisja związana jest przede wszystkim z motoryzacją stanowiącą w powiecie 
podstawowe źródło zanieczyszczenia powietrza) przeprowadzone na terenie powiatu 
grodziskiego w 2000 roku wykazały, że normy w tym zakresie nie są przekroczone, a 
faktyczna imisja zanieczyszczeń jest znacznie niższa od wartości dozwolonych (tabela 3.3.2) 
 
Tabela  3.3.2 Imisja wybranych zanieczyszczeń na terenie powiatu grodziskiego 
Wyszczególnienie mg/m2/rok 

Wartość na terenie powiatu Wartość normatywna 
Średni opad pyłu 59,15 200 
Średni opad ołowiu 9,80 100 
Średni opad kadmu 0,60 10 

Specyficznym, występującym w Milanówku problemem ochrony powietrza atmosferycznego, 
jest oddziaływanie na jakość atmosfery (w zakresie emisji substancji złowonnych i 
zanieczyszczeń mikrobiologicznych) Grupowej Oczyszczalni Ścieków i Kompostowni 
Odpadów w Grodzisku Mazowieckim. Ponieważ uciążliwości tym spowodowane stały się
powodem skarg mieszkańców Milanówka mieszkających w sąsiedztwie tego obiektu Zarząd
Miasta zlecił wykonanie badań mających na celu określenie stopnia zagrożenia. Badania te 
prowadził Instytut Inżynierii Środowiska Politechniki Poznańskiej w okresie od 20 listopada 
2001 roku do 17 stycznia 2003 roku. W początkowym okresie (do 24 lipca 2002 roku) próbki 
powietrza pobierano raz na kwartał, następnie zwiększono częstotliwość ich poboru do 
jednego razu w miesiącu. Zarówno pobór próbek jak i badania laboratoryjne prowadzono w 
oparciu o metody zgodne z Polskimi Normami w tym zakresie. Otrzymane wyniki wskazały, 
że: 
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• w bezpośrednim sąsiedztwie napowietrzania ścieków (w promieniu od 50 do 70 m – a 
więc na terenie należącym do oczyszczalni) każdorazowo stwierdzano bardzo silne 
skażenie powietrza pod względem wszystkich badanych grup bakterii i grzybów, 

• w promieniu od 70 do 270 – 300 m wokół komór napowietrzania ścieków stwierdzano 
częste średnie lub silne mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza, 

• w promieniu od 270 – 300 do 400 – 420 m również stwierdzano częste średnie lub silne 
mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza,  

• w promieniu od 400 – 420 do 500 – 550 m stwierdzano zazwyczaj okresowo średnie 
mikrobiologiczne zanieczyszczenie powietrza, 

• obok uciążliwości mikrobiologicznej w odległości do 500 – 550 m od oczyszczalni 
stwierdzano występowanie substancji złowonnych. 

 
W związku z opisanymi wynikami, które wskazywały na negatywny wpływ oczyszczalni 
ścieków na jakość powietrza atmosferycznego terenów sąsiadujących, a pośrednio na zdrowie 
ludzi tam mieszkających władze gminy Grodzisk Mazowiecki, we współpracy z gminami 
odprowadzającymi ścieki do oczyszczalni (Milanówek Brwinów, Podkowa Leśna) 
zdecydowały o przeprowadzeniu modernizacji tego obiektu. 
Źródłem uciążliwości zapachowej dla mieszkańców miasta są także, w przypadku 
niewłaściwej eksploatacji, przepompownie ścieków zlokalizowane na terenie Milanówka (np. 
obiekt przy ul. P. Skargi/3 Maja).  
Dla zapewnienia właściwej jakości powietrza na terenie miasta, a także dla wyeliminowania 
uciążliwości związanych z sezonowym wypalaniem liści Rada Miasta w dniu 27 września 
1994 roku przyjęła Uchwałę Nr 18/IV/1994 w sprawie wprowadzenia zakazu wypalania liści 
na terenie Zespołu Przyrodniczo – Krajobrazowego Miasta Milanówka ustanowionego 
Uchwałą Nr 101 Rady Miasta Milanówka z dnia 09.06.1992 r. Za egzekucje tego przepisu 
odpowiedzialna jest Straż Miejska.  Aby ułatwić mieszkańcom wywiązywanie się z ww. 
zakazu władze miasta dwukrotnie w ciągu roku zapewniają bezpłatny wywóz liści 
(zapakowanych w worki) z terenu prywatnych posesji.  
 
Wnioski i rekomendacje 
 

1. Podstawowym źródłem zanieczyszczenia powietrza na terenie Miasta Milanówka jest 
komunikacja samochodowa, z tego też względu główne uciążliwości występują w
sąsiedztwie ruchliwych dróg i ulic. Chociaż w tym zakresie brak jest szczegółowych 
badań należy przypuszczać, że najwyższe stężenia zanieczyszczeń występują w
sąsiedztwie ulicy Królewskiej, stanowiącej fragment drogi wojewódzkiej nr 719. 

2. Dla zmniejszenia zapylenia powietrza powodowanego przez ruch samochodowy po 
drogach nieutwardzonych podejmowane będą działania mające na celu ograniczenie 
ruchu (zwłaszcza tranzytowego) po takich drogach oraz eliminowanie utwardzania 
tych dróg żużlem.  

3. Mniejsze znaczenie, choć nieraz uciążliwe dla mieszkańców miasta, posiadają lokalne, 
punktowe źródła emisji. W okresie zimowym na jakość powietrza niekorzystnie  
wpływa korzystanie przez część mieszkańców z indywidualnych pieców węglowych.  

4. Specyficznym rodzajem zagrożenia jakości atmosfery jest oddziaływanie na tereny 
przyległe (mikrobiologiczne i zapachowe) Grupowej Oczyszczalni Ścieków w 
Grodzisku Mazowieckim. 

5. Niezbędne jest uzyskanie bardziej jednoznacznych danych dotyczących jakości 
powietrza na terenie miasta, źródeł zanieczyszczenia i możliwych sposobów poprawy 
sytuacji w tym zakresie. 
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3.4   Gospodarka wodno – ściekowa 
 
3.4.1 Wody podziemne i powierzchniowe 
Na terenie miasta wody podziemne o znaczeniu użytkowym występują w utworach trzecio – i 
czwartorzędowych, przy czym poziom trzeciorzędowy ma decydujące znaczenie w północnej 
części miasta, gdzie w warstwach czwartorzędowych praktycznie nie występuje poziom 
wodonośny. Na pozostałym terenie gminy istnieje możliwość korzystania z wód obu 
poziomów.   
Warstwy wodonośne trzeciorzędu występują w obrębie serii mioceńskiej i oligoceńskiej, przy 
czym wody z tego pierwszego poziomu ze względu na zabarwienie (pochodzące od węgla 
brunatnego) mają ograniczone właściwości użytkowe. Wody oligoceńskie o wysokiej jakości 
i jednorodnych, korzystnych parametrach hydrogeologicznych występują na terenie miasta w 
obrębie chronionego zbiornika niecki warszawskiej. Zbiornik ten o ograniczonych zasobach 
odnawialnych wydzielono na mapie Obszarów Głównych Zbiorników Podziemnych w Polsce 
pod nr 215A jako wymagający szczególnej ochrony. Dlatego też zezwolenie na korzystanie z 
tych wód wydaje się jedynie na potrzeby komunalne i przemysłu spożywczego. Warstwa 
wodonośna tego poziomu jest dobrze chroniona od wpływów zewnętrznych przez ciągłą 
warstwę plioceńskich iłów pstrych. Dlatego nie jest konieczne wyznaczanie strefy ochrony 
pośredniej ujęć wody tego poziomu wodonośnego. Ze względu na podwyższoną zawartość 
manganu i żelaza w wodach tego poziomu muszą być one uzdatniane przed wprowadzeniem 
do sieci wodociągowej.  
Również w warstwie czwartorzędowej występują dwa poziomy wodonośnie. Główny 
występuje wśród utworów przepuszczalnych pod warstwą nieprzepuszczalnej gliny zwałowej. 
Ma on bardzo zróżnicowaną miąższość i wykształcenie, pomimo tego jest intensywnie 
eksploatowany. Dlatego też w praktyce na terenie miasta nie ma żadnych rezerw wód 
podziemnych z tego poziomu. Jakość tych wód jest w zasadzie dobra, jednakże ze względu na
podwyższoną zawartość manganu i żelaza, a także podwyższoną barwę wymagają one 
oczyszczania. Pomimo dobrej izolacji od powierzchni wody te nie są wystarczająco chronione 
ze względu na istnienie okien hydrogeologicznych pomiędzy tym poziomem a 
przypowierzchniowymi wodami czwartorzędowymi. Powoduje to, że nawet przy 
prowadzeniu aktywnych działań na rzecz ochrony tych wód przed zanieczyszczeniem 
(wyznaczenie stref ochrony pośredniej wokół ujęć czerpiących z tego poziomu wody, 
likwidacja w tych strefach szamb i pełne skanalizowanie nieruchomości, zakaz lokalizacji 
obiektów uciążliwych dla wód podziemnych) ich pełne zabezpieczenie nie jest możliwe, gdyż
zanieczyszczenia przenikać będą z przypowierzchniowej warstwy wodonośnej. Tym niemniej 
ochrona zasobów wody z tego poziomu jest jednym z priorytetów polityki ekologicznej 
miasta. 
Przypowierzchniowy, czwartorzędowy poziom wodonośny występuje w utworach 
piaszczystych leżących na tej warstwie glin zwałowych. Miąższość tego poziomu jest 
zróżnicowana, zazwyczaj wynosi od 1 do 5 m, często jednak warstwa ta zanika ze względu na
wysokie położenie stropu podściełającego. Głównym źródłem zasilania jest tu infiltracja wód 
opadowych, częściowo zasilanie następuje poprzez dopływ powierzchniowy i podziemny z 
południa. Wody te są silnie zanieczyszczone i praktycznie nie nadają się do wykorzystania. 
Ochrona jakości wód tego poziomu jest istotna, ze względu na opisywane powyżej 
przenikanie zanieczyszczeń do głębszych warstw wodonośnych czwartorzędu.
Milanówek leży w zlewni rzeki Rokitnicy i ta rzeka jest głównym ciekiem powierzchniowym 
na tym terenie. Płynie ona wzdłuż południowo - zachodniej granicy miasta. Wyprostowane 
koryto rzeki biegnie przez płaską powierzchnię tarasu zalewowego wykorzystując
odziedziczone obniżenia różnej genezy. Rokitnica nie wykształciła wyższych tarasów 
akumulacyjnych, stąd jej dolina na terenie miasta jest bardzo słabo zaznaczona – nie ma 
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erozyjnych krawędzi. Rzeka charakteryzuje się dość dużą nieregularnością przepływów, jej 
maksymalne stany występują wiosną, a minimalne zazwyczaj latem. Po intensywnych 
opadach przybór wody w rzece może następować bardzo gwałtownie, co może powodować
zagrożenie powodziowe dla miasta (patrz niżej).  
Do Rokitnicy uchodzi szereg rowów melioracyjnych. Największy i najdłuższy to Rów 
Grudowski, który przebiega przez południową i wschodnią część miasta, a do rzeki uchodzi 
poza północną granicą Milanówka. Rów Grudowski uformowany na linii cieku naturalnego 
oraz inne drugorzędne rowy melioracyjne o całkowitym sztucznym przebiegu zostały
utworzone przed II Wojną Światową i miały na celu drenaż podmokłych obszarów miasta i 
jego otoczenia. Od ponad dwudziestu lat obserwuje się proces obniżania wody gruntowej na 
tym terenie. Zwierciadło wód gruntowych I poziomu wodonośnego, znacznie obniżyło się w
centralnej części miasta w latach 80-tych, sytuacja poprawiła się nieznacznie w latach 90-
tych, kiedy zanotowano większe opady atmosferyczne. I poziom wodonośny występuje 
średnio na głębokości 3 – 3,5 m. W okolicach ujęć wodnych: SUW Długa, Zachodnia, 
Kościuszki, Mifam, obserwowany jest lej depresyjny w ramach II poziomu wodonośnego jak 
i głębszych poziomów wodonośnych: czwartorzędowych i trzeciorzędowych i niższych. 
Należy jednak prowadzić działania, które spowodują, że nie będzie się on pogłębiał w
przyszłości.  
Obraz wód powierzchniowych dopełniają niewielkie, bezodpływowe zbiorniki wodne. Kiedyś
były one znacznie liczniejsze, jednakże obecnie ze względu na obniżanie się poziomu wód 
podziemnych większość z nich zanikła lub została zasypana. Jedynie w 7 zbiornikach woda 
utrzymuje się przez cały rok. Większość z nich wymaga rekultywacji. 
Ze względu na pogłębiający się spadek poziomu wód gruntowych, a także ze względu na
funkcję ekologiczną wszystkich cieków i zbiorników wód powierzchniowych ochrona 
stosunków wodnych i zasobów powinna być w Milanówku traktowana priorytetowo. Dlatego 
też bezwzględnie przestrzegany musi być zapis dotyczący minimalnej odległości zabudowy 
od zbiorników wodnych oraz respektowany zakaz grodzenia wzdłuż cieków wodnych. Za 
pożądane należy uznać opracowanie koncepcji ochrony występujących na terenie miasta 
cieków i zbiorników wodnych.    
 
Jakość wód 
Szerokie badania hydrometryczne i jakościowe cieków wodnych na terenie powiatu 
grodziskiego wykonano w 2000 roku w ramach projektu: „Stan gospodarki wodnej na terenie 
powiatu Grodzisk Mazowiecki”. Przeprowadzono wówczas cztery serie pomiarowe na 12 
wytypowanych przekrojach, a przy uwzględnieniu pomiarów dodatkowe wykonano łącznie 
50 oznaczeń hydrometrycznych. Równolegle do ww. badań wykonano analizy jakości wód. 
Każdemu pomiarowi wielkości przepływu odpowiadał pobór próbki wód do badań jakości. W 
warunkach laboratoryjnych analizowano: odczyn, zawiesinę, utlenialność, tlen, ChZT, azot 
amonowy, azot azotanowy, chlorki, siarczany i fosforany. W późniejszych badaniach 
odstąpiono od badania siarczanów na rzecz badań wapnia i magnezu. Warto podkreślić, że w
trakcie pomiarów przepływów wykonano w warunkach polowych badania przewodności, 
która jest bardzo dobrym wskaźnikiem zanieczyszczeń. Jedynym badanym ciekiem 
związanym z Milanówkiem była rzeka Rokitnica. Wyniki omawianych analiz jakościowych 
przedstawiono w tabeli 3.4, w tabeli 3.5 przedstawiono zbiorcze wyniki badań przewodności. 
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Tabela 3.4 Ładunki i wynoszenie zanieczyszczeń w poszczególnych przekrojach Rokitnicy. 
 

pomiar 1 
(10.10.2000) 

pomiar 2 
(27.11.2000) 

pomiar 3 
(1.03.2001) 

pomiar 4 
(29.03.2001) 

Wskaźnik 

ładunki

[g/s] 

wynoszenie 
jednostkowe 

[mg/s ha] 

ładunki

[g/s] 

wynoszenie 
jednostkowe 

[mg/s ha] 

ładunki

[g/s] 

wynoszenie 
jednostkowe 

[mg/s ha] 

ładunki 
 

[g/s] 

wynoszenie 
jednostkowe 

[mg/s ha] 
Przekrój I Rokitnica 

Azot 0,93 0,09 3,82 0,38 1,98 0,20 5,29 0,53 
Chlorki 20,53 2,05 60,00 5,98 67,24 6,70 43,20 4,31 
Fosforany 1,77 0,18 3,21 0,32 2,79 0,28 1,03 0,10 

Przekrój II Rokitnica 
Azot 0,79 0,26 5,35 1,75 0,28 0,09 1,37 0,45 
Chlorki 29,44 9,62 65,12 21,27 72,00 23,52 54,72 17,88 
Fosforany 0,39 0,13 3,19 1,04 2,78 0,91 0,98 0,32 

Przekrój III Rokitnica 
Azot 0,05 0,07 0,02 0,03 0,05 0,08 0,16 0,23 
Chlorki 1,09 1,57 0,98 1,41 0,45 0,65 1,93 2,77 
Fosforany 0,02 0,03 0,02 0,03 0,006 0,009 0,08 0,12 

Tabela 3.5 Przewodności w  warunkach „in situ” wód Rokitnicy. 
Przewodność [µµµµS/cm] Przekrój nazwa cieku 

pomiar 1 
(10.10.2000) 

pomiar 2 
(27.11.2000) 

pomiar 3 
(1.03.2001) 

pomiar 4 
(29.03.2001) 

I Rokitnica 1046 1234 1206 919 
II Rokitnica 1357 1837 1951 1455 
III Rokitnica 647 514 559 535 

Poniżej podano wartości średnie z czterech pomiarów jakości wód na poszczególnych 
przekrojach rzeki. Wzięto pod uwagę te wskaźniki zanieczyszczeń, których wartości 
dopuszczalne zostały przekroczone w danym przekroju przynajmniej przy jednym pomiarze. 
Dla poszczególnych przekrojów są to następujące wskaźniki: 
 
I Rokitnica:  

a) zawiesina – wartość średnia wynosi 96,8 mg/dm3,
b) fosforany - wartość średnia wynosi 6,8 mg/dm3,
c) azot amonowy – wartość średnia wynosi 6,11 mg/dm3 (przekroczona wartość 

dopuszczalna tylko  przy 2 pomiarze). 
 
II Rokitnica:  

a) zawiesina – wartość średnia wynosi 45,5 mg/dm3 (przekroczone wartości 
dopuszczalne przy 1 i 2 pomiarze), 

b) fosforany - wartość średnia wynosi 8,03 mg/dm3,
c) tlen rozpuszczony – wartość średnia wynosi 5,2 mg/dm3 (przekroczona wartość 

dopuszczalna tylko przy 3 pomiarze), 
d) azot amonowy – wartość średnia wynosi 7,2 mg/dm3 (przekroczona wartość 

dopuszczalna tylko  przy 2 pomiarze), 
e) azot azotynowy - wartość średnia wynosi 0,10 mg/dm3.
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III Rokitnica: 
a) zawiesina – wartość średnia wynosi 52,0 mg/dm3,
b) fosforany – wartość średnia wynosi 1,18 mg/dm3.

Jak wynika z powyższych badań w kilku przypadkach przekroczone są wartości dopuszczalne 
dla III klasy czystości wód. Biorąc pod uwagę średnie wartości wskaźników zanieczyszczeń z
czterech analiz stwierdza się, że do wód pozaklasowych kwalifikują się wody płynące w 
poszczególnych przekrojach: 
• I Rokitnica -  przekroczone wartości dopuszczalne zawiesiny, fosforanów i azotu 

amonowego, 
• II Rokitnica – przekroczone wartości dopuszczalne fosforanów, azotu amonowego i 

azotu azotynowego, 
• III Rokitnica – przekroczone wartości dopuszczalne zawiesiny i fosforanów. 

 
Powyższe wyniki znajdują potwierdzenie w wynikach badań przewodności w warunkach „in 
situ”, które wskazują, że zostały przekroczone wartości dopuszczalne dla III klasy czystości 
wód (1200 µS/cm) w dwóch przekrojach (I i II) na Rokitnicy.  

 
3.4.2 Zaopatrzenie w wodę
Jak już wspomniano wyżej podstawowym źródłem zaopatrzenia w wodę na terenie miasta są
zasoby wód podziemnych poziomu oligoceńskiego i czwartorzędowego. Z ujęć takich 
zaopatrywane są zarówno wodociągi w mieście, jak również korzystają z nich indywidualni 
odbiorcy (osoby fizyczne i podmioty gospodarcze) korzystające z własnych studni.  
Mieszkańcy Milanówka korzystający z sieci wodociągowej zaopatrywani są w wodę przez 
następujące stacje wodociągowe: 
1) SUW ul. Zachodnia w Milanówku na terenie, której eksploatowane są dwie studnie 

czwartorzędowe o głębokości 45,0 m każda. Studnie pracują przemiennie, pierwsza z nich 
ma wydajność 45,0 m3/h, druga 51 m3/h. Pobrana woda jest uzdatniana metodą klasyczną
– napowietrzana, filtrowana w 2 filtrach ciśnieniowych oraz dezynfekowana roztworem 
podchlorynu sodu przed wprowadzeniem jej do zbiornika wyrównawczego.  

2) SUW ul. Długa w Milanówku na terenie, której eksploatowane są dwie studnie 
oligoceńskie o głębokości 240 m każda. Studnie pracują przemiennie. Maksymalny pobór 
wody wynosi 42 m3/h. Pobrana woda jest uzdatniana– napowietrzana, następnie 
przechodzi proces katalizy (przez dodatnie KMnO4), filtrowana w 2 filtrach 
ciśnieniowych oraz dezynfekowana roztworem podchlorynu sodu przed wprowadzeniem 
jej do zbiorników wyrównawczych.  

3) SUW ul. Kościuszki w Milanówku na terenie, której eksploatowane są dwie studnie 
oligoceńskie o głębokości 226 i 182 m. Studnie pracują przemiennie. Maksymalny pobór 
wody wynosi 51 m3/h. Pobrana woda jest uzdatniana– napowietrzana w mieszaczach 
kolumnowych, następnie przechodzi proces katalizy (przez dodatnie KMnO4), 
jednostopniowo filtrowana oraz dezynfekowana roztworem podchlorynu sodu przed 
wprowadzeniem jej do zbiorników wyrównawczych. 

 
Dodatkowym źródłem wody dla Milanówka jest stacja wodociągowa „Cegielniana” w 
Grodzisku Mazowieckim. Ujęcie posiada trzy studnie oligoceńskie o wydajności 175,0 m3/h. 
Jej wydajność wynosi 230,0 m3/h, z czego dla Milanówka może być przekazane maksymalnie 
75,6 m3/h. Wymagana jest rozbudowa systemu uzdatniania wody. SUW „Cegielniana” 
traktowana jest jako awaryjne źródło zaopatrzenia Milanówka w wodę.
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Układ zaopatrzenie w wodę uzupełniają ujęcia fabryczne: w fabryce Narzędzi Chirurgicznych 
i Dentystycznych MIFAM S.A. (źródło oligoceńskie i czwartorzędowe) oraz w Fabryce 
„Jedwab Polski” sp. z o.o. (ujęcie czwartorzędowe). 
Uzdatniona woda z ujęć komunalnych wprowadzana jest do miejskiej sieci wodociągowej. 
Obejmuje ona prawie cały obszar miasta, jednakże bez terenów peryferyjnych. Sieć tworzy 
układ pierścieniowy, z wyraźnym podziałem na część południową i północną połączonymi ze 
sobą przewodem we wschodniej części miasta po torami kolejowymi na linii ulic Czubińska – 
Przeskok. Przewody wodociągowe prowadzone są przede wszystkim w głównych ciągach 
ulic, wiele ulic bocznych nie jest jeszcze zwodociągowana. Całkowita długość sieci 
wodociągowej (rozdzielczej) wynosi w mieście 87 km, podłączone jest do niej 2 443 budynki.  
Z wody dostarczanej za pośrednictwem sieci wodociągowej korzysta około 90%
mieszkańców.  
Mieszkańcy posesji nie podłączonych do sieci czerpią zazwyczaj wodę ze studni kopanych 
lub wierconych pobierających wodę z poziomu czwartorzędowego. W większości 
przypadków woda ta nie spełnia norm higienicznych i jakościowych.  
 
3.4.3 Gospodarka ściekowa 
Ilość wytwarzanych ścieków w Milanówku wynosi około 2210 m3/dobę. Ścieki 
odprowadzane są kolektorem do oczyszczalni w Grodzisku Mazowieckim. Łączna długość 
sieci kanalizacyjnej wynosi 20 km. Do sieci kanalizacyjnej podłączonych jest 18 % 
gospodarstw domowych w Milanówku.  
Ścieki z pozostałych gospodarstw domowych odprowadzane są do szamb. Ich ilość wynosi 
około 2500 szt. Ścieki te wywożone są taborem  asenizacyjnym do oczyszczalni w Grodzisku 
Maz. Na terenie Milanówka działa 10 podmiotów gospodarczych posiadających zezwolenia 
na wywóz odpadów płynnych.  
Niedostatecznie jest rozwinięta sieć kanalizacji deszczowej. Łączna jej długość wynosi 
jedynie 1,6 km. Wody deszczowe odprowadzane są do wód powierzchniowych bez 
oczyszczania. Rozbudowa kanalizacji deszczowej powinna być prowadzona na terenach o 
gęstej zabudowie, natomiast na pozostałym obszarze miasta należy umożliwić infiltrację wód 
opadowych do gruntu, tak aby zasilały one zasoby wód podziemnych.  
Jak już wspomniano wyżej niezbędna jest modernizacja oczyszczalni ścieków w Grodzisku 
Mazowieckim, zarówno ze względu na jej negatywny wpływ na jakość powietrza terenów 
sąsiadujących z tym obiektem, jak i na jej negatywny wpływ na jakość wód. Na podstawie 
wykonanych analiz stwierdzono, że ścieki odprowadzane z oczyszczalni powodują znaczny 
wzrost wskaźników zanieczyszczeń w rzece Rokitnicy w warunkach najbardziej 
niekorzystnych tj. przy średnim niskim przepływie wody w rzece. Chociaż rzeczywisty 
wpływ ścieków oczyszczonych na stan czystości wody w rzece jest nieco mniejszy od 
obliczonego teoretycznie, to w punkcie poniżej zrzutu ścieków z oczyszczalni notuje się
wzrost stężeń wszystkich wskaźników  zanieczyszczeń. Wzrastają przekroczenia założonej 
klasy czystości w zakresie BZT5, azotu azotynowego, fenoli, związków cynku i ołowiu. 
Ponadto notowano wyższe od dopuszczalnych wartości azotu ogólnego i amonowego, fosforu 
ogólnego i detergentów anionowych. W aktualnej sytuacji, wody  rzeki poniżej wylotu z 
oczyszczalni nie nadają się do jakiegokolwiek wykorzystania, szczególnie w okresach 
występowania niskich przepływów1. Ponieważ rzeka Rokitnica wpływa na jakość środowiska 
przyrodniczego w Milanówku, jednym z celów polityki ekologicznej władz Milanówka 
powinno być doprowadzenie do modernizacji komunalnej oczyszczalni ścieków w Grodzisku 
Mazowieckim. 
 
1 Wody rzeki Rokitnicy poniżej wylotu z oczyszczalni przepływają przez tereny rolnicze, poza zwartą zabudową
mieszkaniową. Nie są one wykorzystywane do zasilania stawów hodowlanych. Nie ma też ujęć wody do 
nawadniania użytków rolnych. 
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3.4.4 Zagrożenie i ochrona przeciwpowodziowa  
Chociaż na terenie gminy Milanówek jak i powiatu grodziskiego występuje niewielka ilość 
cieków wodnych i są to na ogół niewielkie rzeki, to dla pewnego obszaru stanowią one istotne 
zagrożenie powodziowe. Wynika to z kilku przyczyn, z których bardzo ważną jest zła
gospodarka przestrzenna, czego konsekwencją jest zabudowa terenów zalewowych. 
Powoduje to konieczność intensyfikacji działań prewencyjnych. W ostatnim okresie zjawiska 
powodziowe wystąpiły na tym terenie w okresie nadmiernych opadów atmosferycznych w 
latach 1997 i 1999 w dolinach rzek: Basinki, Pisi Tucznej i Rokitnicy Starej. Z uwagi na 
wystąpienie wód z koryta Rokitnicy Starej na terenie miasta Milanówka i spowodowanie 
zniszczeń, aktualnie realizowana jest jej przebudowa na odcinku 883 m stanowiącym 
zagrożenie powodziowe po każdych większych opadach atmosferycznych. Przebudowa 
obejmuje wykonanie 1 stopnia wodnego, poszerzenie dna do 1,5 m, pogłębienie średnio o 0,8 
m. W przyszłości najbardziej dotkliwe w skutkach okazać się może zalanie Grodziska 
Mazowieckiego i Milanówka wodami Mrównej, Rokitnicy i Rokicianki. Całkowita 
powierzchnia zalewu terenów zurbanizowanych wyniesie ok. 1 km2.
Dla powiatu grodziskiego opracowano dwa warianty ochrony przeciwpowodziowej terenów 
zurbanizowanych. Pierwszy przewiduje budowę wałów przeciwpowodziowych na Mrównej i 
Rokitnicy, o wysokości 1,0-1,5 m, w wariancie II proponuje się ponadto budowę suchych 
zbiorników retencyjnych na Mrównej, Rokitnicy i Rokiciance.  
Powyższe informacje wskazują, że działania na rzecz zwiększenia poziomu bezpieczeństwa 
przeciwpowodziowego powinny być jednym z zadań realizowanych w ramach programu 
ochrony środowiska gminy Milanówek. Jednocześnie jednak prace przeciwpowodziowe 
muszą odbywać się pod nadzorem przyrodniczym, tak aby ich wykonanie nie doprowadziło
do zniszczenia walorów przyrodniczych miasta. 

Wnioski i rekomendacje 
Przeprowadzone analizy pozwoliły na przedstawienie najważniejszych rekomendacji 
dotyczących gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta. 
W odniesieniu do gospodarki wodą:
1. Ze względu na specyfikę budowy geologicznej Milanówka i istnienie na tym terenie okien 

hydrogeologicznych, łączących pierwszy i drugi poziom wodonośny czwartorzędu,
niezbędne jest prowadzenie działań zapewniających ochronę wód czwartorzędowych 
pierwszego poziomu wodonośnego. 

2. Konieczne jest przeprowadzenie badań, które stwierdzą, czy proces obniżania się poziomu 
wód gruntowych nadal zachodzi i w przypadku jego potwierdzenia pozwolą na określenie 
możliwych do wdrożenia działań zapobiegających temu zjawisku.  

3. Jako priorytetowe działanie w zakresie ochrony środowiska winna być traktowana 
rozbudowa sieci kanalizacyjnej, dostęp do niej posiada jedynie 18% gospodarstw 
domowych podłączonych do sieci wodociągowej.  

4. Ze względu na wysoką cenę budowy kanalizacji na obszarach o rozproszonej zabudowie 
jednorodzinnej proponuje się rozpropagowanie następujących rozwiązań technicznych 
oczyszczających ścieki z zabudowy rozproszonej: 
- osadniki wielokomorowe (do gromadzenia, podczyszczania i wywożenia ścieków do 

oczyszczalni zbiorczej), 
- przydomowe oczyszczalnie mechaniczno – biologiczne, 
- przydomowe trzcinowe lub gruntowo-korzeniowe oczyszczalnia ścieków. 

5. Należy rozważyć celowość rozbudowy sieci kanalizacji deszczowej. Rozbudowę sieci 
kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki do oczyszczalni (lub rowów melioracyjnych) 
rozważać należy jedynie na terenach z gęstą zabudową. Na pozostałym obszarze miasta 
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należy dążyć do umożliwienia infiltrowania wód opadowych do gleby i zasilania w ten 
sposób wód gruntowych. 

6.  Ze względu na negatywne oddziaływania komunalnej oczyszczalni ścieków w Grodzisku 
Maz. na jakość powietrza i wód, także na terenie Milanówka, gmina powinna 
uczestniczyć w pracach mających na celu modernizację tego obiektu. Działania w tym 
zakresie już zostały podjęte. 

7. Ze względu na zagrożenie powodzią niektórych rejonów miasta, spowodowanych 
możliwością wystąpienia z koryta wód Mrównej, Rokitnicy i Rokicianki gmina 
Milanówek wraz z władzami Grodziska Mazowieckiego powinny prowadzić prace mające 
na celu ograniczenie takiego ryzyka. 

8.  Nieznany jest obecny wpływ zlikwidowanego wysypiska i wylewiska komunalnego na 
wody podziemne. W tym zakresie niezbędne jest podjęcie badań monitoringowych.  

3.5  Powierzchnia ziemi. Gleby 
Jakość środowiska glebowego jest na terenie gminy Milanówek rozpoznana w stopniu 
niewystarczającym. Istnieją co prawda mapy klasyfikacji bonitacyjnej gleb w Milanówku, ale 
mamy mało informacji na temat ich zanieczyszczeń chemicznych i biologicznych. Na 
początku lat dziewięćdziesiątych przeprowadzono badania na zawartość w glebie fenolu 
(wokół zakładów cukierniczych przy ul. Spacerowej) i zawartość węglowodorów (w 
sąsiedztwie przystanku WKD Graniczna). Otrzymane wyniki wykazały, że gleby na tym 
terenie są w małym, i średnim stopniu zanieczyszczone tymi substancjami.  
Pewnym wskaźnikiem jakości gleb na terenie gminy są wyniki badań przeprowadzonych na 
terenie powiatu grodziskiego, a także wyniki innych badań środowiska glebowego 
prowadzonych przez Inspekcje Ochrony Środowiska.  
Badania wykonane przez Stacje Chemiczno – Rolniczą w Wesołej na terenie powiatu 
grodziskiego wskazują, że gleby na tym obszarze są stosunkowo mało zakwaszone, udział
gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych wynosi ok. 20 – 40%, co jest wartością znacząco niższą niż
dla pozostałego obszaru województwa (na większości obszaru woj. mazowieckiego występuje 
60 – 100 % gleb kwaśnych i bardzo kwaśnych). Powoduje to, że potrzeby w zakresie 
wapnowania gleb są tu niższe niż w pozostałych powiatach województwa. Na omawianym 
terenie występuje także mniej, niż średnia dla województwa, gleb o zbyt niskiej zawartości 
fosforu. Natomiast podobna jak na pozostałym obszarze Mazowsza występuje tu stosunkowo 
znaczny odsetek gleb o niskiej zawartości potasu (41-60%) i magnezu (21 – 40%). Udział ten 
jest podobny do pozostałych gleb województwa.  
Wykonane przez Inspekcje Ochrony Środowiska na początku lat dziewięćdziesiątych badania 
gleby wzdłuż szosy Warszawa – Skierniewice wykazały, że są one w stopniu średnim i 
znacznym zanieczyszczone metalami ciężkimi – cynkiem, ołowiem, miedzią, chromem, 
niklem i kadmem. Należy się, więc spodziewać, że podobny poziom zanieczyszczenia 
występować będzie w glebach wzdłuż ulicy Królewskiej.    
Za najważniejsze źródła zagrożenia gleb na terenie miasta należy uznać:
• intensywny ruch samochodowy,  
• niszczenie pokrywy glebowo – roślinnej w wyniku technicznej zabudowy powierzchni 

ziemi, 
• nielegalne pozyskiwanie warstwy próchniczej, 
• potencjalne zagrożenie ze strony zlikwidowanego wysypiska i wylewiska odpadów w 

Milanówku-Turczynku. 
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Wnioski i rekomedacje 
• Stan zanieczyszczenia gleb na terenie gminy jest bardzo słabo poznany. Dlatego też

trudno jest w chwili obecnej określić takie źródła zanieczyszczeń, w odniesieniu, do 
których należałoby podjąć szybkie i zdecydowane działania. 

• Pożądane jest przeprowadzenie badań mających na celu określenie stanu jakości 
występujących tu gleb i źródeł zagrożenia dla ich jakości. 

3.6  Hałas
Brak jest pełnych, szczegółowych danych o zagrożeniu hałasem poszczególnych obszarów na 
terenie Milanówka.  Tym niemniej jest to ten rodzaj uciążliwości środowiskowej, na który 
mieszkańcy stosunkowo często zgłaszają skargi.  
Do głównych źródeł uciążliwości akustycznej na omawianym terenie należą (na podstawie 
badań ankietowych): 
• ruch samochodowy (w tym przede wszystkim ruch ciężkich pojazdów ciężarowych), 
• ruch kolejowy, 
• źródła punktowe (zarówno związane z działalnością gospodarczą – przemysł i rzemiosło,

jak i rekreacją - dyskoteki, festyny itp.). 
 
W odniesieniu do hałasu przemysłowego, prace i pomiary wykonywane przez Mazowiecki 
Inspektorat Ochrony Środowiska ujawnił dwa zjawiska w zakresie hałasu pochodzącego z 
instalacji przemysłowych, które dotycząc także sytuacji na terenie Milanówka: 
• coraz rzadsze występowanie zjawiska znaczącego przekraczania dopuszczalnych 

poziomów hałasu z instalacji, co jest przede wszystkim efektem postępu technicznego w 
zakresie wyciszania źródeł,

• coraz większa liczba urządzeń będących źródłem hałasu (wentylatory, klimatyzatory, 
place manewrowe, itp.) lokalizowana jest na obszarach lub w pobliżu obiektów 
wymagających ochrony przed hałasem. Dlatego też hałas staje się subiektywnie coraz 
większym źródłem uciążliwości. 

 
Najbardziej znaczące zagrożenie hałasem związane jest z przebiegiem przez obszar miasta 
drogi wojewódzkiej 719 i linii kolejowych (patrz załączona mapa obszarów potencjalnie 
zagrożonych hałasem). Ekstrapolując wyniki badań poziomu uciążliwości hałasu wykonane 
na terenie województwa mazowieckiego przez MWIOŚ można uznać, że na terenach 
sąsiadujących z drogą 719 występują stałe przekroczenia dopuszczalnego poziomu dźwięku.
Podobne uciążliwości występują na terenach sąsiadujących z trasami kolejowymi. Dotyczy to 
nie tylko linii PKP, ale także obszarów sąsiadujących z torami WKD.  
W dniach 23 – 24 września 1999 roku na terenie nieruchomości położonej przy ulicy 
Warszawskiej 52 przeprowadzono pomiary poziomu hałasu. Stwierdzono wówczas, że w
trakcie przejazdów pociągów linią kolejową biegnącą w sąsiedztwie ulicy Warszawskiej w 
mieszkaniu analizowanej nieruchomości stwierdzano średnie wartości hałasu na poziomie 60 
dB(A) (sporadycznie nawet wyższe, sięgające 70 dB(A)). Tak wysoki poziom hałasu stanowi 
istotną uciążliwość dla mieszkańców nieruchomości przy ulicy Warszawskiej.    
W przypadku WKD podstawowym problemem jest stan taboru kolejowego (silnie 
wyeksploatowany i przestarzały) oraz stan torowiska, bowiem na podstawie rozkładu jazdy 
kolejki można przyjąć, że linia kolejowa nie jest zbyt obciążona a w związku z tym 
częstotliwość kursowania nie jest przyczyną odczuwalnego hałasu. Ponadto, ponieważ
zasilanie kolejki odbywa się za pomocą trakcji elektrycznej o wysokim napięciu to podczas 
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dni z opadem tuż przy linii może być słychać charakterystyczne buczenie, które chociaż o
niezbyt głośne to ze względu na charakterystykę stanowi istotną uciążliwość dla 
mieszkańców.  
 

Wnioski i rekomendacje 
• Stan zagrożenia akustycznego w mieście Milanówku rozpoznany jest w 

niewystarczającym stopniu. Dlatego tez pożądane jest przeprowadzenie badań mających 
na celu określenie miejsc, na których występuje zagrożenie klimatu akustycznego. W 
pierwszej kolejności badania takie powinny objąć tereny wzdłuż ulicy Królewskiej, linii 
kolejowej PKP oraz linii kolejki WKD.  

 

3.7 Ochrona przyrody 
Chociaż szata roślinna terenu miasta została silnie przekształcona w wyniku aktywności 
człowieka, to stanowi ona jedną z najważniejszych cech wyróżniających Milanówek wśród 
innych mazowieckich miast średniej wielkości. Decyduje ona także o charakterze miasta – 
ogrodu, wpływa na jego unikalny mikroklimat. Z drugiej strony konieczność jej ochrony 
stanowi jeden z podstawowych czynników ograniczających kierunki rozwoju miasta i 
aktywności gospodarczej na terenie gminy.    
 

Fot. 3.7.1  Zieleń wokół budynku Urzędu Miasta Milanówka 
 
Największą wartość na terenach miejskich mają unikalne zespoły zieleni wysokiej. Zarówno 
na terenach publicznych jak i na licznych posesjach prywatnych występują liczące powyżej 
150 lat zespoły roślinne z dominującym udziałem dębu szypułkowego. Liczne posesje 
prywatne oraz obiekty publiczne (np. przedszkole przy ul. Fiderkiewicza, Urząd Miasta 
Milanówek itp. – patrz fot. 3.7.1) otoczone są drzewostanem o charakterze parkowo – 
ogrodowym. Część zespołów parkowych (o różnym stopniu zachowania) została wpisana do 
rejestru zabytków (tabela 3.7.1).  
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Tabela 3.7.1 Obszary parkowe o wartościach historycznych 

ADRES OBIEKT 

1 Charci Skok 2 Resztki parku 
2 Długa 34 Resztki parku, aleja 
3 Długa 26/ Zawąska 6 Park z krzewami ozdobnymi 
4 Fiderkiewicza 16 Trudno czytelne resztki parku 
5 Głowackiego 23 Park z krzewami ozdobnymi 
6 Górnoleśna 7 Resztki niewielkiego parku 
7 Graniczna 14 Założenie parkowe 
8 Graniczna 15 Założenie z lat 50-tych 
9 Grudowska 11 Resztki parku 

10 Krasińskiego 24 Park 
11 Krasińskiego 61 Park plus las 
12 Królewska 75 Park 
13 Kościelna 1/ Skwer im. A. Bienia Resztki parku 
14 Królowej Jadwigi 26 Park 
15 Letnicza 2a Park 
16 Letnicza 3 Park 
17 Literacka 6 Park 
18 Piłsudskiego 29 Resztki parku 
19 Piasta 10 Park 
20 Piasta 16 Park 
21 Podgórna 6 Resztki parku, aleje, szpalery 
22 Podgórna 12 Resztki parku 
23 Podgórna 21 Resztki parku, las 
24 Podgórna 23 Park 
25 Podgórna 31 Resztki parku 
26 Podgórna 36 Resztki parku 
27 Prosta 7 Resztki ogrodu różanego 
28 Sienkiewicza 9 Szpalery krzewów 
29 Piotra Skargi 3 Resztki parku 
30 Skośna 4 Park 
31 Słowackiego 4a Park 
32 Słowackiego 8 Park 
33 Sosnowa 11 Park 
34 Wielki Kąt 11 Park 
35 Wójtowska 4 i 6 Park, las 
36 Zachodnia 22 Park 
Źródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta Milanówka – 1997 r. 

 

Unikalny charakter miasta spowodował, że jego centrum, obejmujące obszar przedwojennej 
parcelacji, zostało wpisane do rejestru zabytków jako zespół urbanistyczno – krajobrazowy 
(nr 1319). Ponadto obszar miasta (z wyłączeniem jego zachodniej części, na której 
zlokalizowane są Fabryka Narzędzi Chirurgicznych i Dentystycznych MIFAM S.A. i Jedwab 
Polski sp. z o.o.2) została włączona w granice Warszawskiego Obszaru Chronionego 
Krajobrazu3. Powoduje to, że zachowanie zasobów przyrodniczych i  ochrona przyrody na 
tym terenie ma charakter priorytetowy.  

 
2 Obszar wyłączony ograniczony jest ulicami: Warszawską, Brzozową, Dębową, Jesionową, Królewską,
Nowowiejską i Książenicką oraz linią odsunięta o 20 – 50 m od rzeki Rokitnicy. 
3 Rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego nr 117 z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. Urzędowy Województwa 
Mazowieckiego nr 43/97 poz. 149 znowelizowane 3 sierpnia 2000 r  Dz. U.W.M. nr 93/2000 poz. 911) 
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Co więcej, jak już wspominano wcześniej zieleń występująca w mieście, przede wszystkim 
zieleń wysoka, jest elementem łączącym ciągi przyrodnicze o znaczeniu regionalnym, które 
ciągną się od doliny Wisły (na wysokości Glinianek) poprzez Lasy Baniochy, Lasy 
Chojnowskie, Sękocińskie, Nadarzyńskie, teren Podkowy Leśnej, poprzez teren miasta 
Milanówka i dalej na północ w stronę drzewostanów Puszczy Kampinoskiej.  
Za niezwykle ważne należy uznać ochronę ciągu przyrodniczego związanego z doliną rzeki 
Rokitnicy.  Budują ona, bowiem osady takie jak torfy, marsze, oraz mady i namuły rzeczne. 
Osady te charakteryzują się wysokimi zdolnościami sorpcyjnymi (szczególnie w odniesieniu 
do metali ciężkich), co czyni obszary ich występowania strefami przechwytującymi 
zanieczyszczenia i skażenia. Obecność tego typu osadów wpływa na ograniczenie 
rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń w środowisku przyrodniczym i tworzy naturalny 
płaszcz ochronny chroniący wody podziemne przed zanieczyszczeniem. Rozbudowane strefy 
ekologiczne w bezpośrednim sąsiedztwie koryt rzecznych zawsze powodują wyraźny spadek 
zawartości składników biogenicznych w szczególności związków azotu. Ponadto są to tzw. 
strefy ekotonowe mające ogromny wpływ nie tylko na zawartość samych składników 
biogenicznych, ale także stanowiące naturalne siedlisko bytowania wielu gatunków roślin i 
zwierząt. Stąd też tego typu strefy dolinne stanowią naturalne ciągi ekologiczne o bardzo 
dużych wartościach przyrodniczych. Jak już wspomniano wcześniej dolina Rokitnicy 
wymaga ochrony także, dlatego, że związany z nią jest ponad lokalny ciąg ekologiczny. 
Lokalne ciągi przyrodnicze związane są głównie z kanałami melioracyjnymi występującymi 
na terenie miasta (patrz załączona mapa). 

 
O wysokich walorach występującej na terenie 
miasta zieleni świadczy fakt, że wyznaczono tu 
134 pomniki przyrody (Fot. 3.7.2 i 3.7.3). Są
wśród nich są 2 głazy narzutowe i 132 drzewa: 
114 dębów szypułkowych, 7 lip drobnolistnych, 3 
sosny zwyczajne, 3 topole białe, 2 dęby czerwone, 
1 wiąz pospolity,1 klon jawor i 1 tulipanowiec. 
Cenne drzewa rosną przede wszystkim w centrum 
miasta w obrębie strefy ochrony konserwatorskiej, 
czyli najstarszej części miasta. Wykaz pomników 
przyrody przedstawiono w tabeli 3.7.2 
 

Fot. 3.7.2  Jeden z głazów narzutowych na 
terenie Milanówka objętych ochroną jako 
pomnik przyrody 
 

Tabela 3.7.2 Wykaz pomników przyrody na terenie Milanówka (stan na 1.06.2003) 

Adres Ilość 
sztuk Rodzaj pomnika 

Kościuszki 39 1 dąb szypułkowy 
Kościuszki 45 Urząd Miejski 7 dęby szypułkowe 

Kościelna 1 2 dęby szypułkowe 
Starodęby 8 1 dąb szypułkowy 
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Starodęby 15 1 dąb szypułkowy 
Mickiewicza 8 i 10 9 dęby szypułkowe 

Kościuszki 47 (obecnie Mickiewicza 4) 10 dęby szypułkowe 
Kościuszki obok kościoła 3 dęby szypułkowe 

Piłsudskiego 29 1 dąb szypułkowy, 6-pniowy, 
obecnie ma 3 pnie 

Starodęby (róg ul. Mickiewicza) 7 dęby szypułkowe 
Dębowa (przy wjeździe na wiadukt) 1 dąb szypułkowy 

Warszawska 25 1 dąb szypułkowy 
Warszawska 17 1 dąb szypułkowy 
Warszawska 15 1 dąb szypułkowy 
Warszawska 14 1 dąb szypułkowy 
Warszawska 13 1 dąb szypułkowy 

Fiderkiewicza 12 1 dąb szypułkowy, 5-pniowy, 
obecnie ma 3 pnie 

Piłsudskiego 33 1 dąb czerwony 
Mickiewicza 11 5 dęby szypułkowe 

Królowej Jadwigi 1 
Kościelna 4 

1
1

dąb szypułkowy 
tulipanowiec amerykański 

Królowej Jadwigi 1 1 lipa drobnolistna 
Królowej Jadwigi 4a 2 dęby szypułkowe 

Kościuszki 41 1 dąb szypułkowy 
Podwiejska 20 (obecnie nr 5) 2 dęby szypułkowe 

Długa 15 1 dąb szypułkowy 
Kościelna 5 1 dąb szypułkowy 
Kościelna 5a 1 dąb szypułkowy 

Słowackiego 9 1 dąb szypułkowy 
Krakowska (w pobliżu ul. Wielki Kąt) 1 dąb szypułkowy 

Słowackiego 9a 10 dęby szypułkowe 
Spacerowa 13 1 dąb szypułkowy 
Zaciszna 10 1 dąb szypułkowy 

Gospodarska (w pobliżu ul. Leśny Ślad) 1 topola biała
Słowackiego 6 2 dęby szypułkowe 

Literacka 7 3 dęby szypułkowe 
Dębowa 7 1 dąb szypułkowy 

Brwinowska 1 (Turczynek) 2 dęby szypułkowe 
Podgórna 12 1 sosna zwyczajna 

Letnicza (róg ul. Podgórnej) 1 sosna zwyczajna 
Piłsudskiego 9 1 dąb szypułkowy 
Charci Skok 1 1 dąb szypułkowy 
Krakowska 25 1 dąb szypułkowy 

Okólna 21 1 dąb szypułkowy 
Piłsudskiego 12 3 dęby szypułkowe 

Graniczna 44 1 dąb szypułkowy 
Krakowska 6 1 dąb szypułkowy 

Krzywa 6 1 dąb szypułkowy 
Kościuszki 116 (teren DWK) 1 wiąz pospolity 

Wojska Polskiego (naprzeciwko posesji 71) 1 dąb czerwony, 5-pniowy 
Wojska Polskiego 49 1 dąb szypułkowy 

Kościuszki przy zbiegu z ulicami Krasińskiego 
Sienkiewicza (skwer AK) 1 sosna zwyczajna, 2-pniowa 

Mickiewicza 7 2 dęby szypułkowe 
Zachodnia (teren SUW) 1 dąb szypułkowy 
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Starodęby 3 1 dąb szypułkowy 
Słowackiego 8 1 dąb szypułkowy 
Czubińska 19 1 dąb szypułkowy 

Warszawska w pobliżu ul. Brzozowej 2 lipy drobnolistne 
Okólna 27 1 dąb szypułkowy 

Warszawska (róg Piłsudskiego, w pobliżu
ogrodzenia PKP) 1 dąb szypułkowy 

Piłsudskiego 30 1 lipa drobnolistna 
Warszawska ( przy Straży Miejskiej) 1 dąb szypułkowy 

Charci Skok 3 1 dąb szypułkowy 
Charci Skok 2a 1 dąb szypułkowy 

Dębowa 39 1 topola biała
Fiderkiewicza 43 1 dąb szypułkowy 
Fiderkiewicza 43 1 topola biała

Skośna 2a 1 lipa drobnolistna, 4-pniowa 
Turczynek (teren bazy ZGKiM) 1 lipa drobnolistna, 2-pniowa 

Podgórna 36 1 głaz narzutowy, granito-gnejs 
Piłsudskiego róg Krzywej 1 głaz narzutowy, gnejs 

Letnicza 10* 1 dąb szypułkowy, 2-pniowy 
Letnicza 2* 1 dąb szypułkowy 

Letnicza 2a (działka wydzielona z posesji)* 1 dąb szypułkowy 
Mickiewicza 5* 1 dąb szypułkowy 

Prosta 4a* 1 dąb szypułkowy 
Graniczna 3a* 1 klon jawor 

Kazimierzowska 52* 2 lipa drobnolistna i 
dąb szypułkowy 

* jeszcze nieopublikowane w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego 
 

Fot. 3.7.2 Dąb (Quercus robur) – pomnik przyrody w 
Milanówku 
 

Pewnym utrudnieniem w egzekwowaniu wymagań
ochrony przyrody jest to, że znaczna ilość obiektów 
chronionych (pomniki przyrody, założenia ogrodowe 
itp.) znajdują się w rękach prywatnych. Przy braku 
odpowiednich instrumentów finansowych 
pozwalających na skłanianie właścicieli do prowadzenia 
właściwej gospodarki obiektami chronionymi, a także ze 
względu na nieprecyzyjne przepisy ochrony przyrody 
ograniczona jest możliwość wpływania administracji 
publicznej na właścicieli, aby prowadzona przez nich 

działalność nie wpływała negatywnie na środowisko przyrodnicze4. Wskazuje to na 
konieczność prowadzenia w mieście intensywnych działań edukacyjnych mających na celu 
podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców. 
Na podstawie przeprowadzonych analiz można stwierdzić, że najważniejsze zagrożenia 
przyrody ożywionej na tym terenie to:  

 
4 tym niemniej np. w odniesieniu do istniejących pomników przyrody egzekwowany jest zakaz wznoszenia 
jakichkolwiek obiektów budowlanych oraz prowadzenia prac ziemnych o promieniu 15 metrów od pnia drzewa 
będącego pomnikiem przyrody. 
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• szybki proces urbanizacji Grodziskiego Obszaru Zurbanizowanego. Wraz ze wzrostem 
zabudowy mieszkaniowej wzrasta również ilość infrastruktury towarzyszącej, wzrost ten 
stwarza także konieczność rozbudowy infrastruktury technicznej (drogi, wodociągi i 
kanalizacja, telefony, sieć handlowo - usługowa itp.), 

• niski priorytet ochrony przyrody ożywionej w odniesieniu do innych zadań, wynikający 
w znacznej mierze z niskiej świadomości ekologicznej społeczeństwa (np. mieszkańcy 
częściej domagają się rozbudowy infrastruktury niż zapewnienia właściwej ochrony 
obszarów przyrodniczo cennych), 

• obniżenie zwierciadła wód gruntowych na terenie miasta, 
• zanieczyszczenie gruntu i wód podziemnych w wyniku oddziaływania komunikacji, a 

także niewłaściwego postępowania ze ściekami i odpadami. 
 
Wnioski i rekomendacje 
• Przyroda ożywiona, a przede wszystkim zieleń wysoka w największym stopniu decyduje 

o unikalnym charakterze miasta - ogrodu. Dlatego też jej ochrona powinna być
priorytetem podporządkowującym sobie kierunki rozwoju miasta. 

• Głównymi źródłami zagrożenia przyrody na omawianym teranie jest szybko postępujący 
proces urbanizacji oraz niska świadomość ekologiczna, co powoduje niski priorytet 
działań na rzecz ochrony przyrody. 

 

3.8  Nadzwyczajne zagrożenia środowiska i zagrożenia naturalne 
Podstawowe zagrożenie wystąpieniem nadzwyczajnego zagrożenia środowiska na terenie 
miasta Milanówek wiążą się z transportem, samochodowym i kolejowym, substancji 
niebezpiecznych.  
Władze gminy nie posiadają w praktyce możliwości wpływania na zagrożenie związane z 
transportem substancji niebezpiecznych przez teren miasta zarówno w odniesieniu do 
transportu kolejowego jak i samochodowego.  
Inną formą zagrożeń dla środowiska przyrodniczego i żyjących na terenie miasta 
mieszkańców są katastrofy naturalne. Największe ryzyko związane jest z wystąpieniem 
pożarów i/lub powodzi. Wykonane analizy wskazują, że w przypadku dużych opadów 
powodzią zagrożony jest obszar około 1 km2 powierzchni powiatu grodziskiego, w tym 
znaczny fragment Milanówka5. Innym zagrożeniem jest możliwość wybuchu pożaru, przy 
czym dotychczasowe doświadczenia wskazują, że najczęstszymi przyczynami pożarów obok 
przyczyn naturalnych jest wypalanie traw oraz nieumyślne i celowe podpalenia.  
 

Wnioski i rekomendacje 
• Największe prawdopodobieństwo wystąpienia zdarzenia mającego znamiona 

nadzwyczajnego zagrożenia środowiska jest awaria środków transportu, którymi 
przewożone są substancje stanowiące zagrożenie tego typu. Dotyczy to przede 
wszystkim transportu drogowego i kolejowego. 

• Zagrożenie stanowią także katastrofy naturalne – m.in. powódź lub pożar.  

5 Zagadnienia te zostały omówione w rozdziale 3.4 
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3.9  Udział społeczny w ochronie środowiska. Edukacja ekologiczna 
 
Społeczność mieszkająca na terenie Milanówka wykazuje się dużą aktywnością obywatelską.
Obrazem tego jest znacząca ilość organizacji społecznych: formalnych i nieformalnych 
działających na tym terenie. W Milanówku siedzibę swoja ma 20 stowarzyszeń rejestrowych 
(około 30% wszystkich organizacji pozarządowych działających na obszarze powiatu 
grodziskiego) i 5 stowarzyszeń nierejestrowych – zwykłych.  
Organizacje te cechuje różnorodne kierunki podejmowanej działalności – od kultywowania 
tradycji i historii lokalnej, poprzez wspieranie edukacji formalnej i nieformalnej, działalność 
charytatywną do działań na rzecz ochrony środowiska. Tak duża aktywność społeczna jest 
istotnym atutem miasta, należy się spodziewać, że większość organizacji, których statutowe 
cele dotyczą m.in. ochrony środowiska, edukacji, czy wspierania rozwoju lokalnego, 
aktywnie włączy się w realizację zadań nakreślonych w niniejszym „Programie....”. Ponadto 
aktywność istniejących tu stowarzyszeń, zwłaszcza działających w zakresie ochrony 
środowiska, stanowić będzie istotny element monitorowania postępów przy wdrażaniu celów 
„Programu...”. 
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4.  UWARUNKOWANIA REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA  
MILANÓWKA 

 
Na cele, kierunki i sposób realizacji programu ochrony środowiska miasta Milanówka 
wpływać będą zarówno uwarunkowania zewnętrzne wynikające z wdrażania celów polityki 
ekologicznej państwa, programu ochrony środowiska powiatu grodziskiego i  województwa 
mazowieckiego, a także wynikające ze zmian przepisów prawnych, oraz uwarunkowania 
wewnętrzne wynikające z diagnozy stanu środowiska, analizy głównych źródeł jego 
zagrożenia i prognozowanych zmian, do jakich dojdzie na tym terenie. Cele działań
proekologicznych gminy powinny być także zgodne z wytycznymi wynikającymi z 
uchwalonego w 2003 roku dokumentu: „Strategia zrównoważonego rozwoju miasta 
Milanówka na lata 2004 – 2020”.  
 
4.1 Uwarunkowania zewnętrzne 
Uwarunkowania zewnętrzne realizacji „Programu ochrony środowiska miasta Milanówka do 
2011 roku” wynikają z przyjętych przez Polskę zapisów Polityki Ekologicznej Państwa, 
programu ochrony środowiska województwa mazowieckiego i powiatu grodziskiego, a także
z zobowiązań międzynarodowych podjętych przez nasz kraj (w tym wynikających z integracji 
Polski z UE). Kwestie te zostaną bardziej szczegółowo omówione poniżej.  
 
4.1.2 Polityka Ekologiczna Państwa 
Cele działań w zakresie ochrony środowiska zostały wyznaczone w dokumentach  
• II Polityka Ekologiczna Państwa,  
• „Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z uwzględnieniem perspektywy na 

lata 2007 – 2010”.  
 
„II Polityka ekologiczna państwa” (PEP) została zaakceptowana przez Parlament w 2001 r. 
Ustala ona cele ekologiczne do 2010 i 2025 r. W 2002 r. PEP została uzupełniona przez 
„Program Wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa, na lata 2002 – 2010”, który 
wskazał wykonawców i terminy realizacji konkretnych zadań, a także oszacował niezbędne
nakłady i źródła ich finansowania. 
Drugi z omawianych dokumentów: „Polityka ekologiczna państwa na lata 2003 – 2006 z 
uwzględnieniem perspektywy na lata 2007 – 2010” należy traktować jako aktualizację i
uszczegółowienie długookresowej „II Polityki ekologicznej państwa”, przede wszystkim w 
nawiązaniu do priorytetowych kierunków działania określonych  w przyjętym VI Programie 
działań Unii Europejskiej w dziedzinie środowiska. Dlatego też przedstawione tu zadania są
zgodne z wymaganiami opracowania „Narodowy program przygotowania do członkostwa”, 
oraz przyjętymi przez Polskę ustaleniami i przyjęte zobowiązaniami wynikającymi z 
negocjacji akcesyjnych (CONF-PL 95/01). 
Polityka Ekologiczna Państwa wprowadza szereg zasad, którym podporządkowane powinny 
być nie tylko prace na rzecz ochrony środowiska, ale także całe życie społeczno – 
gospodarcze kraju. Wiodącą zasadą polityki ekologicznej państwa jest przyjęta w Konstytucji 
RP zasada zrównoważonego rozwoju, co oznacza obowiązek równorzędnego traktowania 
rozwoju społecznego, ekonomicznego i ekologicznego. Pozostałe zasady PEP to: 
- zasada przezorności, 
- zasada integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi, 
- zasada równego dostępu do środowiska przyrodniczego,
- zasada uspołecznienia, 
- zasada „zanieczyszczający płaci”, 
- zasada prewencji, 
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- zasada stosowania najlepszych dostępnych technik,
- zasada subsydiarności, 
- zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej. 
 
PEP wprowadziła także cały szereg celów, które powinny zostać w Polsce osiągnięte. 
Osiąganiu tych celów powinna służyć realizacja regionalnych (wojewódzkich) i lokalnych 
(powiatowych i gminnych) programów ochrony środowiska. Cele PEP to m.in.: 
 
w zakresie ochrony przyrody i krajobrazu 
- utrzymanie na odpowiednim poziomie różnorodności biologicznej i krajobrazowej, 
- zwiększenie powierzchni obszarów chronionych (do 1/3 terytorium kraju), 
- rekultywacja i renaturalizacja obszarów zdegradowanych, 
- powstrzymywanie procesu degradacji zabytków kultury, 
- zwiększenie skuteczności ochrony obszarów objętych ochroną prawną,
- renaturalizacja i poprawa stanu najcenniejszych, zniszczonych ekosystemów  i siedlisk, 
- restytucja wybranych gatunków, 
- rozwój prac badawczych i inwentaryzacyjnych w zakresie oceny stanu i rozpoznania 

zagrożeń bioróżnorodności, 
- utrzymanie krajobrazu rolniczego, zwiększenie wsparcia i rozwoju rolnictwa 

ekologicznego, 
- zapewnienie ochrony i racjonalnego gospodarowania bioróżnorodnością,
- wzrost stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa i władz lokalnych, 
- zachowanie tradycyjnych praktyk gospodarczych na terenach przyrodniczo cennych, 
- zapewnienie przeciwdziałania wprowadzania obcych gatunków, zagrażających 

integralności naturalnych ekosystemów i siedlisk. 
 

w zakresie kształtowania stosunków wodnych i ochrony przed powodzią
- racjonalizacja zużycia wody, 
- eliminowanie wykorzystania wód podziemnych na cele przemysłowe, 
- zwiększenie pojemności zbiorników retencyjnych, 
- efektywna ochrona przed powodzią.

w zakresie racjonalizacji użytkowania wody 
- zaniechanie nieuzasadnionego wykorzystania wód podziemnych na cele przemysłowe, 
- zastosowanie najlepszych dostępnych technik produkcji przemysłowej i praktyk 

rolniczych w celu zmniejszenia zapotrzebowania na wodę i do ograniczenia ładunków 
odprowadzanych do odbiorników zanieczyszczeń,

- racjonalizacja zużycia wody w gospodarstwach domowych (ograniczenie marnotrawstwa, 
strat w systemach wody). 

 
w zakresie zmniejszenia materiałochłonności, wodochłonności, energochłonności, 
odpadowości gospodarki i wzrostu wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 
- poprawa efektywności ekonomicznej procesów wytwórczych, 
- zasady likwidacji zanieczyszczeń, uciążliwości i zagrożeń u źródła,  
- zmniejszenie energochłonności  zarówno w procesach wytwórczych, jak i świadczenia 

usług oraz konsumpcji, 
- wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych do 7,5 % w 2010 r., 
- wzrost udziału w produkcji energii elektrycznej i cieplnej, energetycznych nośników 

odnawialnych (energia wody i wiatru, energia geotermalna, energia słoneczna, energia z 
biomasy) oraz pochodzących z odpadów. 
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w zakresie ochrony gleb 
- przeciwdziałanie przejmowania gleb nadających się do wykorzystania rolniczego lub 

leśnego na inne cele, zwłaszcza inwestycyjne, 
- podniesienie poziomu wiedzy użytkowników gleb i gruntów w zakresie możliwości 

eksploatacji gleb, 
- doskonalenie struktur organizacyjnych zajmujących się problematyką ochrony gleb, 

racjonalnego ich użytkowania, przygotowania programów działań w tym zakresie, 
- wprowadzenie w rolnictwie sposobu produkcji zgodnego z ustawą o rolnictwie 

ekologicznym, 
- objecie monitoringiem gleb rejestracji zmian wynikających z rodzaju i intensywności 

eksploatacji oraz oddziaływania negatywnych czynników, 
- eliminacja produkcji rolniczej lub odpowiednia zmiana struktury upraw na glebach 

zanieczyszczonych substancjami niebezpiecznymi dla zdrowia tam, gdzie stopień
zanieczyszczenia przekracza dopuszczalne wskaźniki, 

- przywracanie wartości użytkowej glebom, które uległy degradacji (oczyszczanie, 
rekultywacja, odbudowa właściwych stosunków wodnych), 

- dostosowanie do naturalnego, biologicznego potencjału gleb formy ich zagospodarowania 
rolniczego lub leśnego. 

 
w zakresie wzrostu lesistości, wzbogacenia i racjonalnej eksploatacji zasobów leśnych 
- dalsze zwiększanie lesistości, stałe powiększanie zasobów leśnych, 
- rozszerzanie zasięgu renaturalizacji obszarów leśnych, 
- kształtowanie lasu wielofunkcyjnego (poprawa funkcji wodochronnej, klimatotwórczej, 

glebochronnej), 
- wdrożenie zasad ochrony i powiększenie różnorodności biologicznej w lasach na 

poziomie genetycznym, gatunkowym  i ekosystemowym, 
- zachowanie zdrowotności i żywotności ekosystemów leśnych, 
- zapewnienie ochrony leśnych zasobów genowych, 
- racjonalne, zgodne z zasadami przyrody, użytkowanie zasobów leśnych, 
- zachowanie w stanie zbliżonym do naturalnego lub odtworzenie śródleśnych zbiorników 

wodnych, 
- utrzymanie i wzmacnianie społeczno – ekonomicznej funkcji lasów, 
- ochrona gleb leśnych, 
- wprowadzanie zadrzewień i zakrzewień jako czynnika ochrony różnorodności 

biologicznej i krajobrazowej oraz racjonalnego użytkowania przestrzeni przyrodniczej, 
- zapewnienie lasom i zadrzewieniom właściwego znaczenia w planowaniu przestrzennym, 
- poprawa stanu i produkcyjności lasów prywatnych. 
 
w zakresie ochrony zasobów kopalin i wód podziemnych 
- ograniczenie wydobycia kopalin, jeśli możliwe jest znalezienie substytutu danego 

surowca, 
- zwiększenie efektywności wykorzystania rozpoznawanych i eksploatowanych złóż,
- zmniejszenie zużycia surowca w przeliczeniu na jednostkę produktu, 
- objęcie ochroną wód leczniczych, podziemnych, zwłaszcza głównych zbiorników tych 

wód, 
- poszerzanie wiedzy o budowie geologicznej Polski i kontynuowanie prac    w zakresie 

poszukiwania, rozpoznawania i dokumentowania nowych złóż,
- ograniczanie naruszeń środowiska towarzyszących eksploatacji kopalin i pracom 

geologicznym. 
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w zakresie gospodarowania odpadami: 
- pełne wprowadzanie w życie regulacji prawnych dot. odpadów, 
- zapobieganie powstawania odpadów, przy rozwiązywaniu problemu odpadów                 

„u źródła”, 
- zwiększenie poziomu odzysku odpadów, 
- bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie odpadów nie wykorzystanych, 
- stwarzanie podstaw dla nowoczesnego gospodarowania odpadami komunalnymi, 
- zbudowanie krajowego systemu unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. 

 
w zakresie jakości wód: 

- osiągnięcie dobrego stanu ekologicznego wszystkich rodzajów wód pod względem 
jakościowym i ilościowym, 

- zapobieganie zanieczyszczeniom wód powierzchniowych i podziemnych ze szczególnym 
uwzględnieniem zapobiegania „u źródła”, 

- ochrona wód Morza Bałtyckiego przed substancjami biogennymi i niebezpiecznymi oraz 
przed nadmiernym eksploatowaniem zasobów żywych, 

- przywracanie wodom podziemnym i powierzchniowym właściwego stanu ekologicznego, 
a przez to zapewnienie odpowiednich źródeł poboru wody do picia, 

- zlewniowe zarządzanie gospodarką wodną.

w zakresie ochrony powietrza przed zanieczyszczeniem: 
- poprawa stanu czystości powietrza, 
- uzyskanie norm emisyjnych wymaganych przez przepisy UE, 
- konsekwentne przechodzenie na likwidację zanieczyszczeń „u źródła”, 
- coraz szersze normowanie emisji w przemyśle, energetyce i transporcie, 
- wprowadzanie norm ograniczających emisję do powietrza zanieczyszczeń w procesie 

produkcyjnym (w pełnym cyklu życia produktów i wyrobów). 

w zakresie hałasu i promieniowania elektromagnetycznego: 
- zmniejszenie skali narażania ludności na ponadnormatywny poziom hałasu, 
- nie dopuszczanie do pogorszenia się klimatu akustycznego tam, gdzie obecnie sytuacja 

jest korzystna, 
- kontrola i ograniczenie emisji do środowiska promieniowania niejonizującego, 
- stworzenie struktur zajmujących się monitorowaniem i badaniem pól 

elektromagnetycznych, 
- kształtowanie zieleni zorganizowanej pełniących funkcje ochronne, 
- harmonizacja polskich przepisów z odpowiednimi dyrektywami UE, 
- poprawa systemu transportu zbiorowego, 
- produkcja urządzeń i pojazdów o hałaśliwości zgodnej z normami międzynarodowymi. 
 
w zakresie bezpieczeństwa chemicznego i biologicznego: 
- włączenie się Polski do realizacji międzynarodowych programów związanych z 

bezpieczeństwem chemicznym i biologicznym, 
- harmonizowanie polskich przepisów prawnych z przepisami UE oraz wdrażanie 

wymogów i zaleceń.

w zakresie poważnych awarii: 
- eliminowanie lub zmniejszenie skutków dla środowiska z tytułu poważnych awarii, 
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- sporządzenie ocen ryzyka obiektów, planów operacyjno – ratowniczych, wojewódzkich i 
powiatowych planów zarządzania ryzykiem, 

- doskonalenie istniejącego systemu ratowniczego na wypadek zaistnienia awarii i klęsk 
żywiołowych, 

- wprowadzenie systemu ubezpieczeń ekologicznych. 
 
w zakresie przeciwdziałania zmianom klimatu: 
- włączenie się Polski do wysiłków społeczności międzynarodowej na rzecz ochrony 

klimatu globalnego, 
- zintegrowanie polskiej polityki ochrony klimatu z polityką UE, 
- wypełnienie przez Polskę zobowiązań do redukcji emisji gazów cieplarnianych o 6 % w 

stosunku do roku bazowego, 
- zapewnienie realizacji polityki ochrony klimatu na poziomie sektorów gospodarczych i 

przedsiębiorstw. 
 
W PEP ustalone zostały także określone ilościowo cele polityki ekologicznej. Cele te 
powinny zostać osiągnięte do 2010 r.: 
- zmniejszenie wodochłonności produkcji o 50 % w stosunku do stanu w 1990 r.                

(w przeliczeniu na PKB i wartość sprzedaną w przemyśle), 
- ograniczenie materiałochłonności produkcji o 50 % w stosunku do 1990 r., w taki sposób, 

aby uzyskać, co najmniej średnie wielkości dla państwa OECD (w przeliczeniu na 
jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PKB), 

- ograniczenie zużycia energii o 50 % w stosunku do 1990 r. i 25 % w stosunku do 2000 r. 
również w przeliczeniu na jednostkę produkcji, wartość produkcji lub PBK), 

- dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie wykorzystywanych w 
procesach produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z 1990 r., 

- odzyskanie i powtórne wykorzystanie, co najmniej 50 % papieru i szkła z odpadów 
komunalnych, 

- pełna (100 %) likwidacja zrzutów ścieków nieoczyszczonych z miast i zakładów 
przemysłowych, 

- zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód powierzchniowych                   
w stosunku do stanu z 1990 r., z przemysłu o 50 %, z gospodarki komunalnej (na terenie 
miast i osiedli wiejskich) o 30 % i ze spływu powierzchniowego – również o 30 %, 

- ograniczenie emisji pyłów o 75 %, dwutlenku siarki o 56 %, tlenków azotu o 31 %, 
niemetanowych lotnych związków organicznych o 4 % i amoniaku o 8 % w stosunku do 
stanu w 1990 r., 

- do końca 2005 r. wycofać z użytkowania etylinę i przejść wyłącznie na stosowanie 
benzyny bezołowiowej, 

- wzrost lesistości do 30 % w 2020 r., zgodnie z krajowym programem zwiększenia 
lesistości (2003), 

- budowa zbiorników na gnojowice i płyt gnojowych w gospodarstwach hodowlanych, aby 
ograniczyć zanieczyszczenie wód azotanami pochodzącymi z rolnictwa (do 2008 roku), 

- zwiększenie udział źródeł odnawialnych w produkcji energii do 7,5 % do 2010 r.,  
- stworzenie zintegrowanego systemu obszarów chronionych w ramach sieci NATURA 

2000.

Cele te powinny zostać przyjęte jako punkt odniesienia przy określaniu celów regionalnych i 
lokalnych programów ochrony środowiska.  
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4.1.2 Program ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego 
Dokumentem wytyczającym cele i kierunki działań w zakresie polityki ekologicznej 
województwa jest „Strategia rozwoju województwa mazowieckiego - cele wojewódzkiej 
polityki ekologicznej ujęte w Programie ochrony środowiska są celami przyjętymi w 
„Strategii ...”. Tym sposobem Program ochrony środowiska6 stanowi rozwinięcie strategii 
rozwoju województwa w odniesieniu do ochrony środowiska. W omawianym dokumencie 
przedstawiono cele główne i szczegółowe działań na rzecz ochrony środowiska. Są one
następujące: 
 
Zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska 

• poprawa jakości wód, 
• uporządkowanie gospodarki odpadami, 
• zapewnienie wysokiej jakości powietrza atmosferycznego, 
• ograniczenie uciążliwości hałasu. 

 
Racjonalizacja gospodarki wodnej 

• zmniejszenie deficytu wód powierzchniowych, 
• ograniczenie poboru wód podziemnych dla celów gospodarczych produkcji i usług, 
• ograniczenie wodochłonności, 
• poprawa standardów zaopatrzenia w wodę.

Zwiększenie lesistości i ochrona lasów 
• osiągnięcie wskaźnika lesistości Mazowsza do 25 %, 
• zmiana struktury własnościowej lasów, 
• racjonalizacja gospodarki leśnej, 
• rozwój funkcji ochronnych i buforowych lasu. 

 
Poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego 

• ochrona przeciwpowodziowa, 
• ochrona przeciwpożarowa, 
• zmniejszenie ryzyka awarii związanych z wykorzystaniem lub transportem substancji 

niebezpiecznych. 
 
Podnoszenie poziomu wiedzy ekologicznej 

• kształtowanie postaw i zachowań zgodnych z zasadami ekorozwoju, 
• wiedza ekologiczna jako ważny czynnik w procesie zarządzania, 
• tworzenie ekologicznych podstaw kształtowania tożsamości regionalnej i lokalnej. 

 
Rozwój proekologicznych form działalności gospodarczej 

• wzrost ilości podmiotów gospodarczych posiadających certyfikaty jakości, 
• rozwój proekologicznych form produkcji rolniczej, 
• wzrost wykorzystania energii odnawialnej, 
• zwiększenie udziału transportu szynowego w przewozach osób i towarów, 
• zmniejszenie materiałochłonności i energochłonności. 

 

6 Na podstawie projektu „Programu ochrony środowiska woj. mazowieckiego”, przyjętego przez Zarząd
Województwa Mazowieckiego 29 lipca 2003 
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Utworzenie spójnego systemu obszarów chronionych 
• zwiększenie obszarów objętych ochroną prawną do 35 % powierzchni województwa, ze 

szczególnym uwzględnieniem dolin rzecznych, kompleksów leśnych, a także obszaru 
funkcjonalnego „Zielone Płuca Polski”, 

• określenie do roku 2006 zasad gospodarowania na wszystkich obszarach chronionych 
oraz sporządzenie planów ochrony dla tych obszarów, 

• utrzymanie i wzmocnienie ciągłości powiązań przyrodniczych w ramach korytarzy 
ekologicznych  krajowych, regionalnych i lokalnych, 

• partnerstwo samorządowe i partycypacja społeczna w działaniach na rzecz tworzenia 
obszarów chronionych, 

• włączenie obszarów cennych przyrodniczo do europejskiej sieci ekologicznej            
NATURA 2000. 

 
Postanowiono, że cele polityki ekologicznej woj. mazowieckiego będą realizowane w oparciu 
o priorytety przyjęte w Polityce Ekologicznej Państwa. 

 
4.1.3 Zobowiązania międzynarodowe 
Zobowiązania te wynikają z ratyfikacji przez Polskę umów i konwencji międzynarodowych 
dotyczących ochrony środowiska, a także z podpisanego traktatu akcesyjnego z Unią
Europejską formułującego nasze zobowiązani wynikające z faktu uzyskania członkostwa w 
UE.  Za najważniejsze konwencje międzynarodowe wpływające na kierunki realizacji przez 
nasz kraj polityki ekologicznej należy uznać:
1. Ramową Konwencje NZ w Sprawie Zmiany Klimatu i Protokół z Kioto do tej Konwencji. 

Zobowiązują one nasz kraj do redukcji emisji 6 gazów szklarniowych (m.in. dwutlenku 
węgla, metanu i podtlenku azotu) i 6% w okresie lat 2008 – 2012 w porównaniu do 
poziomu emisji z roku 1988.  

2. Konwencje Wiedeńską w sprawie ochrony warstwy ozonowej, Protokół Montrealski do 
tej Konwencji oraz tzw. Poprawki Kopenhaskie i Londyńskie. Zobowiązują one nasz kraj 
do wycofywania z obrotu, a także z użycia substancji niszczących warstwę ozonową –
przede wszystkim freonów i halonów. 

3. Konwencja Helsińska o ochronie Morza Bałtyckiego, która nakłada na nasz kraj redukcję
ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych z terenu Polski do Morza Bałtyckiego 

4. Konwencja o ochronie bioróżnorodności, nakładająca obowiązek podejmowania działań
mających na celu ochronę różnorodności gatunkowej, w tym obejmowanie gatunków 
zagrożonych skutecznymi formami ochrony, 

5. Konwencja o dostępie do informacji zapewniająca każdemu prawo do uzyskiwania 
informacji o stanie środowiska przyrodniczego, źródłach jego zagrożenia i działaniach na 
rzecz jego ochrony, a także gwarantująca prawo do udziału społecznego w działaniach na 
rzecz ochrony środowiska, 

6. Konwencja Genewska w sprawie transgranicznych zanieczyszczeń powietrza wraz z tzw. 
Protokołem Siarkowymi Protokołem Azotowym do tej konwencji nakładająca 
zobowiązania do redukcji emisji gazów powodujących powstawanie kwaśnego 
strumienia.  

 
To tylko wybrane, najważniejsze z wielostronnych umów międzynarodowych dotyczących 
ochrony środowiska, Polska podpisała i ratyfikowała ponad 100 takich konwencji. Część z 
nich ma charakter wiążący, brak realizacji podjętych zobowiązań spowoduje nałożenie na 
nasz kraj określonych kar lub sankcji. Dlatego też niezbędne jest podejmowanie działań
mających zapewnić realizację zaciągniętych zobowiązań. Działania te powinny być wdrażane 
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na wszystkich szczeblach i przez różnorodne podmioty – także na poziomie lokalnym i 
regionalnym. 
 
Szczególnym zobowiązaniem, jakie Polska przyjęła w ostatnim okresie to obowiązek 
wdrożenia całego dorobku prawnego Unii Europejskiej. Zadanie to w ochronie środowiska 
nie będzie łatwe – kwestie te są ujęte w około 200 dyrektywach UE, bezpośrednio do tego 
tematu odnosi się około 90 wspólnotowych aktów prawnych. Na samorządach – przede 
wszystkim gminnych, ale także na powiatowych i wojewódzkich – spoczywa ogromna 
odpowiedzialność za terminowe wykonanie  zobowiązań wynikających z podpisanego z Unią
Europejską Traktatu Akcesyjnego.  Gminy stoją wobec obowiązku realizacji znacznej ilości 
inwestycji, wszystkie szczeble samorządowe będą musiały wprowadzić nowe procedury 
zarządzania ochroną środowiska w tym nowe zasady sprawozdawczości. Administracja 
rządowa będzie wspierała samorządy w ich działaniach m.in. poprzez dostarczanie niezbędnej 
informacji, prowadzenie szkoleń czy wreszcie, – co jest prawdopodobnie najważniejsze – 
przez pomoc w uzyskiwaniu środków finansowych niezbędnych dla realizacji wymaganych 
inwestycji. O tym, ze realizacja powyższych zadań nie będzie łatwa świadczy fakt, ze koszt 
wdrożenia wymagań przepisów ekologicznych UE ocenia się na 30 – 35 miliardów EURO. 
Oczywiste jest, ze zobowiązań wobec UE nie uda się terminowo wypełnić, jeśli w ich 
realizację aktywnie nie zostaną włączone powiaty i gminy. 
 

4.2 Uwarunkowania wewnętrzne  
 

4.2.1 Wnioski z diagnozy - podstawowe problemy ochrony środowiska w Milanówku 
 
Na podstawie analizy zasobów informacji na temat Milanówka, systemu zarządzania ochroną
środowiska w mieście oraz diagnozy stanu środowiska i jego zagrożeń zidentyfikowano 
najważniejsze problemy ochrony środowiska. Jednym z podstawowych wniosków jest 
stwierdzenie o niewystarczającym zasobie informacji na temat stanu środowiska miasta-
ogrodu Milanówka, źródeł zagrożenia jego przyrody, potrzebach inwestycyjnych w zakresie 
ochrony środowiska i przyrody (dotyczy to zwłaszcza potrzeb inwestycyjnych podmiotów 
gospodarczych). Zbyt mała ilość danych spowodowana jest m.in. brakiem zlokalizowanych 
na tym terenie punktów pomiarowych systemu państwowego monitoringu.  Wśród innych 
rozpoznanych problemów wymienić należy:  
 
w zakresie zarządzania środowiskowego: 

1. Brak planów przestrzennego zagospodarowania dla całego obszaru miasta, a także
opracowania fizjograficznego, co utrudnia prowadzenie właściwej polityki 
przestrzennej. co utrudnia prowadzenie właściwej polityki przestrzennej. 

Ochrona powietrza 
1. Słabe rozpoznanie stanu jakości powietrza atmosferycznego oraz najważniejszych 
źródeł jego zanieczyszczenia. Brak nawet podstawowych aktualnych badań
zanieczyszczenia powietrza – opadu pyłów i zanieczyszczenia tlenkami siarki i azotu. 

2. Znaczące oddziaływanie liniowych źródeł emisji zanieczyszczeń do powietrza, przede 
wszystkim drogi nr 719. 

3. W okresie zimowym uciążliwe jest spalanie przez niektórych właścicieli 
nieruchomości odpadów w indywidualnych piecach centralnego ogrzewania. 

4. w okresach suchych znacząca emisja pyłów z dróg o nawierzchniach leszowych i 
tłuczniowych. 

Ochrona zasobów wodnych: 
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1. Niewystarczający stopień rozwoju sieci kanalizacyjnej. 
2. Brak wystarczającego rozeznania w zmianach poziomu wód gruntowych na terenie 

miasta. 
3. Niewystarczający stopień rozwoju kanalizacji deszczowej. 

Ochrona gleb: 
1. Brak rozpoznania stanu zanieczyszczenia gleb. 

 
Hałas: 

1. Brak szczegółowej informacji (badań) na temat poziomu zagrożenia akustycznego 
miasta. Brak jest informacji na temat źródeł zagrożenia, w odniesieniu, do których 
należałoby podjąć szybkie i zdecydowane działania. 

Przyroda: 
1. Głównymi źródłami zagrożenia przyrody na omawianym teranie jest szybko 

postępujący proces urbanizacji oraz niska świadomość ekologiczna, co powoduje niski 
priorytet działań na rzecz ochrony przyrody. Specyficzne zagrożenie związane jest z 
obniżaniem się poziomu wód podziemnych. 

4.2.2 Prognozowane zmiany 
 
Stan środowiska przyrodniczego i stopień jego zagrożenia zależeć będzie w nadchodzących 
latach nie tylko od podejmowanych działań na rzecz jego ochrony, ale także od zmian 
demograficznych i społeczno – gospodarczych, jakie zajdą na terenie Milanówka. Dlatego też
kwestie te zostaną poniżej bardziej szczegółowo omówione. 
 
Zmiany demograficzne 
Przygotowane dla miasta prognozy demograficzne nie zakładają znaczącego przyrostu ilości 
mieszkańców Milanówku. Według założeń zawartych w „Strategii zrównoważonego rozwoju 
Miasta Milanówka na lata 2004 – 2020” stwierdzono, że do 2020 roku następować będzie 
sukcesywny, ale niewielki wzrost ludności miasta, szacowany na 2 – 3 % w kolejnych 5-
leciach. Spowoduje, to, że w 2010 roku ludność miasta wynosić będzie 15,6 tys., zaś w 2020
roku 16 tysięcy osób.  
Tym niemniej możliwy jest większy wzrost ludności miasta, związany z obserwowanymi 
obecnie trendami migracji mieszkańców Warszawy do okolicznych miejscowości.  
 
Zmiany wynikające z prognoz społeczno-gospodarczych 
Zmiany społeczno – gospodarcze, jakie zajdą w najbliższych latach w naszym kraju są trudne 
do oszacowania. Jest to spowodowane przede wszystkim niepewnością, co do skutków 
gospodarczych wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Większość z dotychczasowych 
prognoz ekonomicznych wskazuje, że proces integracji pozytywnie wpłynie na rozwój 
gospodarczy Polski, czego efektem będzie uzyskanie wysokiego tempa wzrostu PKB. 
Średnioroczne tempo wzrostu gospodarczego w latach 1991-2001 w naszym kraju wynosiło
ok. 3,3%. Należy jednak zauważyć, że pod koniec lat 90. Polska wyraźnie zaczęła tracić
dynamikę tego wzrostu. W latach 2001-2002 r. przyrost PKB zmalał do około 1% rocznie (z 
poziomu 6%-7% w połowie dekady). 
Proces integracji europejskiej powinien wywrzeć jednak także pozytywny skutek na 
oddziaływanie aktywności ludzkiej na środowisko przyrodnicze gminy. Wprowadzenie 
nowych przepisów ochrony środowiska – dotyczących zarówno działalności gospodarczej i 
podmiotów gospodarczych, jak i działalności samorządów wprowadzi ostrzejsze i bardziej 
restrykcyjne warunki ochrony środowiska (patrz niżej). Co więcej należy się spodziewać
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upowszechnienia działań prośrodowiskowych w podmiotach gospodarczych, zwłaszcza tych, 
które swoje wyroby będą się starały eksportować na rynki unijne.  
Tym niemniej nie należy się spodziewać znaczącego oddziaływania powyższych zmian na 
sytuację w Milanówku. 
 
Środowiskowe skutki prognozowanych zmian 
W wyniku opisanych powyżej zmian należy się spodziewać następujących oddziaływań
środowiskowych: 
• wzrost ilości zanieczyszczeń emitowanych przez środki transportu (samochody) 

spowodowanego zarówno wzmożeniem ruchu jak i budowa nowych dróg (autostrada 
Wschód – Zachód), 

• wzrost poboru wody i ilości odprowadzanych ścieków – spowodowany zarówno 
wzrostem ilości mieszkańców jak i lokalizacją nowych podmiotów gospodarczych, 

• wzrost ilości wytwarzanych odpadów – zarówno komunalnych jak i przemysłowych, 
• wzrost zagrożenia akustycznego związanego z rozwojem systemu transportu 

(samochodowego i kolejowego) oraz lokalizacją nowych źródeł hałasu na terenie miasta, 
• wzrost zagrożenia dla obszarów czynnych biologicznie i cennych przyrodniczo – ze 

względu na wzmożoną presję urbanizacyjną.
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5. CELE I DZIAŁANIA W RAMACH PROGRAMU OCHRONY               
I KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA MIASTA –OGRODU MILANÓWKA. 
 
5.1  Cele programu ochrony i kształtowania środowiska miasta –ogrodu Milanówka. 
 

Na podstawie diagnozy  stanu środowiska przyrodniczego Milanówka; opinii, uwag i 
propozycji uzyskanych od mieszkańców miasta i organizacji społecznych działających na tym 
terenie (patrz załącznik 2), a także w oparciu o wypracowaną wizję miasta w 2020 roku7

przyjęto następujący, strategiczny cel programu ochrony i kształtowania środowiska miasta: 
 

Zrównoważony rozwój Milanówka zapewniający zachowanie charakteru miasta – ogrodu 

Cel ten pozwoli na wypełnianie przez miasto misji, która została sformułowana w jego 
strategii zrównoważonego rozwoju do 2020 roku: Milanówek to rodzinne miasto, kierujące 
się zasadą zrównoważonego rozwoju, budujące przyszłość przy zachowaniu wartości 
środowiska kulturowego i przyrodniczego, uwzględniając potrzeby przyszłych pokoleń i w
nieustannym dialogu z mieszkańcami, otwarte na inicjatywy obywatelskie, rozwój małych i 
średnich przedsiębiorstw i osadnictwo, wspierające rozwój nowoczesnych form edukacji.   
 
Realizacja celu strategicznego programu ochrony i kształtowania środowiska miasta 
Milanówka będzie wspomagana przez osiąganie czterech priorytetów operacyjnych: 
 

1. ochrona walorów przyrodniczych i kulturowych miasta ogrodu Milanówek 
2. poprawa jakości środowiska przyrodniczego i zmniejszenie jego zanieczyszczenia . 
3. racjonalne gospodarowanie środowiskiem. 
4. podnoszenie stanu świadomości ekologicznej i wspieranie działań w zakresie ochrony 
środowiska 

 
W ramach każdego z powyższych priorytetów przedstawione zostanie szereg celów 
szczegółowych. Założono także, że działania niezbędne dla osiągnięcia ww. priorytetów 
realizowane będą w dwóch horyzontach czasowych: 

- krótkookresowym (lata 2004 – 2006), 
- długoterminowym (lata 2006 – 2011). 

 

Szczegółowy układ priorytetów, celów i działań programu ochrony i kształtowania 
środowiska miasta ogrodu Milanówek przedstawiono poniżej.  
 

7 Wizja ta została sformułowana w przyjętym przez Radę Miasta w dniu 12 grudnia 2003 roku dokumencie 
Strategia zrównoważonego rozwoju miasta Milanówka na lata 2004 – 2020 (str. 46 – 49).  
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PRIORYTET OPERACYJNY NR 1:  
OCHRONA WALORÓW PRZYRODNICZYCH I KULTUROWYCH MIASTA 

OGRODU MILANÓWEK 
 
Cel szczegółowy nr 1: utrzymania leśno-parkowego charakteru miasta - ogrodu 

• ochrona zieleni miejskiej i nie przeznaczanie tych terenów na żadne inne cele, 
• inwentaryzacja szczególnie cennych stanowisk przyrodniczych (drzew, krzewów, 

stawów, ciągów przyrodniczych i in.) i ich zespołów na terenie miasta (mapa), 
• przestrzeganie normatywów podziału działek wyznaczonych w planie ogólnym z 

1993 r., utrzymania wyznaczonych przepisami wielkości działek, 
• wprowadzania tylko ekstensywnych i nieuciążliwych form zagospodarowania terenu, 
• bezwzględna ochrona istniejącego drzewostanu,  zieleni ogrodowej, osiedlowej i 

parkowej, 
• ochrona i uzupełnianie zadrzewień przyulicznych, 
• prowadzenie stałego nadzoru nad terenami chronionymi w Milanówku, 
• dostosowanie rozwiązań projektowych obsługi inżynieryjnej i komunikacyjnej do 

wymogów ochrony drzewostanu i jego siedliska (płytka i szczelna kanalizacja, ciągi 
przewodów pod jezdnią, itp.), 

• uzgodnienie z Państwowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego udziału
przedstawiciela Referatu Ochrony Środowiska i Ogrodnika Miejskiego w odbiorach 
obiektów budowlanych na terenie Milanówka, przynajmniej w strefie ochrony 
konserwatorskiej, 

• opracowanie systemu nadzoru nad przestrzeganiem wymaganych normatywów 
powierzchni biologicznie czynnej (w rozumieniu gruntu pokrytego roślinnością) na
działkach budowlanych, 

• wspieranie działań na rzecz podniesienia lesistości gminy, prowadzenie zalesień
zgodnie z siedliskiem i na terenach gdzie jest to uzasadnione ekologicznie. 

 
Cel szczegółowy nr 2: zachowania historycznego układu urbanistycznego miasta 

• ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytków, 
• wspieranie renowacji obiektów zabytkowych i historycznych, 
• nie zagęszczanie zabudowy, 
• zapewnienie harmonii zabudowy, dostosowanie nowej zabudowy do już istniejącej, 

typu willa, dom wolnostojący (styl, wielkość, rodzaj). 
 
Cel szczegółowy nr 3: dbałości o estetykę miasta 

• dostosowanie nowej zabudowy do istniejącej i  otaczającej ją zieleni,. 
• przestrzeganie realizacji wymogów dotyczących pozostawiania na działkach 

budowlanych wymaganej powierzchni obszarów biologicznie czynnych. 
• obowiązek konsultowania lokalizacji reklam z Ogrodnikiem Miejskim; 
• opracowanie propozycji zasad dotyczących umieszczania reklam w mieście  
• przestrzeganie realizacji wymogów dotyczących pozostawiania na działkach 

budowlanych wymaganej powierzchni obszarów biologicznie czynnych poprzez 
wpisanie ich do decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu oraz 
stworzenie mechanizmu współpracy gminy z władzami powiatu i Powiatowym 
Inspektorem nadzoru Budowlanego przy kontroli prawidłowości przestrzegania 
ustaleń decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w tym zakresie,  

• zakaz umieszczania reklam na terenach zieleni miejskiej ustalonych w planach 
zagospodarowania przestrzennego oraz miejscach o walorach krajobrazowych, 
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• podjęcie działań mających na celu dostosowanie wyglądu obiektów usługowo-
handlowych wybudowanych przed rokiem 80-tym do charakteru miasta 

 - poprawa wyglądu zewnętrznego sklepów, 
 - poprawa otoczenia wokół tego typu obiektów, zagospodarowanie zielenią,

• zamiana energetycznych linii napowietrznych na kablowe izolowane lub podziemne. 
 
Cel szczegółowy nr 4: podniesienie poziomu wiedzy o przyrodzie Milanówka, potrzebach      
i sposobach jej ochrony 

• przeprowadzenie inwentaryzacji przyrodniczej Milanówka: 
- etap I: inwentaryzacja siedlisk - identyfikacja siedlisk chronionych – rok 2005 
- etap II: inwentaryzacja fauny i flory 2005 – 2009 

 
• przygotowanie i przeprowadzenie seminarium z udziałem specjalistów na temat stanu 

środowiska przyrodniczego w Milanówku, stanu obecnego i zagrożeń,
• opracowanie Planu Ochrony Przyrody dotyczącego obszaru całej gminy, 
• podejmowanie wysiłków na rzecz objęcia ochroną prawną: alei i grup drzew o 

pięknych formach i pokroju oraz zadrzewień śródpolnych,  
• kontynuowanie zachęcania właścicieli posesji prywatnych aby na terenie swoich 

nieruchomości tworzyli różne formy ochrony przyrody (np. w formie partycypacji 
gminy w kosztach pielęgnacji drzew). 

 
Cel szczegółowy nr 5: ochrona bioróżnorodności i dziedzictwa przyrodniczego gminy w tym 
wprowadzanie nowych form ochrony przyrody  

• tworzenie nowych form ochrony przyrody na terenie gminy: pomniki przyrody, parki 
gminne, użytki ekologiczne, ostoje przyrody, zespoły przyrodniczo-krajobrazowe: 

- objęcie statusem pomników przyrody grupy zgłoszonych drzew, 
- objęcie formą ochrony jako użytki ekologiczne: dolina Rokitnicy i pas wzdłuż

jej brzegów, las olszowy przy ul Gospodarskiej, teren łęgowy przy ul. 
Dębowej, glinianki na terenach rolnych w pobliżu cegielni (przy granicy z 
gminą Brwinów), 

- stworzenie parków gminnych lub użytków ekologicznych na terenie: 
„Starodęby”, lasów na Turczynku, lasu olsowego wokół stawu z wyspą przy 
ul. Warszawskiej. 

 
• wspieranie idei ogrodów naturalistycznych, 
• ochrona płazów i ich siedlisk, stosowanie małej retencji, 
• ochrona owadów i ich środowiska poprzez nasadzenia roślin owadopylnych, 

tworzenie kompozycji ozdobnych uwzględniających enklawy z roślinnością łąkową,
• podejmowanie i wspieranie działań w zakresie czynnej ochrony ptaków, ssaków i 

płazów, 
• stała współpraca z organizacjami ekologicznymi w zakresie ochrony przyrody,  
• szkolenie pracowników Urzędu Miejskiego (Referat Ochrony Środowiska, Ogrodnik 

Miejski) w zakresie technik negocjacyjnych w celu przekonania właścicieli 
prywatnych do wyrażenia zgody na objęcie cennych obiektów przyrodniczych, 
znajdujących się na ich terenie, ochroną prawną. Współpraca w tym zakresie z 
organizacjami ekologicznymi,  

• akcja edukacyjna w zakresie ochrony bioróżnorodności. 
 
Cel szczegółowy nr 6: ochrona awifauny Milanówka 
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• bezwzględna ochrona drzew dziuplastych, 
• coroczna akcja czyszczenia budek lęgowych, dowieszanie nowych, prowadzenie 

inwentaryzacji ornitologicznej na podstawie obserwacji i wyników czyszczenia, 
• ocena stanu awifauny Milanówka i potrzeb lęgowych oraz wprowadzenie przepisów 

dotyczących ochrony miejsc lęgowych ptaków objętych ochroną gatunkową na
podstawie rozporządzenia o ochronie gatunkowej zwierząt, 

• stworzenie programu ochrony miejsc lęgowych gatunków chronionych związanych z 
budynkami mieszkalnymi – w tym jerzyków /Apus apus/ na terenie osiedli 
wielorodzinnych, 

• bezwzględna ochrona miejsc lęgowych i noclegowisk gatunków chronionych, m.in. 
sów i gawronów, 

• zapewnienie bezpiecznych miejsc rozrodu ptaków wodnych w dolinie rzeki Rokitnicy 
(utworzenie na tym terenie użytku ekologicznego), 

• nawiązanie współpracy z administracjami spółdzielni mieszkaniowych w Milanówku 
w celu zapewnienia przeprowadzania  prac remontowo-budowlanych na wskazanych 
budynkach  poza okresem lęgowym ptaków i respektowanie przepisów o ochronie 
przyrody i ochronie zwierząt (zwłaszcza dotyczących ochrony miejsc lęgowych 
ptaków i noclegowisk nietoperzy) w trakcie realizacji tych prac. 

 
Cel szczegółowy nr 7: wprowadzenie zasady ochrony wierzby i olchy jako drzew cennych 
przyrodniczo 

• akcja informacyjna na temat znaczenia obu gatunków, 
• dosadzanie wierzb na obszarach poza osiedlami mieszkaniowymi. 
 

Cel szczegółowy nr 8: zwiększenie stosowania i wzbogacenie form zieleni kompozycyjnej 
miasta 

• promowanie działań na rzecz zwiększenia powierzchni biologicznie czynnej poprzez 
redukcję pokryć z kostki brukowej do niezbędnego minimum oraz propagowanie 
innych przyjaznych dla środowiska metod utwardzania gruntu, 

• promowanie działań mających na celu ograniczanie wygrabiania liści na terenach 
leśnych (zwłaszcza w okresie jesiennym) do niezbędnego minimum w celu 
zachowania typowej roślinności runa – zawilców, konwalii itp. 

• dosadzanie drzew rodzimych typowych dla krajobrazu mazowieckiego zgodnie z 
siedliskiem. 

• tworzenie nowych obszarów zieleni i rekultywacja zaniedbanych terenów, 
• nakładanie administracji osiedli mieszkaniowych do większej troski o zieleń

osiedlową i lepszej jej realizacji, nadzór nad stanem zieleni osiedlowej,  
• systematyczne dosiewanie trawników na terenach publicznych, 
• rozszerzenie stosowania żywopłotów jako barier osłaniających a także często 

uniemożliwiających wjazd samochodami  na tereny zieleni  bądź tworzenie dzikich 
ścieżek,  

• propagowanie stosowania zielonych ogrodzeń z żywopłotów lub pasów krzewów i 
drzew, 

• propagowanie i promowanie wprowadzania różnorodnych form zieleni związanej z 
budynkami i ogrodzeniami, np.: pnącza na ścianach i ogrodzeniach, bramach, 
zadbane balkony i tarasy - nasadzenia donicowe, pnącza, bluszcz, winorośl), 

• stosowanie ażurowych kostek na terenach przeznaczonych pod parkingi. 
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Cel szczegółowy nr 9: rozwijanie pierścieniowo-klinowego podsystemu zieleni miejskiej w 
celu zapewnienia przewietrzania miasta i utrzymania powiązań przyrodniczych 

• stworzenie mapy korytarzy ekologicznych dostępnej dla mieszkańców; 
• opracowanie gminnego programu ochrony korytarzy ekologicznych i ciągów 

przyrodniczych  
• współpraca z gminą Brwinów i Podkowa Leśna, Grodzisk Maz. w kwestii ochrony 

ponadlokalnych korytarzy ekologicznych i ciągów przyrodniczych w ramach 
tworzonych przez te gminy programów ochrony środowiska lub poza nimi 
(wystosowanie pism, zorganizowanie seminarium międzygminnego na ten temat itp.), 

• zagwarantowanie wszelkimi metodami ciągłości korytarzy ekologicznych i powiązań
przyrodniczych, 

• wprowadzenie rygorystycznej ochrony zadrzewień towarzyszących ciekom wodnym 
oraz zadrzewień śródpolnych, 

• dosadzanie ubytków roślinności w korytarzach ekologicznych zgodnie z typem 
siedliska, 

• akcja edukacyjna dla mieszkańców miasta i sąsiednich gmin dotycząca roli lokalnych 
korytarzy ekologicznych i ciągów przyrodniczych, 

• stosowanie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego ochrony 
korytarzy ekologicznych, 

• ochrona zadrzewień śródpolnych, zagajników, kęp krzaków, starych sadów, miedzy, 
małych oczek wodnych, rowów melioracyjnych, torfowisk, mokradełek, powalonych 
pni w lasach i na terenach niezurbanizowanych, starych drzew, 

• ochrona terenów otwartych, 
• zwiększenie zastosowania i wprowadzenie zasady bezwzględnej ochrony zieleni 

izolacyjnej. 
 

Cel szczegółowy nr 10: Inne działania na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu miasta          
oraz poprawy jego estetyki 

• dążenie do dosadzanie drzew i krzewów zgodnie z nazwą ulicy (np. morwy - choćby 
w ilości symbolicznej - na nowopowstałej ul. Morwowej) oraz typem zadrzewienia 
już istniejącym w okolicy, 

• czynna ochrona drzew kasztanowca występujących na terenach publicznych, 
wspieranie działań ochronnych w odniesieniu do drzew rosnących na posesjach 
prywatnych, 

• wprowadzanie zieleni na tereny przemysłowe i po przemysłowe, 
• inwentaryzacja gruntów, które stanowią własność gminy i przeznaczenie pewnej ich 

ilości na działki zamienne, tak by cenne przyrodniczo obszary stały się własnością
gminy, 

• opracowanie koncepcji ogrodu przyjaznego dla zwierząt i wpisywanie go jako  
elementu szczegółowych ustaleń planów zagospodarowania przestrzennego, 

• wspieranie budowy przejść dla małych zwierząt pod drogami (przy realizacji nowych 
inwestycji drogowych i modernizacji dróg istniejących), 

• kontynuacja programu sprzątania terenów peryferyjnych (objęcie nim nowych 
obszarów), 

• stosowanie ujednoliconego zapisu dotyczącego ekologicznych ogrodzeń na terenie 
gminy w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, 

• ochrona terenów ogródków działkowych przed zabudową - ewentualna zamiana ich 
na parki, 
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• dążenie do likwidacji nie użytkowanych i zaniedbanych zabudowań po działalności 
gospodarczej, które szpecą krajobraz, 

• wzmocnienie nadzoru służb porządkowych nad terenem przy kąpielisku miejskim (od 
strony ul. P. Skargi). Podjęcie działań mających na celu rekreacyjne 
zagospodarowanie tego terenu. 

 

PRIORYTET OPERACYJNY NR 2:  
POPRAWA JAKOŚCI ŚRODOWISKA PRZYRODNICZEGO I ZMNIEJSZENIE 

JEGO ZANIECZYSZCZENIA 
 
Cel szczegółowy nr 11: podejmowanie działań na rzecz zapewnienia właściwej jakości 
powietrza atmosferycznego 

• wykonanie podstawowych badań: zanieczyszczenia powietrza pyłami (w okresie 
suchym) i  gazami: SO2 , i NO/NO2 ,

• kontynuowanie współpracy z gminami: Grodzisk Maz., Podkowa Leśna i Brwinów 
mającej na celu zakończenie modernizacji oczyszczalni ścieków w Grodzisku 
Mazowieckim i ograniczenie emisji substancji złowonnych z jej terenu, 

• współpraca ze służbami porządkowymi (Straż Miejska, Policja) w celu 
wyeliminowania praktyk polegających na spalaniu odpadów w piecach domowych, 

• współpraca z WIOŚ w prowadzeniu nadzoru nad podmiotami odprowadzającymi 
zanieczyszczenia do powietrza atmosferycznego, 

• wzmocnienie nadzoru nad przepompowniami ścieków dla wyeliminowania ich 
uciążliwości zapachowej, 

• nadzór nad egzekwowaniem przepisów dotyczących zakazu wypalania liści na terenie 
miasta. 

 
Cel szczegółowy nr 12: zmniejszanie zanieczyszczenia powietrza ze źródeł mobilnych  

• rozbudowa ścieżek rowerowych na terenie miasta, 
• tworzenie miejsc parkingowych dla rowerów przed budynkami użyteczności 

publicznej, 
• promocja transportu rowerowego, 
• nie wprowadzanie ruchu tranzytowego do centrum miasta, 
• eliminacja nieuzasadnionego postoju tirów i samochodów ciężarowych na terenach 

mieszkalnych, 
• wykonanie analiz dotyczących możliwości ograniczenia emisji zanieczyszczeń do

powietrza wytwarzanych przez znaczący ruch samochodowy na drodze nr 719 i 
innych trasach komunikacyjnych gminy, 

• spowalnianie ruchu na terenie miasta poprzez wprowadzanie – w miarę możliwości - 
ulic jednokierunkowych i progów spowalniajacych, 

• wspieranie rozwoju transportu publicznego (łączącego Milanówek z Warszawą i
sąsiednimi miejscowościami). 

 
Cel szczegółowy nr 13: ochrona wód przed zanieczyszczeniem 

• rozbudowa sieci kanalizacyjnej w mieście, 
• poszukiwanie alternatywnych sposobów zmniejszenia zagrożenia dla środowiska 

przez ścieki dla tych regionów miasta, w których system kanalizacyjny nie będzie 
budowany, 
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• rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej na terenach o dużym zagęszczeniu 
zabudowy, wspieranie działań mających na celu zwiększenie infiltracji wód 
opadowych do ziemi na pozostałych terenach miasta. Dążenie do oczyszczania 
ujmowanych ścieków deszczowych, 

• współpraca z gminą Grodzisk Mazowiecki w zakresie eliminacji zanieczyszczeń
rzeki Rokitnicy powstałych w jej górnym biegu w wyniku odprowadzania  
nieczystości płynnych z  posesji prywatnych 

• bezwzględna ochrona roślinności towarzyszącej ciekom i zbiornikom wodnym 
 
Cel szczegółowy nr 14: ochrona zasobów wód, przeciwdziałanie pogłębianiu się leja 
depresyjnego 

• wykonanie ekspertyzy i oceny stanu hydrologicznego w gminie, 
• stosowanie we wszystkich planach zagospodarowania przestrzennego zasady ścisłej 

ochrony zasobów wodnych, 
• opracowanie mapy z zaznaczonymi wszystkimi ciekami i oczkami wodnymi wraz z 

typem roślinności towarzyszącej i występujących tam gatunków zwierząt, 
• stosowanie małej retencji w pobliżu cieków wodnych zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo wodne w celu ochrony przyrody, 
• nie wprowadzanie zabudowy na tereny o wrażliwych stosunkach wodnych. 

 
Cel szczegółowy nr 15: objęcie szczególną ochroną rzeki Rokitnicy i jej doliny na terenie 
Milanówka 

• doprowadzenie do weryfikacji wszystkich pozwoleń wodno-prawnych na pobór wody 
z rzeki Rokitnicy, 

• doprowadzenie do cofnięcia pozwoleń wodno-prawnych, których skutki są
negatywne dla jakości i stanu rzeki Rokitnicy i ciągu przyrodniczego wzdłuż jej 
doliny. 

 
Cel szczegółowy nr 16: ochrona istniejącego systemu hydrograficznego (wody płynące, 
wody stojące) 

• prowadzenie nadzoru nad stanem zbiorników i cieków wodnych będących własnością
publiczną,

• modernizacja i rekultywacja zanieczyszczonych i zniszczonych zbiorników i cieków 
wodnych będących własnością publiczną,

• współpraca z właścicielami prywatnych stawów w celu zapewnienia ich właściwego 
użytkowania i ochrony, 

• realizacja zasady kształtowania terenów otwartych m.in. w oparciu o układ wodny 
wraz z towarzyszącą zielenią.

Cel szczegółowy nr 17: ochrona przed hałasem 
• podjęcie, w przypadku stwierdzenia takiej konieczności, inwestycji w zakresie 

ochrony mieszkańców Milanówka przed hałasem, 
• bezwzględny zakaz pokazów pirotechnicznych w okresie lęgowym ptaków, 
• podjęcie prób ograniczania prywatnych pokazów sztucznych ogni w Sylwestra, 
• podjęcie prób poszukiwania form zastępczych dla sylwestrowych pokazów ogni 

sztucznych organizowanych przez władze miasta Milanówka, 
• prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu wskazywanie negatywnych 

efektów pokazów ogni sztucznych, 
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• wzmocnienie systemu zieleni izolacyjnej miasta poprzez nasadzenia żywopłotu po 
obu stronach miasta wzdłuż torów PKP (centralna część ul. Warszawskiej i 
Krakowskiej/ Dworcowej przy współudziale środków finansowych PKP i funduszy 
unijnych), 

• wspieranie ochrony obiektów edukacyjnych przed hałasem, 
• współpraca z policją drogową w dziedzinie respektowania przez kierowców 

ograniczeń prędkość na głównych odcinkach dróg (drogi: wojewódzka, powiatowe i 
tranzytowe gminne), 

• ograniczenie ruchu tirów i ciężkich pojazdów z naczepami na drogach gminnych, 
• dążenie do ograniczenia hałasu pochodzącego ze stosowania urządzeń domowych: 

np. kosiarki, piły i inne urządzenia mechaniczne. 
 
Cel szczegółowy nr 18: ochrona gleb 

• podjęcie działań, w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, na rzecz ochrony gleb 
przed zanieczyszczeniem, 

• podjęcie w przypadku stwierdzenia takiej potrzeby, rekultywacji zanieczyszczonych 
gleb,   

• przywracanie wartości użytkowej glebom, które uległy degradacji (oczyszczanie, 
rekultywacja, odbudowa właściwych stosunków wodnych), 

• ochrona gleb przed nielegalnym pozyskiwaniem warstwy próchniczej, 
• ochrona gleb przed nielegalnym pozyskiwaniem warstwy próchniczej, 
• przeciwdziałanie degradacji gleb i siedlisk będących wynikiem intensywnego 

grabienia liści i niszczenia ściółki, a tym samym przeciwdziałanie zanikowi 
charakterystycznych roślin runa leśnego 

• ochrona gleb o wysokiej przydatności produkcyjnej. 
 

PRIORYTET OPERACYJNY NR 3:  
RACJONALNE GOSPODAROWANIE ŚRODOWISKIEM 

 
Cel szczegółowy nr 19: wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem 

• podjęcie działań dla uzupełnienia luk w informacji na temat stanu środowiska 
przyrodniczego na terenie miasta, w szczególności: 

- jakości powietrza i punktowych źródeł jego zagrożenia, 
- zagrożenia akustycznego miasta, 
- stanu (jakości) gleb, 
- typów siedlisk, gatunków zwierząt i roślin, w tym zagrożonych, 
- identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla przyrody i cennych 

ekosystemów na terenie gminy. 
 

• stworzenie systemu przepływu informacji dotyczących stanu środowiska, źródeł jego 
zagrożenia, planowanych inwestycji i in. pomiędzy władzami gminy a innymi 
organami administracji ochrony środowiska (Urząd Marszałkowski, Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska, Urząd Powiatowy). 

• uchwalenie planów przestrzennego zagospodarowania (zgodnie z zasadą nadrzędnej 
roli ochrony środowiska przyrodniczego Milanówka) dla tych obszarów miasta, dla 
których planów takich nie przygotowano, a plany te są niezbędne dla zachowania 
ładu przestrzennego , 
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• przygotowanie służb publicznych (udział w szkoleniach) do pełnego wdrażania prawa 
ekologicznego i korzystania ze wspólnotowych środków finansowych, 

• podejmowanie współpracy z władzami sąsiednich gmin, powiatu i województwa w 
celu realizacji ponadlokalnych programów ochrony środowiska, 

• intensyfikacja wysiłków mających na celu przeciwdziałanie spalaniu odpadów w 
piecach indywidualnych, 

• przeprowadzanie szkoleń dla pracowników administracji (samorząd, administracja 
osiedlowa) z zakresu ochrony przyrody, 

• wyeliminowanie incydentalnych zmian planu miejscowego strefy ochrony 
konserwatorskiej  odnoszących się do pojedynczych działek, 

• w ramach uprawnień Gminy nadzorowanie przez kompetentnego urbanistę –
architekta spraw związanych z gospodarką przestrzenną, w tym wydawanie decyzji o 
warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu, dbałości o estetykę miasta m.in. w 
zakresie  formy budynku, kształtu dachu, rodzaju pokrycia, kolorystyki, 

• rozszerzenie obowiązków Referatu Ochrony Srodowiska i Ogrodnika Miejskiego o: 
- wykonywanie nadzoru i kontroli nad stanem środowiska oraz 

zagospodarowywaniem terenu działek, 
- opiniowanie projektów planów przestrzennego zagospodarowywania 

dotyczących miasta Milanówka, jak również planów nadsyłanych przez inne 
instytucje lub inwestorów w celu ich zaopiniowania, 

- nadzorowanie wykonywania postanowień „Programu ochrony i kształtowania 
środowiska miasta Milanówka wraz z Planem gospodarki odpadami na lata 
2004 – 2011”. 

 
Cel szczegółowy nr 20: ograniczenie materiałochłonności, wodochłonności i  
energochłonności  gospodarki 

• współpraca z WIOŚ i Starostwem Powiatowym w egzekwowaniu obowiązku 
rejestracji zużycia wody do celów przemysłowych i rolniczych w przeliczeniu na 
jednostkę produkcji, 

• wspieranie działań (podejmowanych przez podmioty publiczne, prywatne, 
organizacje ekologiczne i osoby fizyczne) mających na celu zwiększenie 
efektywności wykorzystania energii, 

• zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej, 
• doprowadzenie do zaniechania nieuzasadnionego wykorzystania wód podziemnych 

na cele przemysłowe, 
• racjonalizacja zużycia wody w gospodarstwach domowych (ograniczenie 

marnotrawstwa, strat w systemach wody), 
• poszukiwanie możliwości zastosowania i wspieranie rozwoju urządzeń

pozyskujących i wykorzystujących energię ze źródeł odnawialnych (pompy cieplne, 
energia: słoneczna, geotermiczna, itp.). 

 

PRIORYTET OPERACYJNY NR 4:   
PODNOSZENIE STANU ŚWIADOMOŚCI EKOLOGICZNEJ I WSPIERANIE 

DZIAŁAŃW ZAKRESIE OCHRONY ŚRODOWISKA 
 
Cel szczegółowy 21: Edukacja ekologiczna i podnoszenie poziomu świadomości 
ekologicznej mieszkańców miasta 

• wspieranie działań organizacji ekologicznych w zakresie edukacji ekologicznej, 
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• prowadzenie przez gminę własnych działań mających na celu podnoszenie poziomu 
świadomości ekologicznej mieszkańców Milanówka (w tym edukacja w szkołach), 

• stworzenie systemu zapewniającego społeczeństwu powszechny dostęp do informacji 
o środowisku: 
- stworzenie bazy danych i zestawu map, 
- opracowanie broszur tematycznych i edukacyjnych.  
 

• wspieranie organizacji szkoleń i programów edukacyjnych m. in. dla 
przedsiębiorców, nauczycieli, radnych, urzędników w zakresie ochrony przyrody i 
środowiska,, 

• wspieranie działań edukacyjnych dla dorosłych (odczyty, wystawy, wykłady, 
pogadanki, ulotki, broszury), 

• prezentacja treści ekologicznych w środkach masowego przekazu, 
• organizowanie imprez masowych o tematyce ekologicznej - Dzień Ziemi, Dzień

Ochrony Środowiska, Sprzątanie Świata, 
• wprowadzanie procedur zapewniających szeroki udział społeczeństwa w 

postępowaniu w sprawach ochrony środowiska, 
• wprowadzenie tematu estetyki i poszanowania dobra wspólnego do wszystkich szkół
• wspieranie edukacji ekologicznej podejmowanej przez szkoły na terenie Milanówka – 

poprzez: zakup materiałów edukacyjnych, organizację wycieczek ekologicznych, 
organizowanie konkursów itp. 

• opracowanie programu wpływania na młodzież aby utożsamiała się z miastem, 
rozumiała i szanowała jego walory. 

 
Cel szczegółowy nr 22: Większa aktywność społeczeństwa na rzecz środowiska 

• wspieranie aktywności obywateli podejmujących działania na rzecz ochrony 
środowiska, 

• wspieranie inicjatyw proekologicznych podejmowanych przez organizacje 
ekologiczne działające na rzecz ochrony środowiska przyrodniczego Milanówka, 

• tworzenie partnerstwa publiczno - prywatnego na rzecz rozwiązywania problemów 
ochrony środowiska, 

• organizowanie konkursów, wystaw, imprez aktywizujących społeczeństwo do troski 
o środowisko, 

• promowanie wszelkich przykładów osiągania znacznych efektów ekologicznych. 

Cel szczegółowy nr 23: wspieranie i wymuszanie działań na rzecz ochrony środowiska 
• kontrolowanie i egzekwowanie przepisów o ochronie zwierząt w zakresie  

zapewnienia zwierzętom domowym, zwłaszcza psom, godziwych warunków 
bytowania (m.in. kontrola bud), 

• egzekucja przepisów dotyczących: zakazu spalania odpadów, zakazu wypalania liści, 
zakazu urządzania pokazów sztucznych ogni w okresie lęgowym, obowiązku 
posiadania umowy w zakresie odbioru odpadów, prawidłowego użytkowania szamb,  
prowadzenia działalności gospodarczej, usuwania psich odchodów z terenów 
publicznych i utrzymania porządku na terenie nieruchomości. 
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5.2  Harmonogram działań

Harmonogram działań w ramach programu ochrony i kształtowania środowiska w Milanówku 
w latach 2004 – 2011 przedstawiono poniżej 
 

Realizacja w latach Opis działania 
2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Cel nr 1: utrzymania leśno-parkowego charakteru miasta - ogrodu 
ochrona zieleni miejskiej i jej inwentaryzacja (2005-
2006) 
przestrzeganie normatywów podziału działek 
tylko ekstensywne formy zagospodarowania 
ochrona i uzupełnianie zadrzewień przyulicznych 
bezwzględna ochrona istniejącego drzewostanu 
nadzór nad terenami chronionymi w Milanówku 
dostosowanie rozwiązań projektowych 
udział pracowników gminy w odbiorach 
opracowanie systemu nadzoru  
wspieranie zalesień

Cel  nr 2: zachowania historycznego układu urbanistycznego miasta 
ochrona obiektów wpisanych do rejestru zabytków 
wspieranie renowacji obiektów  historycznych 
nie zagęszczanie zabudowy 
zapewnienie harmonii zabudowy 

Cel nr 3: dbałości o estetykę miasta 
dostosowanie nowej zabudowy do istniejącej 
pozostawiania minimalnej powierzchni biologicznie 
czynnej  
konsultowanie lokalizacji reklam z Ogrodnikiem 
Miejskim 
propozycje zasad dotyczących umieszczania reklam 
zakaz umieszczania reklam na terenach zieleni miejskiej 
zamiana energetycznych linii napowietrznych 
poprawa wyglądu obiektów z lat 80. 

Cel nr 4: podniesienie poziomu wiedzy o przyrodzie Milanówka 
przeprowadzenia inwentaryzacji przyrodniczej -siedliska 
przeprowadzenia inwentaryzacji – flora i fauna  
przygotowanie i przeprowadzenia seminarium na temat 
stanu środowiska  

 

opracowanie Planu Ochrony Przyrody 
obejmowanie  ochroną prawną alei i grup drzew o 
pięknych formach i pokroju, zadrzewień śródpolnych 
kontynuacja stosowania zachęty dla właścicieli posesji 
prywatnych w celu zgłaszania drzew do objęcia ochroną

Cel nr 5: ochrona bioróżnorodności i wprowadzania nowych form ochrony przyrody 
obejmowanie statusem pomników przyrody zgłoszonych 
obiektów 
objęcie formą ochrony jako użytek ekologiczny doliny 
Rokitnicy 

 

objęcie formą ochrony jako użytek ekologiczny lasu  
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olszowego przy ul Gospodarskiej 
objęcie formą ochrony jako użytek ekologiczny terenu 
łęgowego przy ul. Dębowej 
objęcie formą ochrony jako użytek ekologiczny glinianek 
na terenach w pobliżu cegielni 

 

tworzenie parków gminnych (lub użytkó ekologicznych) 
wspieranie idei ogrodów naturalistycznych 
ochrona płazów i ich siedlisk 
ochrona owadów 
czynna ochrona ssaków, ptaków i płazów 
współpraca z organizacjami w ochronie przyrody 
szkolenia pracowników  
edukacja w zakresie ochrony przyrody 

Cel nr 6: ochrona awiofauny Milanówka 
bezwzględna ochrona drzew dziuplastych 
czyszczenia budek lęgowych, dowieszanie nowych  
wprowadzenie przepisów dotyczących ochrony miejsc 
lęgowych 

 

bezwzględna ochrona miejsc lęgowych i noclegowisk 
stworzenie programu ochrony miejsc lęgowych 
gatunków związanych z budynkami mieszkalnymi 

 

ochrona miejsc lęgowych gatunków chronionych  
zapewnienie bezpiecznych miejsc rozrodu ptaków 
wodnych w dolinie rzeki Rokitnicy 

 

współpraca z administracjami spółdzielni 
mieszkaniowych w Milanówku 

Cel nr 7: wprowadzenie ochrony wierzby i olchy 
akcja informacyjna na temat znaczenia obu gatunków 
dosadzanie wierzb poza osiedlami mieszkaniowymi  

Cel nr 8: wzbogacenie form zieleni kompozycyjnej miasta 
promocja zwiększania powierzchni biologicznie czynnej 
promocja ograniczania wygrabiania liści 
dosadzenie drze typowych dla Mazowsza 
tworzenie nowych i rekultywacja zaniedbanych terenów 
zieleni 
propagowanie  zakładania zieleni  przy zabudowie 
osiedlowej 
systematyczne dosiewanie trawników 
rozszerzenie stosowania żywopłotów 
propagowanie stosowania zielonych ogrodzeń
promowanie wprowadzania różnorodnych form zieleni 
związanej z budynkami i ogrodzeniami 
stosowanie ażurowych kostek na parkingach 

Cel nr 9: rozwijanie pierścieniowo-klinowego podsystemu zieleni miejskiej 
stworzenie mapy korytarzy ekologicznych 
opracowanie programu ochrony korytarzy ekologicznych
współpraca z sąsiednimi gminami w celu ochrony  
korytarzy ekologicznych 
zagwarantowanie ciągłości korytarzy ekologicznych 
dosadzanie ubytków roślinności w korytarzach 
ochrony zadrzewień śródpolnych i towarzyszących 
ciekom wodnym 
ochrona korytarzy ekologicznych w mpzp 
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edukacja dotycząca roli korytarzy ekologicznych 
ochrona zadrzewień śródpolnych i in. 
ochrona terenów otwartych 
ochrona zieleni izolacyjnej 

Cel nr 10: Inne działania na rzecz ochrony przyrody i krajobrazu miasta 
dążenie do wykonywania dosadzeń drzew i krzewów 
zgodnie z nazwą ulicy 
czynna ochrona drzew kasztanowca 
wprowadzanie zieleni na tereny przemysłowe 
inwentaryzacja gruntów miejskich i wyznaczenie 
ewentualnych terenów pod zamianę
opracowanie koncepcji ogrodu przyjaznego dla zwierząt
promocja budowy przejść dla małych zwierząt
kontynuacja sprzątania terenów peryferyjnych 
stosowanie ujednoliconego zapisu dotyczącego 
ekologicznych ogrodzeń
ochrona terenów ogródków działkowych przed 
zabudową
likwidacja nie użytkowanych budynków 
nadzór nad terenem przy kąpielisku miejskim 

Cel nr 11: ochrona  jakości powietrza atmosferycznego 
współpraca w zakresie modernizacji oczyszczalni 
ścieków w Grodzisku Maz. 
eliminowanie praktyk nielegalnego spalania odpadów  
nadzór nad przepompowniami ścieków 
nadzór nad  źródłami emisji do powietrza 
egzekwowanie zakazu wypalania liści 
Modernizacja docelowo dróg leszowych i tłuczniowych 

Cel nr 12: zmniejszanie zanieczyszczenia powietrza ze źródeł mobilnych 
rozbudowa ścieżek rowerowych  
budowa miejsc postojowych 
promocja transportu rowerowego  
nie wprowadzanie ruchu tranzytowego do centrum 
eliminowanie postoju ciężarówek  
analiza możliwości ograniczenia emisji z drogi nr 719 
spowalnianie ruchu samochodowego 
wspieranie rozwoju transportu publicznego 

Cel nr 13: ochrona wód przed zanieczyszczeniem 
rozbudowa sieci kanalizacyjnej 
poszukiwanie sposobów zmniejszenia zagrożenia przez 
ścieki dla regionów miasta, w których system 
kanalizacyjny nie będzie budowany 

 

rozbudowa sieci kanalizacji deszczowej  
współpraca z Grodziskiem Maz. w ochronie Rokitnicy 
ochrona roślinności towarzyszącej ciekom i zbiornikom 

Cel nr 14: ochrona zasobów wód 
wykonanie oceny stanu hydrologicznego w gminie  
ścisła ochrona wód w ppzg 
opracowanie mapy z ciekami i oczkami wodnymi  
stosowanie małej retencji 
zakaz zabudowy na terenach o wrażliwych stosunkach 
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wodnych. 
Cel nr 15: ochrona rzeki Rokitnicy i jej doliny na terenie Milanówka 

doprowadzenie do weryfikacji pozwoleń na pobór wody 
z rzeki 
doprowadzenie do cofnięcie pozwoleń, których skutki są
negatywne jakości i stanu rzeki Rokitnicy 

Cel  nr 16: ochrony istniejącego systemu hydrograficznego 
nadzór nad stanem publicznych zbiorników i cieków 
wodnych 
modernizacja i rekultywacja zanieczyszczonych 
zbiorników i cieków wodnych będących własnością
publiczną
współpraca z właścicielami prywatnych stawów w celu 
ich ochrony 
kształtowanie terenów otwartych  

Cel nr 17: ochrona przed hałasem 
badania stopnia narażenia mieszkańców na hałas  
inwestycje ochrony przed hałasem.  
zakaz pokazów pirotechnicznych w okresie lęgowym 
próba ograniczania prywatnych pokazów sztucznych 
ogni w Sylwestra 
poszukiwania form zastępczych dla sylwestrowych 
pokazów ogni sztucznych organizowanych przez władze 
miasta  
prowadzenie działań edukacyjnych mających na celu 
wskazywanie negatywnych efektów pokazów ogni 
sztucznych 
zieleń izolacyjna wzdłuż torów PKP  
ochrona obiektów edukacyjnych przed hałasem  
współpraca z policją w celu spowalniania ruchu 
ograniczanie ruchu tirów na drogach gminnych 
ograniczania hałasu sprzętu domowego 

Cel  nr 18: ochrona gleb 
rozpoznanie potrzeb działań w zakresie ochrony gleb  
podjęcie działań na rzecz ochrony gleb przed 
zanieczyszczeniem 

 

rekultywacji zanieczyszczonych gleb    
przywracanie wartości użytkowej glebom  
ochrona gleb przed nielegalnym pozyskiwaniem warstwy 
próchniczej 
przeciwdziałanie degradacji gleb 
ochrona gleb o wysokiej jakości 

Cel nr 19: wzmocnienie systemu zarządzania środowiskiem 
podjęcie działań dla uzupełnienia luk w informacji o 
środowisku 
stworzenie systemu przepływu informacji dotyczących 
środowiska 
uchwalenie mpzp dla tych obszarów, dla których planów 
takich nie ma 
szkolenie służb publicznych w prawie i funduszach UE 
współpracy z władzami sąsiednich gmin, powiatu i 
województwa 
przeciwdziałanie spalaniu odpadów w piecach 
indywidualnych 
szkolenia dla pracowników administracji  
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nadzór architekta – urbanisty 
eliminacja zmian planów dla pojedynczych działek 
rozszerzenie obowiązków Referatu Ochrony Środowiska 
i Ogrodnika Miejskiego 

Cel nr 20: ograniczenie materiałochłonności, wodochłonności i  energochłonności  
gospodarki 

egzekwowanie obowiązku rejestracji zużycia wody w 
przeliczeniu na jednostkę produkcji 
wspieranie działań mających na celu zwiększenie 
efektywności wykorzystania energii 
zwiększenie efektywności energetycznej w budynkach 
użyteczności publicznej 
doprowadzenie do zaniechania nieuzasadnionego 
wykorzystania wód podziemnych na cele przemysłowe, 
racjonalizacja zużycia wody w gospodarstwach 
domowych 
wspieranie rozwoju instalacji opartych na wykorzystaniu 
odnawialnych źródeł energii  

 

Cel 21: Edukacja ekologiczna 
wspieranie działań organizacji ekologicznych 
prowadzenie przez Urząd Miasta własnych działań
stworzenie systemu powszechnego dostępu  
społeczeństwa  do informacji o środowisku 
organizowanie imprez masowych o tematyce 
ekologicznej 
edukacja dorosłych 
wspieranie edukacji ekologicznej w szkołach 
procedury zapewniające udział społeczny ochronie 
środowiska 
wprowadzenie tematu estetyki i poszanowania dobra 
wspólnego do szkół
opracowanie metod wpływania na młodzież aby 
utożsamiała się z miastem 

 

Cel nr 22: Większa aktywność społeczeństwa na rzecz środowiska 
wspieranie aktywności obywateli 
wspieranie inicjatyw proekologicznych POE 
tworzenie partnerstwa publiczno - prywatnego 
organizowanie konkursów, wystaw, imprez 
promowanie wszelkich przykładów osiągania znacznych 
efektów ekologicznych 

Cel  nr 23: wspieranie i wymuszanie działań na rzecz ochrony środowiska 
podejmowanie działań w przypadku stwierdzenia  
niewłaściwych warunków bytowania zwierząt
egzekwowanie przepisów porządkowych 
zobowiązujących mieszkańców do sprzątania po swoich 
psach 
egzekucja lokalnych przepisów ochrony środowiska  
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6. INSTRUMENTY DLA REALIZACJI CELÓW 
 
Bezpośrednią odpowiedzialność za wdrażanie programu ponosi Burmistrz Miasta Milanówka 
i działające z jego upoważnienia jednostki organizacyjne gminy i referaty Urzędu Miejskiego. 
Realizacja przedstawionych w „Programie...” zadań wymagać będzie jednak aktywności 
mieszkańców miasta i nawiązania szerokiej współpracy pomiędzy władzami gminy i 
władzami powiatu, sąsiednimi gminami, administracją samorządową szczebla wojewódzkiego 
i rządową, a także działającymi na terenie miasta organizacjami społecznymi i 
przedsiębiorcami.  
Realizacja „Programu...” wymagać będzie także przeznaczenia na ten cel odpowiednich 
środków finansowych. W ramach swoich możliwości budżetowych i kompetencji działania 
będą wspierane z budżetu miasta, w tym gminnego funduszu ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej. Tym niemniej część prac będzie mogła być wykonana jedynie, jeśli 
zostaną pozyskane środki finansowe z zewnątrz. Planuje się, iż niektóre z zadań uzyskają
pomoc finansową z wojewódzkiego i narodowego funduszów ochrony środowiska i funduszy 
Unii Europejskiej. 
 
6.1 Instytucje wdrażające  
Wdrażanie celów zawartych w niniejszym „Programie...” spoczywać będzie przede 
wszystkim na Burmistrzu Milanówka oraz działających w jego imieniu jednostek 
organizacyjnych Gminy i referatów Urzędu Miejskiego m.in. Referatu Ochrony Środowiska, 
Referatu Technicznej Obsługi Miasta oraz na Samodzielnym Stanowisku ds. Zieleni -  
Ogrodniku Miejskim.  
 

Jak już wspomniano powyżej w realizacji „Programu...” Burmistrz Milanówka będzie 
współpracował z organami ochrony środowiska szczebla powiatowego i wojewódzkiego, w 
szczególności z: 
• Starostą – głównym decydentem w ochronie środowiska wydającym decyzje dla 

przedsięwzięć, które są klasyfikowane jako przedsięwzięcia mogące znacząco 
oddziaływać na środowisko, sprawujący nadzór nad lasami nie stanowiącymi własności 
Skarbu Państwa, spółkami wodnymi, racjonalną gospodarką łowiecką, ochroną przyrody, 
realizujący zadania z zakresu edukacji ekologicznej. Zgodnie z obowiązującymi 
przepisami starosta wydaje decyzje administracyjne dotyczące: 
- wprowadzania gazów lub pyłów do powietrza, 
- gospodarki wodno – ściekowej - pozwolenia wodnoprawne: na szczególne 

korzystanie z wód, na wykonanie urządzeń wodnych, na rolnicze wykorzystanie 
ścieków, w zakresie nieobjętym zwykłym korzystaniem z wód, na wprowadzenie do 
urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje szczególnie szkodliwe 
dla środowiska wodnego, na długotrwałe obniżenie zwierciadła wody podziemnej, 
na odwadnianie obiektów lub wykopów budowlanych i/lub na wydobywanie 
kamienia, żwiru, piasku, innych materiałów oraz ich składowanie, 

- wytwarzania odpadów, 
- zatwierdzenia programów gospodarki odpadami niebezpiecznymi, 
- prowadzenia działalności w zakresie odzysku, unieszkodliwiania, transportu 

odpadów, 
- emitowania hałasu do środowiska, 
- emitowania pól elektromagnetycznych, 
- zakresu, sposobu i terminu zakończenia rekultywacji, 
- pozwolenie zintegrowane, 
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- zatwierdzenia projektu prac geologicznych, których wykonanie nie wymaga 
koncesji, 

- wydawania koncesji na poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin 
pospolitych (bez użycia materiałów wybuchowych i na powierzchni nie 
przekraczającej 2 ha i przewidywanym rocznym wydobyciu nie przekraczającym 20 
000 m3.

Współpraca władz Milanówka ze Starostwem Powiatowym w Grodzisku Mazowieckim 
będzie miała na celu między innymi pozyskiwanie informacji na temat dopuszczalnego 
poziomu korzystania ze środowiska przez działające na terenie miasta podmioty gospodarcze, 
wzmocnienie nadzoru nad działającymi tu przedsiębiorstwami, a także zapewnienie realizacji 
zadań o znaczeniu ponadlokalnym.  
 

• Wojewodą Mazowieckim, który wydaje decyzje analogiczne do starosty, ale w 
odniesieniu do przedsięwzięć szczególnie szkodliwych dla środowiska, obejmuje 
ochroną konserwatorską cenne formy ochrony przyrody, realizuje zadania z zakresu 
nadzoru nad lasami prywatnymi, 

• Marszałkiem Województwa Mazowieckiego, który zajmuje się egzekwowaniem opłat z 
tytułu gospodarczego korzystania ze środowiska i ich redystrybucją na rzecz funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej; prowadzi bazę danych o emisjach substancji, 
wytwarzanych odpadach, pobranej ilości wody w województwie. Marszałek uchwala 
wojewódzki plan zagospodarowania przestrzennego, strategię rozwoju województwa 
oraz wojewódzki program ochrony środowiska z planem gospodarki odpadami, 
sprawuje kontrolę nad Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska, 

• Wojewódzkim Inspektoratem Ochrony Środowiska, który jest organem kontrolnym, 
prowadzącym kontrolę przestrzegania wymogów ochrony środowiska przez podmioty 
korzystające ze środowiska, prowadzi badania stanu środowiska  w ramach sieci 
monitoringu, wymierza kary za nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska. 

 

Nowy podział kompetencji w zakresie ochrony środowiska nakłada na wszystkie szczeble 
samorządu i organów rządowych obowiązek wzajemnego informowania się i uzgadniania. 
Oczywistym jest, że tylko przy utrzymaniu ścisłego kontaktu z ww. instytucjami możliwe 
będzie zapewnienie realizacji zadań sformułowanych w niniejszym „Programie ochrony 
środowiska ...”.  

 

6.2  Instrumenty ekonomiczne 
Dla realizacji zapisów „Programu...” niezbędne będzie wykorzystanie dostępnych 
instrumentów ekonomicznych a także pozyskanie dodatkowych środków finansowych. Do 
instrumentów wspomagających realizację Programu należeć będą w szczególności: 

• opłaty za korzystanie ze środowiska,  
• opłaty podwyższone (płacone wówczas, kiedy podmioty funkcjonują bez stosownych 

pozwoleń ekologicznych), 
• administracyjne kary pieniężne wymierzane za niedopełnianie standardów określonych 

decyzjami administracyjnymi. 
 
Realizacja programu będzie wspierana finansowo przez środki gminnego funduszu ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej.  
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Najbardziej istotnym źródłem finansowania działań zawartych w niniejszym „Programie ...” 
będzie jednak budżet gminy.  
 
Ze względu na szeroki zakres zaplanowanych w niniejszym dokumencie prac podjęte zostaną
kroki mające na celu uzyskanie dodatkowych środków poprzez skorzystanie z: 

• pożyczek i dotacji z wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, 
• dotacji i pożyczek z Ekofunduszu, 
• kredytów z banków komercyjnych, w tym Banku Ochrony Środowiska, 
• funduszy pomocowych Unii Europejskiej. 

 
Będą podejmowane także wysiłki dla ściślejszej realizacji jednej z podstawowych zasad 
polityki ekologicznej: zasady zanieczyszczający płaci. Oznaczać to będzie, że koszty działań
zapobiegawczych i naprawczych w ochronie środowiska powinny być ponoszone przede 
wszystkim przez sprawców zanieczyszczenia. Dotyczy to także osób fizycznych 
(mieszkańców), korzystających z infrastruktury ochrony środowiska (kanalizacja, wodociągi, 
system gospodarki odpadami itp.).    
W okresie programowania (2004 – 2011) szczególnego znaczenia nabierze możliwość 
skorzystania ze środków Unii Europejskiej przeznaczonych na działania proekologiczne. 
Polska będzie mogła korzystać z Funduszy Strukturalnych na finansowanie inwestycji w 
ochronie środowiska. Dotyczyło to będzie możliwości finansowania inwestycji  z 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ZPORR - Zintegrowanego Programu 
Operacyjnego Rozwoju Regionalnego – inwestycje w skali regionalnej i lokalnej) oraz 
Funduszu Spójności. 
Ramy przedsięwzięć inwestycyjnych finansowanych z funduszy strukturalnych określa 
Narodowy Plan Rozwoju (2004-2006). Plan ten będzie służył jako podstawa negocjowania 
przez Polskę Podstaw Wsparcia Wspólnoty, dokumentu określającego kierunki i wysokość 
wsparcia ze strony funduszy strukturalnych na realizację zamierzeń rozwojowych oraz jako 
podstawa interwencji z Funduszu Spójności. 
W ramach jednego z priorytetów Narodowego Planu Rozwoju: ochrona środowiska                 
i zagospodarowanie przestrzenne, podstawowe znaczenie będzie miało wsparcie inwestycyjne 
ukierunkowane między innymi na racjonalną gospodarkę odpadami. W tym zakresie wsparcie 
będzie przeznaczone przede wszystkim na rozbudowę lub modernizację składowisk odpadów 
komunalnych, systemy selektywnej zbiórki, recyklingu i odzysku odpadów komunalnych 
(sortowanie, kompostownie), systemy zbiórki i unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych. 
Środki finansowe, przeznaczone na rekultywację uciążliwych dla środowiska składowisk, w 
tym składowisk odpadów przemysłowych, dostępne są w ramach środowiskowych funduszy 
celowych oraz z uwagi na koncentrację przestrzenną i duże koszty takich działań, w
ograniczonym zakresie także w ramach ZPORR. Program ten będzie finansowany ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (ERDF) oraz ze środków krajowych. 
Łącznie na program operacyjny w latach 2004-2006 przeznaczone będzie 6 645 mln euro. 
ERDF wspiera m.in. inwestycje infrastrukturalne w zakresie gospodarki wodnej, gospodarki 
odpadami (w tym stworzenie kompleksowego systemu gospodarki odpadami 
niebezpiecznymi), rekultywacji zdegradowanych terenów. 
Równolegle z realizacją ZPORR realizowane będą duże projekty inwestycyjne 
współfinansowane z Funduszu Spójności. Środki pochodzące z tego funduszu nie będą
przekazywane na działania wykonywane w ramach programów operacyjnych, ale będą ze 
sobą powiązane. Głównym celem strategii środowiskowej Funduszu Spójności jest wsparcie 
realizacji zadań inwestycyjnych celów publicznych w zakresie ochrony środowiska, 
wynikających z wdrażania prawa Unii Europejskiej. 
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Priorytetem strategii Funduszu Spójności jest poprawa jakości wód powierzchniowych i 
zwiększenie dostępności dobrej wody do picia. Ponadto za istotne uważa się ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń do powietrza, racjonalizację gospodarki odpadami, rekultywację
obszarów poprzemysłowych, a także wsparcie dla leśnictwa i ochrony przyrody. Będzie to 
realizowane między innymi poprzez: budowę komunalnych oczyszczalni ścieków i miejskiej 
kanalizacji, wsparcie gospodarki odpadami komunalnymi, mające na celu stworzenie 
systemów zbiórki, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych. Na 
finansowanie projektów związanych z ich realizacją przewiduje się łącznie sumę 2000 mln 
euro. Odbiorcami pomocy z Funduszu Spójności będzie przede wszystkim Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wraz z wojewódzkimi funduszami 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej, Lasy Państwowe i ich regionalne dyrekcje, a także
parki narodowe oraz samorządy. 
 
6.3 Instrumenty społeczne 
Realizacja programu wymagać będzie aktywnego udziału społeczeństwa miasta Milanówka. 
Zagwarantowanie udziału społecznego stanowi zarówno szansę dla osiągnięcia założonych w 
niniejszym dokumencie celów  jak i obowiązek władz publicznych wynikający z przyjętej w 
Polsce zasady uspołecznienia zarządzania ochroną środowiska.  
Najważniejszym aktem prawnym wskazującym na konieczność współdziałania administracji 
publicznej ze społeczeństwem w realizacji celów ochrony środowiska jest Konstytucja.  W 
art. 7 nakazuje ona zagwarantowanie udziału społeczeństwa w przygotowaniu planów i 
programów mających znaczenie dla środowiska, a więc także gminnego programu ochrony 
środowiska. Określa też podstawowe obowiązki organów w zakresie zapewnienia udziału
społecznego: 
• ustalenia zakresu podmiotowego konsultacji, 
• ustalenia rozsądnych norm czasowych na poszczególne etapy konsultacji, 
• przeprowadzenie konsultacji odpowiednio wcześnie w toku procedury decyzyjnej, gdy 

wszystkie warianty są jeszcze możliwe, a udział społeczeństwa może być skuteczny, 
• należyte uwzględnienie konsultacji społecznych przy wydawaniu decyzji. 
 

W sposób bardziej szczegółowy zasady realizacji zasady uspołecznienia a także sposoby 
realizacji udziału społecznego w zarządzaniu ochroną środowiska przedstawiono w 
przepisach ustawy Prawo ochrony środowiska.  
Potwierdzeniem woli Rządu Polskiego do włączania społeczeństwa do współdecydowania o 
kierunkach i sposobach realizacji polityki ekologicznej było dokonanie ratyfikacji przez nasz 
kraj Konwencji o dostępie do informacji, udziale społeczeństwa w podejmowaniu decyzji 
oraz o dostępie do sprawiedliwości w sprawach dotyczących środowiska podpisanej w 1999r. 
w Aarhus (Dz.U. Nr 78 z 2003).  
Udział społeczny w realizacji programu ochrony środowiska dla miasta Milanówka oznaczać
będzie zarówno popieranie indywidualnych inicjatyw na rzecz środowiska jak i wspieranie 
działalności organizacji ekologicznych. W sposób szczególny współpraca pomiędzy 
administracją a organizacjami pozarządowymi dotyczyć będzie edukacji ekologicznej – 
uznano, bowiem, że podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczeństwa 
Milanówka jest jednym z kluczowych elementów warunkujących powodzenie „Programu...”, 
dlatego tez działania w tym zakresie należy uznawać za szczególnie priorytetowe. 
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7.  MONITORING REALIZACJI „PROGRAMU...”

Sposób monitorowania realizacji Programu wynika przede wszystkim z obowiązujących 
obecnie w tym zakresie przepisów prawa. Zgodnie z nimi Burmistrz Milanówka jest 
zobowiązany do przedstawiania szczegółowych informacji o realizacji zadań wynikających z 
zapisów „Programu...” Radzie Miasta. Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska z 
wykonania Programu Burmistrz sporządzać będzie, co dwa lata raporty, które przedstawiane 
będą Radzie. Zakłada się, ze raporty takie zostaną przygotowane i przedstawione 
odpowiednio (w okresie programowania):                  
do 31 grudnia 2005 r.,  
do 31 grudnia 2007 r.,  
do 31 grudnia 2009 r., 
do 31 grudnia 2011 r. 
 
Będzie wówczas także możliwość zmian w zapisach Programu, gdyż cele, zadania Programu 
mogą ulegać zmianie, w zależności od sytuacji prawnej, społecznej, gospodarczej i 
ekologicznej.  
Program ochrony środowiska zostanie rozpowszechniony wśród społeczeństwa gminy 
poprzez jego publikację i umieszczenie na stronie internetowej Urzędu Miasta. Znajomość 
zapisów „Programu...” i społeczny nadzór nad jego realizacją – zarówno przez społeczeństwo 
jak i, przede wszystkim, przez organizacje pozarządowe, stanowić będzie także element 
monitorowania realizacji zapisów zawartych w niniejszym opracowaniu.  
Z punktu widzenia zrównoważonego rozwoju Milanówka ważny jest dobór odpowiednich 
wskaźników systemu monitorowania postępów w osiąganiu założonych celów.  
Dla oceny postępów we wdrażaniu założonych celów proponuje się, że zastosowanie 
następujących mierników8:

• Ilość i jakość informacji na temat stanu środowiska i jego ochrony zawartych w 
gminnej bazie danych, 

• Ilość i zakres wykonanych badań dotyczących stanu środowiska w Milanówku, 
• Ilość, zakres i rodzaj opracowań z zakresu ochrony środowiska i przyrody 

wykonanych dla miasta, 
• Ilość, zakres i rodzaj działań edukacyjnych zrealizowanych przez władze miasta lub 

uzyskujących wsparcie władz Milanówka, 
• Ilość kontroli przeprowadzonych w zakresie przestrzegania przepisów o ochronie 

przyrody i środowiska, 
• Zakres danych gminnego systemu informacji o środowisku, 
• Ilość i rodzaj utworzonych obiektów chroniących obiekty i obszary cenne 

przyrodniczo, 
• Ilość i rodzaj działań zrealizowanych dla zachowania lub poprawy stanu środowiska 

przyrodniczego miasta, 
• Ilość i rodzaj interwencji podjętych przez pracowników Referatu Ochrony Środowiska 

i przez Ogrodnika Miejskiego, 
• Ilość i rodzaj przedsięwzięć zrealizowanych z innymi organami administracji 

publicznej i organizacjami pozarządowymi, 
• Długość ścieżek rowerowych, ilość nowych miejsc parkingowych dla rowerów, 

 
8 Mierniki w odniesieniu do gospodarki odpadami przedstawiono w części niniejszego dokumentu poświęconej 
planowi gospodarki odpadami  
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• Długość sieci kanalizacyjnej, 
• Ilość nowych przyłączy wodociągowych, 
• Wartość współczynnika stosunku długości sieci wodociągowej do kanalizacji, 
• Liczba uzgodnionych przedsięwzięć ochrony wód, 
• Parametry jakości wody do picia, 
• Jakość wód w ciekach na terenie miasta, 
• Ilość i zakres inwestycji w zakresie ochrony mieszkańców miasta przed hałasem, 
• Powierzchnia (nowych) terenów objętych ochroną prawną, ilość tych obiektów i ich 

rodzaj, 
• Liczba zrealizowanych projektów zwieszających efektywność wykorzystania energii, 
• Liczba instalacji działających w oparciu o odnawialne źródła energii, Liczba 

zrealizowanych projektów zwieszających efektywność wykorzystania energii, 
• Liczba instalacji działających w oparciu o odnawialne źródła energii, 
• Liczba szkół (uczniów), uczestniczących w konkursach związanych z ochroną
środowiska, 

• Liczba zorganizowanych szkoleń z zakresu ochrony środowiska i ich uczestników, 
• Liczba osób korzystających z danych o środowisku i jego ochronie, 
• Ilość i rodzaj skarg mieszkańców w zakresie problemów ochrony środowiska i 

przyrody na terenie gminy. 
 
Wraz z tworzeniem bazy danych oraz uzyskiwaniem informacji dotyczących realizacji 
programu oceniany będzie postęp we wdrażaniu celu głównego – zrównoważonego rozwoju 
Milanówka. Będzie to oceniane w odniesieniu do poniższych kryteriów Wskaźniki 
zrównoważonego rozwoju miasta.  
 

Wskaźniki zrównoważonego rozwoju  
 

2004 
 

2005 
 

2007 
 

2009 

Zużycie wody w przeliczeniu na 1 mieszkańca/rok     
Ilość ścieków oczyszczanych w oczyszczalniach 
komunalnych na 1 mieszkańca 

 

Procent gospodarstw domowych korzystających z 
sieci kanalizacyjnej 

 

Procent gospodarstw domowych korzystających z 
sieci wodociągowej 

 

Proporcja długości sieci kanalizacyjnej do sieci 
wodociągowej 

 

Ilość form ochrony przyrody na terenie gminy     
Ilość pomników przyrody     
Długość ścieżek rowerowych     

Szczególnie ważnym dla oceny wdrażania Programu jest monitoring stanu środowiska 
prowadzony w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska (PMŚ), będącego systemem 
pozyskiwania, gromadzenia, przetwarzania i udostępniania informacji. Dane uzyskiwane w 
ramach PMŚ będą uwzględniane przy weryfikacji Programu i jego celów. 
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CZEŚĆ B

7. PLAN GOSPODARKI ODPADAMI W MIEŚCIE – OGRODZIE  MILANÓWEK  
W LATACH 2004 – 2011 

 
8.1 Wstęp
Niniejszy Plan Gospodarki Odpadami w mieście Milanówku w latach 2004 – 2010 stanowi 
integralną część dokumentu: Program ochrony i kształtowania środowiska miasta Milanówka 
wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2004 – 2011. Dlatego też pominięto w nim 
informacje ogólne dotyczące roli i znaczenia programu, stanu środowiska w Milanówku, 
rozwoju społeczno gospodarczego miasta itp. Dane te przedstawiono w rozdziałach 1 i 2 
Programu ochrony i kształtowania... 

8.1.1 Zakres opracowania 
Niniejszy „Plan....” przygotowano zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra 
Środowiska z dnia 9 kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami 
(Dz. U. nr 66 poz.620 z dnia 17 kwietnia 2003 r.). Dlatego też przedstawiono w nim, zgodnie 
z § 3 cytowanego aktu prawnego: 

1. aktualny stan gospodarki odpadami, 
2. prognozowane zmiany w zakresie gospodarki odpadami, w tym również wynikające 

ze zmian demograficznych i gospodarczych, 
3. działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami, 
4. projektowany system gospodarki odpadami, w szczególności gospodarki odpadami 

innymi niż niebezpieczne, w tym odpadami komunalnymi, uwzględniający ich 
zbieranie, transport, odzysk i unieszkodliwianie, 

5. szacunkowe koszty inwestycyjne i eksploatacyjne proponowanego systemu, 
szacunkowe koszty realizacji poszczególnych działań oraz sposoby finansowania 
realizacji zamierzonych celów, 

6. system monitoringu i oceny realizacji zamierzonych celów pozwalający na określenie 
sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w planie gospodarki 
odpadami, z uwzględnieniem ich jakości i ilości. 

 
Zgodnie z § 6.2  powyższego rozporządzenia niniejszy Plan zawierają następujące rozdziały:  

1) wstęp (rozdz. 8.1), 
2) analizę obecnego stanu gospodarki odpadami (rozdz. 8.2), 
3) prognozę zmian (rozdz. 8.3 i 8.4), 
4) założone cele i przyjęty system gospodarki odpadami (rozdz. 8.6), 
5) zadania strategiczne obejmujące okres co najmniej 8 lat (rozdz. 8.7.2), 
6) harmonogram realizacji przedsięwzięć obejmujący okres 4 lat (rozdz. 8.7.1), 
7) wnioski z analizy oddziaływania projektu planu na środowisko (rozdz. 8.10,  
8) sposób monitoringu i oceny wdrażania planu (rozdz. 8.9), 
9) streszczenie w języku niespecjalistycznym. (rozdz. 8.11). 

 
8.2 Obecny stan gospodarki odpadami  
 
8.2.1 Odpady komunalne 
Sposób postępowania z odpadami w gminie określa Uchwała nr 161/XLVII/97 Rady Miasta z 
dnia 17 czerwca 1997 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad utrzymania czystości i 
porządku na terenie miasta Milanówka ze zmianą Uchwałą Nr 166/XXXIV/00 Rady Miasta 
Milanówka z dnia 28.04.2000 r. Kierunki gospodarki odpadami wyznaczone zostały w
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dokumencie ”Program działań miasta Milanówek w zakresie ochrony i kształtowania 
środowiska na lata 1995 – 2010”.  
Z danych gminy wynika, że w 2002 roku wywieziono z jej terenu 4 200 ton odpadów 
komunalnych. Oznacza to, ze wskaźnik wytworzenia odpadów wynosi w gminie 280 
kg/mieszkańca/rok. Wartość ta jest zbliżona do średniej wartości tego wskaźnika dla 
obszarów miejskich w Polsce. Dla obliczenia poszczególnych frakcji odpadów powstających 
w gminie przyjęto wartości zbliżone do podanych w publikacji: „Poradnik – powiatowe i 
gminne plany gospodarki odpadami”9. Wyniki obliczeń podano w tabeli 8.2.1. 
 
Tabela 8.2.1 Ilość odpadów poszczególnych frakcji wytworzonych w gminie Milanówek w 
2002 roku  

 (tony) 
 Odpady 

organiczne* 
Papier i 
tektura 

Tworzywa 
sztuczne 

Szkło Metal Inne 

Udział frakcji 40% 18% 15% 10% 4% 13% 
Ilość w tonach 1680 756 630 420 168 546 
* - ze względu na specyfikę Milanówka (miasto ogród) przyjęto większy (niż średnia dla obszarów miejskich) 
udział frakcji odpadów organicznych 
 
Budowę obecnego systemu gospodarki odpadami w Milanówku rozpoczęto w 1993 roku. 
Oparto ją na dwóch podsystemach:  
1. pierwszy – skierowany do mieszkańców domów jednorodzinnych oparty jest na 

separatywnym zbieraniu odpadów u źródła; 
2. drugi – skierowany do mieszkańców budynków wielorodzinnych, oparty jest na odbiorze 

posegregowanych odpadów do pojemników ustawionych w kilku punktach miasta.  
 

Fot. 8.2.1 Worki z odpadami 
posegregowanymi „u źródła” (w 
gospodarstwach jednorodzinnych) 
 

W ramach pierwszego podsystemu 
segregowane są następujące grupy 
odpadów: szkło, drobny złom (w 
tym opakowania  typu Tetra Pak), 
plastik, makulatura oraz odpady 
organiczne. Osoby zainteresowane 
uczestniczeniem w systemie 
zgłaszają to w Referacie Ochrony 
Środowiska Urzędu Miasta, gdzie 
zostają zarejestrowani i otrzymują
komplet kolorowych worków na 

poszczególne rodzaje odpadów. Gospodarstwa domowe uczestniczące w tym systemie 
zbierają poszczególne rodzaje odpadów w osobnych, różnokolorowych workach (Fot. 8.2.1). 
Ich odbiór odbywa się raz w miesiącu, jest kwitowany i rejestrowany w komputerze. Dla 
usprawnienia działania systemu, miasto zostało podzielone na cztery kwartały, odpady z 

 
9 Ministerstwo Środowiska, 2002: Poradnik – powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami.  MŚ. Warszawa 
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każdego kwartału odbierane są w ustalonym dniu miesiąca. Zapełnione i zabezpieczone przed 
wysypaniem opadów worki są przez mieszkańców wystawiane w dzień wywozu przed 
posesję. Za każdy worek wywiezionych odpadów jednostka wywozowa pozostawia na posesji 
nowy worek w danym kolorze, dotyczy to jednak tylko jednego kompletu kolorowych 
worków. Mieszkańcy na własny koszt kupują natomiast czarne worki na „pozostałe”, 
zmieszane odpady.  
W 2002 roku do pierwszego podsystemu przystąpiło 2107 gospodarstw domowych, tj. około
70% wszystkich gospodarstw domowych w zabudowie jednorodzinnej. Brak jest danych na 
temat udziału w systemie gospodarstw z budynków wielorodzinnych, można oszacować, że
stale lub okresowo uczestniczy w nim około 30% mieszkańców z tej grupy.  Gospodarstwa 
domowe, które przystąpiły do systemu, ale przez okres pół roku nie wystawiają odpadów, są z
systemu wykreślane.  
Planuje się rozszerzenie prowadzonej akcji separatywnego zbierania odpadów zarówno 
poprzez zwiększenie ilości gospodarstw domowych uczestniczących w systemie tak aby objąć 
nim wszystkie gospodarstwa w domach jednorodzinnych, jak i poprzez rozszerzenie systemu 
(zbieranie oddzielnie szkła białego i kolorowego, folii białej i barwionej).  
Drugi podsystem opiera się na zbieraniu posegregowanych odpadów do kolorowych, ogólnie 
dostępnych pojemników, które są ustawione przy ciągach pieszych oraz  na terenie osiedli 
wielorodzinnych (Fot. 8.2.2). W sierpniu 2002 roku na terenie miasta ustawione było 57
takich pojemników, w tym: 14 zielonych pojemników na odpady plastikowe, 14 niebieskich 
pojemników na makulaturę, 11 czerwonych pojemników na złom i 18 białych i zielonych (w 
kształcie butelki) pojemników na szkło. Planuje się zakup dodatkowych, publicznych 
pojemników na posegregowane odpady. 
 

Fot. 8.2.2  Ogólnie dostępne pojemniki na posegregowane odpady w różnych częściach 
miasta  
 

Do końca 2003 roku program separatywnej zbiórki odpadów komunalnych – zarówno  w 
ramach pierwszego jak i drugiego podsystemu - finansowany był z budżetu gminy. W 2004 
roku władze miasta nawiązały współpracę z organizacją odzysku  REKOPOL10. Celem tej 
 
10 RekoPol jest organizacją odzysku założoną przez polskie i międzynarodowe przedsiębiorstwa w celu 
wspierania odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. Jest organizacją o charakterze non profit, która nie 
czerpie zysków ze swojej działalności, a środki finansowe przekazywane jej przez przemysł przeznacza na 
dofinansowanie systemu selektywnej zbiórki prowadzonej w gminach. Jest to jedyna organizacja w Polsce 
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współpracy jest zmniejszenie kosztów ponoszonych przez gminę z tytułu organizacji 
gospodarki odpadami na terenie miasta. Umowa o współpracy stanowi, że koszt działania 
firmy odbierającej od mieszkańców odpady przejmie organizacja REKOPOL, w zamian za 
dostarczanie jej posegregowanych odpadów. Gmina będzie dla uczestników systemu 
gwarantem warunków dalszego bezpłatnego odbioru posegregowanych odpadów. Ze względu
na rozpoczęcie współpracy przewiduje się, że od maja 2004 roku mieszkańcy uczestniczący w 
systemie separatywnego gromadzenia odpadów będą podpisywali umowy z firmą odbierającą
te odpady z posesji11.

Dzięki wdrożeniu systemu segregacji odpadów u źródła na terenie gminy odzyskiwana jest 
znaczna ilość odpadów i surowców wtórnych (tabela 8.2.2, fot. 8.2.3 ).  
 
Tabela 8.2.2  Wielkość odzysku poszczególnych grup odpadów w Milanówku w 2002 roku 

Rodzaj odpadu Ilość odzyskana w 2002 
roku (w tonach) 

Udział % odzysku 

Szkło 258 61 % 
Papier 310 41 % 
Tworzywa sztuczne 209 33 % 
Złom 35 20,8 % 
Biomasa* (5*) 135 (0,3%*) 9 % 
Azbest 20 bd 
Tekstylia odpadowe 2,5 bd 
Odpady wielkogabarytowe 4 10%** 
Opony 0,9 bd 
Odpady niebezpieczne (z 
odpadów komunalnych) 

0,4 1,5%*** 

* - nie wliczono tu masy wywożonych z posesji odpadów zielonych (liści) – około 130 ton rocznie 
**   - oszacowano, przyjmując (za Krajowym Planem Gospodarki Odpadami -  KPGO), że odpady wielkogabarytowe 
stanowią 1% całej masy odpadów  
*** - oszacowano, przyjmując (za KPGO), że odpady niebezpieczne stanowią 0,7% całej masy odpadów 

Ponadto władze miasta wspierają także prace na rzecz usuwania innych rodzajów odpadów.  
W 1994 roku rozpoczęto akcję wywozu liści bezpośrednio z prywatnych posesji. Gmina 
zapewnia bezpłatne wywiezienie liści z posesji 2 razy w roku. Mieszkańcy  we własnym 
zakresie zaopatrują się w worki, do których  pakują liście  i wystawiają je w dniu wywozu 
przed posesję. Rocznie wywożone jest około 8000 m2 liści, są one umieszczane na terenie 
miejskiej kompostowni, gdzie ulegają przetworzeniu na naturalny nawóz organiczny, który 
jest   sprzedawany mieszkańcom miasta po symbolicznej cenie.  
W 1997 roku rozpoczęto odbiór z terenów posesji odpadów wielokogabarytowych. Rocznie 
odzyskiwanych i wywożonych z terenu miasta jest około 40 m3 odpadów tego typu.  
Również od 1997 roku funkcjonuje utworzony punkt odbioru od mieszkańców  Milanówka 
odpadów niebezpiecznych: akumulatorów i olejów przepracowanych.  Rocznie odzyskiwane 
jest około 0,7 Mg akumulatorów i ok. 1,7 Mg przepracowanych olejów. Nie przewiduje się
możliwości przyjmowania większych ilości tych odpadów, np. z terenu innych gmin powiatu 
grodziskiego. 
W 1999 roku rozpoczęto zbiórkę zużytych opon. Odbiór tego odpadu następuje bezpośrednio 
z terenu posesji, rocznie pozyskiwane jest około 900 szt. odpadowych opon.  

 
posiadająca prawo używania znaku „Zielony Punkt”. 
11 Do chwili obecnej mieszkańcy wyrażający chęć udziału w systemie nie podpisywali umów, ale zapisywali się
do systemu w Referacie Ochrony Środowisk Urzędu Miasta.  
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Od 2001 roku działa system zbierania zużytych baterii. Zbierane są one przez mieszkańców 
miasta do 10 pojemników ustawionych w urzędach, sklepach i instytucjach użyteczności 
publicznej. W sklepach elektrycznych, gdzie ustawiono pojemniki wprowadzono zasadę
sprzedawania osobom oddającym baterie odpadowe nowych baterii po niższej cenie. Rocznie 
ze strumienia odpadów komunalnych odzyskiwane jest około 0,4 Mg tego niebezpiecznego 
odpadu.  Miasto zapewnia także wywóz innych odpadów niebezpiecznych – m.in. 
odpadowego sprzętu elektronicznego (telewizory, komputery, monitory, lodówki). W 2004 
roku system wysegregowywania odpadów niebezpiecznych ze strumienia opadów 
komunalnych rozszerzono na odpady medyczne – przede wszystkim przeterminowane leki. 
Pojemniki na ten rodzaj odpadów ustawiono w aptekach oraz przychodniach i gabinetach 
lekarskich.   
 

Fot. 8.2.3  Surowce wtórne odzyskane w Milanówku 
 

W 1999 roku rozpoczęto zbiórkę zużytej odzieży do ogólnie dostępnych pojemników 
rozstawionych w różnych punktach miasta. Popierana jest także zbiórka zużytej odzieży
organizowana przez PCK – w tym wypadku jest ona odbierana bezpośrednio z terenu posesji. 
Rocznie pozyskiwane jest w ten sposób około 2,5 tony tego odpadu.  
Dwukrotnie (w 2002 i 2003 roku) przeprowadzono zbiórkę eternitu z wymienianych poszyć
dachowych, przy czym 80% kosztu wywiezienia tego odpadu było finansowane przez gminę
(20% przez właściciela). W ten sposób usunięto z miasta około 25 ton odpadów 
zawierających azbest.  
Ponadto miasto jest regularnie sprzątane, śmieci wywożone są nie tylko z ulic (ok. 110 km 
dróg), ale również z ogólnodostępnych terenów komunalnych (park, zieleńce itp.). Rocznie w 
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ten sposób zbierane jest około 450 m3 odpadów. W 2000 roku władze miasta wprowadziły
Uchwałą Rady Miasta Nr 166/XXXIV/00 z dnia 28.04.2000 r. obowiązek sprzątania                
(z terenów publicznych) przez właścicieli psich odchodów. 
Jedyną instalacją do unieszkodliwiania odpadów zlokalizowaną na terenie miasta jest 
kompostownia miejska przy ul. Turczynek. W sposób naturalny (pryzmy) kompostowane są
tam odpady organiczne (głównie liście odbierane z prywatnych posesji oraz odpady  
pochodzące z pielęgnacji ogólnodostępnych terenów zieleni) z terenu miasta. Nie przewiduje 
się rozbudowy kompostowni, czy też przyjmowania odpadów z innych gmin. Inne rodzaje 
odpadów wywożone są z terenu miasta, przez upoważnione do tego firmy i unieszkodliwiane 
w odpowiednich instalacjach. Nie planuje się zmiany w tym systemie postępowania z 
wytwarzanymi i zbieranymi na terenie miasta Milanówka odpadami komunalnymi.   
W 2002 roku na wsparcie systemu gospodarki odpadami gmina Milanówek wydała
528 523,3 zł.

8.2.2 Odpady przemysłowe 
Na terenie gminy wytwarzane są także odpady przemysłowe, największe źródła tych 
odpadów to: 
• Stacja Paliw PKN ORLEN przy ul Królewskiej 6, 
• FNCHiD „MIFAM” przy ul Królewskiej 123, 
• Zakłady „Jedwab Polski” przy ul. Brzozowej 1, 
• ZPB „DOM” przy ul. Ptasiej 1. 
 
Ww. zakłady posiadają zatwierdzony (Decyzją Starosty Powiatu Grodziskiego) program 
gospodarki odpadami, w tym odpadami niebezpiecznymi. 
Na terenie miasta nie ma zlokalizowanych instalacji do unieszkodliwiania tego typu odpadów, 
są one wywożone, przez upoważnione do tego firmy, poza Milanówek i unieszkodliwiane w 
przeznaczonych do tego instalacjach.   
Brak jest bardziej szczegółowej informacji na temat rodzaju i ilości wytwarzanych w 
Milanówku wszystkich odpadów przemysłowych. Pozyskanie tej informacji i stworzenie bazy 
danych nt. odpadów przemysłowych wytwarzanych w Milanówku będzie jednym z celów 
Planu gospodarki odpadami do 2010 roku.  
 
8.2.3 Odpady medyczne 
Specyficzną grupą odpadów wytwarzanych na terenie Milanówka są odpady medyczne. Są
one wytwarzane w: 
• 4 przychodniach lekarskich, 
• 23 gabinetach lekarskich, 
• 4 gabinetach stomatologicznych, 
• 2 ośrodkach weterynaryjnych, 
• 3 aptekach. 
 
Uzgodniony sposób postępowania z odpadami niebezpiecznymi (odbiór przez upoważnione 
firmy) posiadają wszystkie przychodnie i gabinety stomatologiczne oraz 2 ośrodki 
weterynaryjne. Do pozostałych placówek (gabinety lekarskie) Urząd Miejski w Milanówku 
skierował pismo przypominające właścicielom o obowiązku uzyskania zgody na wytwarzanie 
odpadów. Ilość powstających w gminie opadów medycznych szacowana jest na 0,4 tony/rok. 
Wszystkie powstające i zebrane odpady medyczne wywożone są z terenu miasta przez 
upoważnione do tego firmy i unieszkodliwiane w odpowiednich instalacjach.  
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8.2.4 Odpady z sektora budowlanego 
Odpady tego typu to głównie odpady obojętne z rozbiórki obiektów, jak np. gruz ceglany, 
materiały ceramiczne, beton, panele i inne elementy gipsowe oraz odpady z budowy nowych 
budynków (np. ziemia z wykopów), ale także inne: drewno, stal, odpady opakowaniowe, 
odpady niebezpieczne (w tym azbest, elementy elektryczne i elektroniczne). Brak jest danych 
na temat ilości wytwarzanych odpadów tego typu w Milanówku, wielkość tę można jedynie 
oszacować na podstawie wytycznych podanych w publikacji: „Poradnik – powiatowe i 
gminne plany gospodarki odpadami”12. Zgodnie z tymi wytycznymi przyjęto, że szacunkowa 
ilość odpadów rozbiórkowych i budowlanych wytwarzanych w Polsce na jednego mieszkańca 
miasta wynosi 40-50 kg/rok. Dodatkowo powstaje około 20% odpadów pochodzących z 
remontów i budowy w poszczególnych sektorach gospodarki. Oszacowanie ilości 
powstających w Milanówku odpadów budowlanych przedstawiono w tabeli 8.2.3. 
 
Tabela 8.2.3  Szacunkowa ilość powstających odpadów budowlanych w Milanówku. 

Gmina Liczba 
mieszkańców 

Wskaźnik 
kg/mieszkańca/rok 

Ilość odpadów 
budowlanych 

(Mg) 
Odpady budowlane pochodzące z 
gospodarstw domowych 

15000 50 750 

Odpady budowlane pochodzące z 
poszczególnych sektorów gospodarki 

 20% 150 

Ogółem: 900 

Duża część odpadów budowlanych wykorzystywana jest gospodarczo lub odzyskiwana. 
Tylko bardzo niewielka ich część deponowana jest na składowiskach odpadów. 
Brak jest jednak szczegółowej informacji na temat rodzaju i ilości wytwarzanych w 
Milanówku wszystkich odpadów budowlanych. Pozyskanie tej informacji i stworzenie bazy 
danych nt. odpadów przemysłowych wytwarzanych w Milanówku będzie jednym z celów 
Planu gospodarki odpadami do 2011 roku. 
 
8.2.5 Wraki samochodowe 
Brak jest informacji na temat rodzaju i ilości wytwarzanych w Milanówku odpadów tego 
typu, nie stanowią one jednak poważniejszego problemu ochrony środowiska w mieście. 
Wraki mogą być wywożone i unieszkodliwiane w Grodzisku Mazowieckim, gdzie działa
firma posiadająca decyzję wojewody mazowieckiego zezwalającą na prowadzenie 
działalności w zakresie unieszkodliwiania wraków samochodów. 
 
8.2.6 Odbiór i transport odpadów 
Na terenie Milanówka działa 12 podmiotów gospodarczych posiadających uprawnienia na 
zbieranie, transport i unieszkodliwianie różnych grup odpadów stałych (tabela 8.2.4). 
 
Tabela 3.2.4.  Podmioty gospodarcze posiadające zezwolenie na odbiór i transport odpadów 
stałych na terenie Milanówka 
L.p. Nazwa Opis 

1 Stanisław Olkowski Wywóz w kontenerach i śmieciarką bębnową odpadów stałych 
2 ZGKiM Grodzisk Maz. Wywóz śmieciarką bębnową odpadów stałych 
3 Aminex Odbiór odpadów posegregowanych, podstawianie kontenerów 
4 SAN-Marc Marek Sentkowski Wywóz śmieciarką bębnową odpadów stałych 

12 Ministerstwo Środowiska, 2002: Poradnik – powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami.  MŚ. Warszawa 
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5 ASMABEL Wywóz w kontenerach i śmieciarką bębnową odpadów stałych 
6 TOMMARKO Wywóz odpadów komunalnych, gruzu i ziemi samochodami 
7 JĘD – BEK Janusz Hagowski Wywóz odpadów stałych 
8 MZO Pruszków Wywóz odpadów stałych 
9 RETHMANN AGATOM Wywóz odpadów stałych 
10 P.U. HETMAN Wywóz odpadów stałych 
11 SIR – COM Stanisław Zajączkowski Wywóz odpadów stałych 
12 BYŚWojciech Byśkiniewicz Wywóz odpadów stałych 
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8.3 Prognoza zmian ilości odpadów w Milanówku do 2011 roku 
 
8.3.1 Przyczyny zmian ilości odpadów 
Za najważniejsze przyczyny zmiany ilości wytwarzanych w Milanówku odpadów należy
uznać zmiany: 

� demograficzne, 
� ekonomiczno-społeczne, 
� prawne (związane przede wszystkim z transpozycją i wdrażaniem wymagań prawa 

ochrony środowiska Unii Europejskiej). 
 
W związku z tym konieczne jest uwzględnienie tych zagadnień przy prognozowaniu ilości 
odpadów jakie będą musiały być unieszkodliwione w nadchodzących latach. Jednocześnie 
pamiętać należy, że ogromną rolę odegrać tu może edukacja ekologiczna. Dzięki
kształtowaniu właściwych postaw można ograniczyć wzrost ilości wytwarzanych odpadów u 
źródła. Działania takie przynoszą korzyści nie tylko środowiskowe, ale również ekonomiczne 
(niższy koszt gospodarki odpadami) stąd powinny uzyskiwać silne wsparcie wszystkich 
instytucji – zarówno organów publicznych jak i organizacji pozarządowych.  
Obecnie społeczność Milanówka cechuje stosunkowo wysoki poziom świadomości 
ekologicznej (wskazuje na to m.in. wysoki udział gospodarstw domowych biorących udział w
systemie segregowania odpadów u źródła), biorąc pod uwagę dużą aktywność organizacji 
społecznych działających na terenie miasta przyjęto, że ilość wytwarzanych odpadów na 
terenie miasta będzie wzrastała nieco wolniej niż przyjęto to jako średni wskaźnik dla 
województwa mazowieckiego.  

8.3.2 Zmiany demograficzne 
Na podstawie przeszłych i obecnych trendów, związanych z rozwojem budownictwa 
mieszkaniowego na terenie miasta i zmian ilości mieszkańców Milanówka założono
stopniowy wzrost ilości mieszkańców miasta. Związane to będzie przede wszystkim z 
realizowanymi obecnie inwestycjami budownictwa wielorodzinnego, a także napływem do 
Milanówka mieszkańców Warszawy budujących w mieście i na jego obrzeżach domy 
jednorodzinne.  
Ponieważ w dokumencie Program ochrony środowiska i gospodarki odpadami miasta 
Milanówka przyjęto, że w 2011 roku ilość mieszkańców miasta wyniesie 16,5 tysiąca, 4500 
będzie mieszkało w domach jednorodzinnych, 1600 w domach wielorodzinnych, to chociaż
wartości te wydają się być nieco zawyżone (w odniesieniu do trendów zmian ilości 
mieszkańców jakie notowano w latach 90. XX wieku), postanowiono przyjąć je w niniejszym 
dokumencie jako wyjściowe dla dalszej analizy.  
Ze względu na spodziewany w okresie programowania wzrost zamożności społeczeństwa, 
należy spodziewać się znacznego wzrostu ilości wytwarzanych odpadów (jest to trend 
charakterystyczny dla wszystkich rozwiniętych państw Europy). Ponieważ jednak w ramach 
programu ochrony środowiska dla miasta Milanówek założono prowadzenie działań
edukacyjnych – w tym także skierowanych na zmniejszenie wytwarzania odpadów – wzrost 
ten nie powinien być gwałtowny. Dla przygotowania prognozy założono wielkość tego 
wzrostu oszacowano na poziomie 1,2% rocznie. Stąd oszacowano, że ilość wytwarzanych w 
2011 roku odpadów na jednego mieszkańca wzrośnie z 280 kg/osobę/rok obecnie do 310 
kg/osobę/rok w 2011 roku. 
Należy także spodziewać się pewnych zmian w składzie morfologicznym odpadów, który 
wpłynie na ilość poszczególnych frakcji odpadów. Kwestie te zostaną omówione bardziej 
szczegółowo w dalszej części niniejszego opracowania. 
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8.3.3 Zmiany wynikające z prognoz społeczno-gospodarczych 
Zmiany społeczno – gospodarcze, jakie zajdą w najbliższych latach w naszym kraju są trudne 
do oszacowania. Jest to spowodowane przede wszystkim niepewnością co do skutków 
gospodarczych wstąpienia Polski do Unii Europejskiej. Proces ten z pewnością wywoła
daleko idące zmiany zarówno w strukturze gospodarstw rolnych w naszym kraju jak i 
strukturze przemysłu.
Większość z dotychczasowych prognoz ekonomicznych wskazuje, że proces integracji 
pozytywnie wpłynie na rozwój gospodarczy Polski, czego efektem będzie uzyskanie 
wysokiego tempa wzrostu PKB. Tempo to jest czynnikiem wpływającym na ilość 
wytwarzanych odpadów - wraz ze wzrostem PKB wzrasta ilość wytwarzanych odpadów (w 
tym także odpadów wymagających specjalistycznych sposobów unieszkodliwiania). Jak to 
już wspomniano powyżej zmiany te zostaną uwzględnione w prognozie zmian ilości 
wytwarzanych odpadów. 
Nie należy się natomiast spodziewać istotnego wpływu zmian społeczno – gospodarczych na 
ilość wytwarzanych w Milanówku odpadów przemysłowych. Zgodnie ze strategią rozwoju 
miasta ma ono pełnić przede wszystkim charakter mieszkalno – rekreacyjny, stąd nie 
przewiduje się znaczącego wzrostu aktywności przemysłowej w Milanówku.  
 
8.3.4 Zmiany prawa 
W latach dziewięćdziesiątych przepisy ochrony środowiska dotyczące gospodarki odpadami 
zmieniały się kilkukrotnie. Uchwalono dwie ustawy o odpadach, każda z nich była
kilkukrotnie nowelizowana (obecnie Parlament pracuje nad kolejną ustawą w tej sprawie), 
weszło w życie kilka ustaw bezpośrednio lub pośrednio odnoszących się do tej problematyki. 
Ponadto obecnie obowiązują 23 rozporządzenia wykonawcze do ustawy o odpadach, 7 
rozporządzeń do ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej i 5 rozporządzeń do
ustawy o opakowaniach i odpadach opakowaniowych. Wskazuje to nie tylko, że gospodarka 
odpadami stała się w ostatnim okresie bardzo istotnym elementem polityki ekologicznej, ale 
również powoduje, ze prowadzenie tej gospodarki w sposób prawidłowy jest niezwykle 
trudne.  
Duża ilość przepisów prawnych regulujących omawianą dziedzinę wynika w znacznym 
stopniu z transpozycji do polskiej legislacji wymagań prawa unijnego, które w tej dziedzinie 
jest szczególnie bogate, co więcej należy się spodziewać dalszego zaostrzania 
obowiązujących przepisów. Stąd należy przyjąć, że zmiany przepisów prawnych w zakresie 
gospodarki odpadami mogą być jednym z istotnych czynników wpływających na sposób 
realizacji gospodarki odpadami w Milanówku. Niestety kierunków wielu z przyszłych zmian 
nie można w chwili obecnej jednoznacznie przewidzieć. Dlatego przyjęto, że w przypadku 
wprowadzania nowych obowiązków, o ile wymagać będą one zmian w opisanej w niniejszym 
dokumencie strategii postępowania, nowelizowany będzie Plan gospodarki odpadami dla 
miasta Milanówka... 

8.4 Prognoza zmiany ilości i rodzajów odpadów wytwarzanych w latach 2006 i 2011 
Omówione powyżej procesy z pewnością wpłyną zarówno na zmianę ilości, jak i rodzaju 
wytwarzanych odpadów, wprowadzą także nowe zasady postępowania z nimi. Prognozę
zmian w wielkości strumienia wytwarzanych odpadów wykonano dla poszczególnych typów 
odpadów. Wyniki przeprowadzonej analizy przedstawiono poniżej. 
 
8.4.1 Odpady komunalne 
Prognozę wzrostu ilości wytwarzanych odpadów w latach 2002 – 2011 przedstawiono w 
tabeli 8.4.1. 
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Tabela 8.4.1.  Prognoza zmian w ilości wytworzonych w Milanówku odpadów 
komunalnych w  2006 i 2011 roku. 

Ilość odpadów w tonach w roku Wyszczególnienie 
2002 2006 2011 

Odpady komunalne ogółem 4200 4800 5115 

W tabeli 8.4.2 przedstawiono prognozę wzrostu ilości poszczególnych frakcji odpadów  
 
Tabela 8.4.2 Ilość odpadów poszczególnych frakcji odpadów wytworzonych w Milanówku w 
2006 i 2011 roku   

 (tony) 
 Odpady 

organiczne*
Papier i 
tektura 

Tworzywa 
sztuczne 

Szkło Metal Inne 

Udział frakcji 35 % 15 % 15 % 10 % 5 % 20 % 
Ilość w tonach w 2006 1680 720 720 480 240 960 
Ilość w tonach w 2011 1790 767 767 516 258 1032 

Wykonana prognoza wskazuje, że ilość wytwarzanych odpadów komunalnych wytwarzanych 
na terenie Milanówka wzrośnie o około 915 Mg. Znaczny wzrost, o około 500 Mg nastąpi w
przypadku wytwarzania frakcji odpadów nie podlegających praktycznie odzyskowi (tzw. 
odpady inne).  
Opierając się na wskaźnikach zaproponowanych w Krajowym Planie Gospodarki Odpadami 
oszacowano także ilość wytworzonych i zawartych w strumieniu odpadów komunalnych 
odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych. Wartości te przedstawiono w tabeli 3.4.3 
 
Tabela 3.4.3  Szacunek ilości wytworzonych i zawartych w odpadach komunalnych w 
Milanówku odpadów wielkogabarytowych i niebezpiecznych (dla lat 2006 i 2011)  

[tony] 
Odpady Rok 2006 Rok 2011 

wielkogabarytowe 48 51 
niebezpieczne 33,6 35,8 

8.4.2 Odpady biodegradowalne 
Szczególne zasady postępowania dotyczyć będą odpadów biodegradowalnych. Zobowiązania 
międzynarodowe Polski wynikające z Traktatu Akcesyjnego wymagają, aby nasz kraj 
zmniejszał ilość odpadów biodegradowalnych unieszkodliwianych poprzez składowanie.  
Zarówno Krajowy Program Gospodarki Odpadami (KPGO), jak i plany: wojewódzki i 
powiatowy  formułują w tym zakresie cele ilościowe. Przyjęte poziomy to 10% redukcja 
ilości odpadów biodegradowalnych składowanych na wysypiskach w 2006 roku (w stosunku 
do 1995 roku) i 37% w 2011 roku. Dla obliczenia ilości wytwarzanych odpadów 
biodegradowalnych, a także wykonania prognozy w zakresie potrzeb innego niż składowanie 
ich unieszkodliwianie wykorzystano dane przedstawione w KPGO oraz w programie 
gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 
Prognozy odpadów ulegających biodegradacji, wielkości dopuszczalnego składowania oraz 
wyliczone w ten sposób prognozy ilości odpadów ulegających biodegradacji, które powinny 
zostać poddane procesom recyklingu przedstawiono w tabelach 8.4.4 
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Tabela 8.4.4 Bilans odpadów ulegających biodegradacji wytworzonych w Milanówku w 
2002, 2006 i 2011 roku w   

[tony]  
Nazwa strumienia  2002 2006 2012 

Odpady organiczne  1680 1680 1790 
Papier i karton, nieopakowaniowe  756 630 767 
Łączna ilość odpadów ulegających biodegradacji 2436 2310** 2557 
Poziom odzysku 445* 
Dopuszczalny poziom składowania 2079 1611 
Ilość odpadów biodegradowalnych , które powinny być
unieszkodliwiane w inny sposób niż składowanie 

231 946 

* - wliczono odzysk odpadów z pielęgnacji terenów zieleni 
** - spadek ilości wynika ze zmiany w strukturze morfologicznej strumienia odpadów 
 
Dane przedstawione w powyższej tabeli wskazują, że po 2006 roku konieczne będzie 
zwiększenie ilości odpadów biodegradowalnych, które będą unieszkodliwiane w inny niż
składowanie sposób. 
 
8.4.3 Odpady medyczne 
Ze względu na obecne stosunkowo duże wysycenie miasta placówkami opieki zdrowotnej nie 
zakłada się znacznego  wzrostu ilości wytwarzanych na tym terenie odpadów medycznych. 
Oszacowanie wzrostu przedstawiono w tabeli 8.4.5 
 
Tabela 8.4.5  Prognoza zmian w ilości wytwarzanych na terenie Milanówka odpadów 
medycznych w latach 2002 – 2011 
 

Ilość odpadów w tonach w rokuWyszczególnienie 
2002 2006 2011 

Odpady medyczne 0,4 0,42 0,45 

8.4.4 Odpady przemysłowe 
Prognozowanie ilości odpadów przemysłowych jakie zostaną wytworzone w kolejnych latach 
jest zadaniem szczególnie trudnym. Nakładają się tu bowiem niepewność w odniesieniu do 
kierunków rozwoju gospodarki (zwłaszcza po wejściu Polski do UE) jak i brak pewności co 
do szybkości rozwoju gospodarczego Polski w latach 2004- 2011 (szacuje się, że na każdy 
1% wzrostu PKB przypada 2% wzrostu ilości wytwarzanych odpadów). Co więcej należy
mieć na uwadze fakt, iż obecnie brak pełnej informacji o rzeczywiście wytwarzanych 
odpadach w sektorze przemysłowym w mieście, zwłaszcza z małych zakładów 
produkcyjnych, rzemieślniczych i usługowych. 

Szacunki przedstawione w KPGO zakładają, że do 2006 r. ilość wytwarzanych odpadów 
przemysłowych utrzyma się na zbliżonym poziomie lub nastąpi tylko nieznaczny ich wzrost 
(około 1%), natomiast w drugim okresie (2007 – 2011) założono przyrost ilości 
wytwarzanych odpadów na poziomie ok. 1 % rocznie. Skład odpadów pozostanie na 
zbliżonym poziomie.  

 
8.4.5   Odpady budowlane 
Ich ilość zależy od ogólnych tendencji w budownictwie mieszkaniowym, przemysłowym, 
komunalnym i drogownictwie. Podobnie jak w powiatowym planie gospodarki odpadami w 
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niniejszym dokumencie przyjęto wskaźnik wzrostu wytwarzania tego rodzaju odpadów na 
poziomie ok. 1% rocznie (tabela 8.4.6).  
 
Tabela 8.4.6 Przybliżona ilość oraz skład morfometryczny odpadów budowlanych 
wytwarzanych w Milanówku w latach 2002  - 2011.

Ilość odpadów 
[Mg/rok] 

Rodzaj odpadów Współczynnik

2006 2011 
Beton, cegły 0,57 524,4 541,5 
Drewno i inne materiały palne 0,05 46 47,5 
Papier, tektura, tworzywa sztuczne 0,01 9,2 9,5 
Metale 0,02 18,4 19,0 
Pozostałe odpady niepalne 0,03 27,6 28,5 
Pyły i frakcje drobne 0,25 230 237,5 
Asfalty 0,07 64,4 66,5 
Razem 1 920 950 

8.4.6 Wraki samochodów 
Zgodnie z Krajowym Planem Gospodarki Odpadami należy przypuszczać, że ilość 
wyeksploatowanych pojazdów będzie systematycznie rosła, przy czym do 2006 r. ilość 
wyeksploatowanych pojazdów podwoi się, natomiast do roku 2010 wzrośnie o dalsze 30%.  

 
8.5 Zewnętrzne uwarunkowania kierunków gospodarki odpadami w Milanówku 
Zgodnie z wymaganiami obowiązujących przepisów prawnych gminne plany gospodarki 
odpadami nie są dokumentami samoistnymi, ale muszą być zgodne z wytycznymi planów 
wyższego rzędu. Uzgodnieniu treści tych dokumentów służy, przewidziana w przepisach, 
wzajemna procedura opiniowania planów przez organy administracyjne różnych szczebli. 
Stąd zarówno Plan Krajowy, jak i plany: wojewódzki i powiatowy wyznaczają ramy w jakich 
powinny być ujęte strategie gmin w odniesieniu do gospodarowania odpadami. Dlatego też
podstawowe kwestie poruszone w tych dokumentach zostaną poniżej omówione. 
 
8.5.1 Krajowy plan gospodarki odpadami 
Krajowy Plan Gospodarki Odpadami (KPGO) został sporządzony jako realizacja ustaleń
ustawy o odpadach. W Planie sformułowano główne cele gospodarki odpadami w stosunku 
do wszystkich sektorów aktywności społecznej. 
 
W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi KPGO formułuje następujące obowiązki: 

• wdrożenie systemu odzysku i unieszkodliwiania (poza składowaniem) odpadów 
komunalnych ulegających biodegradacji. Działanie takie jest konieczne dla osiągnięcia 
w 2010 r. redukcji ilości tych odpadów kierowanych do składowania do poziomu 75% 
odpadów wytworzonych w 1995 r. (4 380 tys. Mg) i do poziomu 50% w roku 2013, 

• wdrożenie systemu zapewnienia odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych dla 
osiągnięcia w roku 2007: 

� poziomu odzysku – 50%, 
� poziomu recyklingu – 25%. 

 
• wydzielenia odpadów wielkogabarytowych ze strumienia odpadów komunalnych przez 

selektywną zbiórkę; założono uzyskanie  co najmniej 20% poziomu selektywnej zbiórki 
odpadów wielkogabarytowych wydzielonych w 2006 r. oraz 50% poziomu w roku 
2010. Założony poziom selektywnej zbiórki w 2014 r. – 70%, 
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• wydzielenia odpadów budowlanych wchodzących w strumień odpadów komunalnych 
poprzez ich selektywną zbiórkę zapewniającą uzyskanie co najmniej 15% poziomu 
selektywnej zbiórki – w roku 2006, 40% w roku 2010 oraz 60% w roku 2014, 

• wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych poprzez 
ich selektywną zbiórkę celem unieszkodliwienia; założony poziom selektywnej zbiórki: 
15% odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych w 
2005 r., 50% w 2010 r. i 80% w 2014 r. 

 
Realizacja  wyżej wymienionych celów wymagać będzie szeregu działań inwestycyjnych, z 
których część realizowana będzie na terenie województwa mazowieckiego. Jednocześnie w 
Krajowym Planie zakłada się, że sukcesywnie zamykane będą istniejące składowiska nie 
spełniające wymogów  technicznych i ochrony środowiska oraz wskazuje się, że będzie się
dążyć do maksymalnego ograniczenia ilości składowisk w kraju. 
 Szacuje się, że w okresie do 2006 r. powstanie w kraju ok. 50 nowoczesnych ponadlokalnych 
składowisk, a w latach 2006-2010 dalszych 50 obiektów. 
W odniesieniu do odpadów przemysłowych (innych niż niebezpieczne) sformułowano w 
KPGO następujące priorytety: 

• dwukrotne zwiększenie udziału odzyskiwanych i ponownie stosowanych w procesach 
produkcyjnych odpadów przemysłowych w porównaniu ze stanem z 1990 r. (w 1990 r. 
procesom odzysku poddawano 77,1 mln Mg), 

• wdrożenie systemów pełnej i wiarygodnej ewidencji odpadów i metod ich 
zagospodarowywania, systemu kontroli i nadzoru nad gospodarowaniem odpadami oraz 
systemu monitoringu, 

• identyfikacja zagrożeń, likwidacja lub modernizacja istniejących składowisk odpadów 
oraz rekultywacji terenów zdegradowanych, 

• rozszerzenie mechanizmów rynkowych oraz przygotowanie skutecznych instrumentów 
ekonomicznych, 

• kontynuację prac badawczo-rozwojowych dotyczących technologii małoodpadowych 
oraz technologii odzysku i ponownego użycia odpadów. 

 
Natomiast w zakresie odpadów niebezpiecznych sformułowano następujące cele:  

• zapewnienie odzysku i recyklingu olejów odpadowych do roku 2007 zgodnie z 
rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 30 czerwca 2001 r.  w sprawie rocznych 
poziomów odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych i poużytkowych (Dz. U. Nr 
69, poz. 719), 

• zapewnienie odzysku i recyklingu zużytych urządzeń zawierających substancje 
kontrolowane (CFC, HCFC) do 2007 r. zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z 
dnia 30  czerwca 2001 r., 

• likwidacja do 2010 r. mogielników zawierających przeterminowane środki ochrony 
roślin, 

• całkowite zniszczenie i wyeliminowania PCB ze środowiska do 2010 r. oraz 
oczyszczenie lub unieszkodliwienie urządzeń zawierających PCB, 

• zapewnienie bezpiecznego dla zdrowia ludzi usunięcia wyrobów zawierających azbest i 
zdeponowania ich na wyznaczonych składowiskach w sposób eliminujący ich 
negatywne oddziaływanie, 

• zapewnienie odzysku i recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji, 
• minimalizacja ilości powstawania specyficznych odpadów medycznych wymagających 

szczególnych metod unieszkodliwiania na drodze termicznego przekształcania, poprzez 
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zastosowanie segregacji odpadów u źródła ich powstawania, a także poprzez eliminację
nieprawidłowych  praktyk w gospodarce odpadami medycznymi. 

 
8.5.2 Wojewódzki plan gospodarki odpadami 
W Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami (WPGO) sformułowano główne cele 
gospodarki odpadami w stosunku do odpadów powstających i/lub unieszkodliwianych na 
terenie województwa. W zakresie gospodarki odpadami komunalnymi WPGO formułuje 
obowiązki w odniesieniu do dwóch horyzontów czasowych, jako priorytety krótkookresowe 
na lata 2003 – 2006 oraz  długookresowe na lata 2007-2011. 
Założone cele i priorytety w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi: 
Cele krótkookresowe 2003-2006  

• realizacja kampanii edukacyjno-informacyjnej mieszkańców województwa w zakresie 
prawidłowego funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi, 

• uporządkowanie systemu gospodarki odpadami komunalnymi w województwie, ze 
szczególnym uwzględnieniem tworzenia ponad lokalnych struktur organizacyjnych, 

• objęcie wszystkich mieszkańców miast i 95% mieszkańców terenów wiejskich 
zorganizowanym zbieraniem odpadów komunalnych, 

• rozwój i podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów dla osiągnięcia 
odpowiednich limitów odzysku i recyklingu: 

- odpadów wielkogabarytowych  na poziomie 20%, 
- odpadów budowlanych na poziomie 15%, 
- odpadów niebezpiecznych  na poziomie 15% 
- odpadów opakowaniowych – odzysk 50%, recykling 25%. 
 

• podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym 
uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji, 

• skierowanie w roku 2006 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne                  
i obojętnych nie więcej niż 90% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995), 

• rozwój instalacji  do odzysku i unieszkodliwiania odpadów, 
• bieżąca likwidacja nielegalnych składowisk, intensyfikacja działań w zakresie 

zamykania, rekultywacji lub modernizacji nieefektywnych lokalnych składowisk 
odpadów komunalnych, bądź rozbudowa składowisk regionalnych wg standardów UE. 

 
Cele długookresowe 2007-2011 

• kontynuacja i intensyfikacja akcji szkoleń i podnoszenia świadomości społecznej, 
• objęcie wszystkich (100%) mieszkańców woj. mazowieckiego zorganizowanym 

zbieraniem odpadów komunalnych, 
• dalsza organizacja i doskonalenie regionalnych systemów gospodarki odpadami 

komunalnymi, 
• dalszy rozwój selektywnej zbiórki i osiągniecie odpowiedniego limitu odzysku i 

recyklingu:  
- odpady wielkogabarytowe na poziomie - 55%, 
- odpady budowlane na poziomie - 45%, 
- odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych - 57%. 
 

• skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętnych nie więcej niż 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych 
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ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995), rozwój i wdrażanie nowoczesnych 
technologii odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz metod termicznego 
przekształcania odpadów. 

 
8.5.3 Plan powiatowy 
 
Zgodnie z powiatowym Planem Gospodarki Odpadami dla Powiatu Grodzisk Mazowiecki do 
najważniejszych problemów w tym zakresie należy: 
� Brak szczegółowych danych dotyczących ilości wytwarzanych odpadów i sposobów 

gospodarowania nimi.  
� Brak informacji o rzeczywiście wytwarzanych odpadach niebezpiecznych powstających 

w gospodarstwach domowych oraz systemu zbierania i unieszkodliwiania odpadów 
niebezpiecznych, a w szczególności przeterminowanych leków, opakowań po środkach 
ochrony roślin, odpadów zawierających azbest, wielkogabarytowych.  

� Brak pełnej wiedzy na temat wytwarzanych odpadów biodegradowalnych.  
� Zbyt mała ilość gospodarstw domowych uczestniczących w systemie zorganizowanego 

odbioru odpadów komunalnych. Brak systemu egzekucji obowiązku mieszkańców w 
zakresie podpisania umów z firmami posiadającymi zgodę na odbiór odpadów.  

� Znaczna część odpadów komunalnych jest wywożona w sposób niekontrolowany do 
lasów, zagłębień terenów oraz w inne miejsca do tego celu nie przeznaczone. Ponadto 
odpady są często palone w piecach domowych i/lub na powierzchni ziemi. 

� W większości gmin tylko w niewielkim stopniu prowadzona jest selektywna zbiórka 
odpadów, która w  znacznym stopniu ograniczyłaby masę odpadów deponowanych na 
składowiskach.  

� Brak (w większości gmin) systemu odbierania odpadów niebezpiecznych ze strumienia 
odpadów komunalnych.  

� Koszty systemu gospodarki odpadami komunalnymi nie pokrywają rzeczywistych 
wydatków gmin z tego tytułu.

� Funkcjonująca na terenie powiatu kompostownia odpadów ma trudności ekonomiczne 
spowodowane zbyt małą ilością odpadów przekazywaną do unieszkodliwiania. Problem 
stanowi również zbyt wyprodukowanego kompostu. 

� Obecny system gospodarki odpadami komunalnymi nie spełnia wymogów krajowego 
planu gospodarki odpadami:  

- zapobiegania i minimalizacji wytwarzania odpadów, 
- recyklingu, 
- bezpiecznych składowisk. 

 
• Nie wszystkie placówki medyczne posiadają uzgodniony sposób postępowania z 

odpadami medycznymi. Znaczna ilość placówek tego typu w sposób niewłaściwy 
postępuje z odpadami niebezpiecznymi (włączając je w strumień odpadów 
komunalnych).  

• Chociaż większość funkcjonujących na terenie powiatu podmiotów gospodarczych 
posiada uzgodnione programy gospodarki odpadami, to w niewielkim stopniu odnoszą
się one do potrzeb w zakresie unikania i minimalizowania wytwarzania odpadów.  

• Brak jest na terenie powiatu wspólnych instalacji, które zapewniłyby obsługę
wchodzących w skład powiatu gmin. Decydująca większość wytwarzanych przez powiat 
odpadów (zarówno komunalnych jak i przemysłowych) jest importowana na zewnątrz. 
Powoduje to uzależnienie powiatu od podmiotów funkcjonujących poza jej terenem i 
zwiększa koszt systemu gospodarki odpadami. 
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Stąd za najważniejsze prace w zakresie stworzenia spójnego planu działań w zakresie 
gospodarki odpadami na terenie powiatu uznano: 
1. Dla zapewnienia właściwego sposobu zarządzania odpadami niezbędne jest stworzenie 

bazy danych na temat źródeł ich wytwarzania, ich ilości i sposobów postępowania z 
nimi. 

2. Należy stworzyć system zbierania informacji dotyczących odpadów niebezpiecznych 
zawartych w odpadach komunalnych, a w szczególności przeterminowanych leków, 
opakowań po środkach ochrony roślin, odpadów zawierających azbest, 
wielkogabarytowych, a także system ich wydzielania ze strumienia odpadów 
komunalnych aby do 2006 roku wydzielić z niego 15% odpadów niebezpiecznych, a do 
2010 roku - 50%. 

3. Konieczne jest stworzenie systemu pozwalającego na stworzenie bazy danych na temat 
odpadów biodegradowalnych, tak aby do 2011 r. zapewnić, że w inny niż składowanie, 
sposób unieszkodliwiane będzie 37% odpadów tego typu.    

4. Należy wzmocnić nadzór nad gospodarstwami domowymi, aby posiadały one podpisane 
umowy z firmami uprawnionymi do odbioru odpadów, a także aby zapewnić, że
postępują one z odpadami w sposób właściwy. 

5. Należy rozwinąć system selektywnej zbiórki odpadów, tak aby docelowo korzystała z
niego większość mieszkańców powiatu. 

6. Należy wzmocnić nadzór nad placówkami opieki medycznej dla zapewnienia, że będą
one w sposób właściwy postępowały z wytwarzanymi odpadami niebezpiecznymi i 
medycznymi. 

7. Niezbędne jest prowadzenie działań edukacyjnych – skierowanych zarówno do 
mieszkańców, jak i właścicieli podmiotów gospodarczych wskazujących właściwe 
sposoby postępowania z odpadami. 

8. Ponieważ trzy gminy z terenu powiaty należą do Związku Gmin, którego celem jest m.in. 
rozwiązanie problemu gospodarki odpadami na terenie samorządów należących do 
Związku konieczne jest rozważenie czy system gospodarki odpadami będzie na terenie 
powiatu budowany wspólnie przez wszystkie gminy, czy też powstaną dwa systemy – 
pierwszy obejmujący gminy wiejskie w ramach Związku „Mazowsze Zachodnie”, drugi 
pozostałe gminy, starające się indywidualnie rozwiązywać problemy gospodarki 
odpadami. 

 

Zagadnienia te zostały wzięte pod uwagę przy określaniu celów Planu Gospodarki Odpadami 
dla Miasta Milanówek  
 
8.6  Cele  planu gospodarki odpadami w Milanówku 

Diagnoza stanu gospodarki odpadami w Milanówku wskazuje, że miasto posiada znaczące 
doświadczenie we wdrażaniu działań niezbędnych do właściwego gospodarowania odpadami. 
Co więcej wdrażany od 1993 roku system wykazał znaczącą efektywność, czego dowodem 
jest, że poziom odzysku odpadów komunalnych sięga w mieście około 25%. Stąd cele 
niniejszego „Planu...” dotyczą przede wszystkim wzmacniania istniejącego systemu i jego 
rozszerzania niż budowy nowego sposobu postępowania z odpadami.  
Podstawowe cele działań w zakresie gospodarki odpadami w Milanówku odniesiono do 
założeń programów: wojewódzkiego, powiatowego i określono w sposób następujący: 
 
Cele krótkookresowe 2004-2006  
• stałe zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów u źródła, 
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• stworzenie gminnej bazy danych o wszystkich rodzajach odpadów wytwarzanych na 
teranie miasta, ich ilości i sposobach ich unieszkodliwiania, 

• objęcie wszystkich mieszkańców miasta zorganizowanym zbieraniem odpadów 
komunalnych, 

• rozwój i podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów dla osiągnięcia 
odpowiednich limitów odzysku i recyklingu: 
- odpadów wielkogabarytowych  na poziomie 20%, 
- odpadów budowlanych na poziomie 15%, 
- odpadów niebezpiecznych  na poziomie 15%, 
- odpadów opakowaniowych – odzysk 50%, recykling 25%. 

• skierowanie w roku 2006 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne                  
i obojętnych nie więcej niż 75% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji,  

• zaostrzenie kontroli nad wytwórcami odpadów (w tym gospodarstw domowych w 
odniesieniu do posiadania umów z odbiorcami odpadów komunalnych) dla zapewnienia 
właściwego postępowania z nimi, 

• bieżąca likwidacja nielegalnych składowisk,  
• rozpoczęcie prac edukacyjnych i wdrożeniowych mających na celu podniesienie 

czystości miasta, między innymi w zakresie usuwania z terenów publicznych (chodniki, 
drogi, tereny zieleni) odchodów psów. 

 

Cele długookresowe 2007-2011 
• dalsze prace edukacyjne na rzecz zmniejszania „u źródła” ilości wytwarzanych odpadów 

– zarówno komunalnych jak i innych (przemysłowych), 
• objęcie systemem separatywnej zbiórki odpadów komunalnych u źródła 75 %

gospodarstw domowych mieszkających w domach jednorodzinnych,  
• zapewnienie dostępu do publicznych pojemników na posegregowane odpady wszystkim 

mieszkańcom budynków wielorodzinnych (zapewnienie, że pojemniki takie będą
oddalone od tych budynków nie dalej niż 200 – 500 m), 

• dalszy rozwój selektywnej zbiórki i osiągniecie odpowiedniego limitu odzysku i 
recyklingu:  
- odpady wielkogabarytowe na poziomie - 55%, 
- odpady budowlane na poziomie - 45%, 
- odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych - 57%. 
 

• skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętnych nie więcej niż 60% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995), 

• stały nadzór i kontrola wytwórców odpadów (zarówno komunalnych jak i innych) w 
zakresie właściwego gospodarowania odpadami, 

• całkowite wyeliminowanie nieprawidłowości w usuwaniu odpadów, 
• wprowadzenie systemu odpowiedzialności właścicieli psów za usuwanie odchodów 

psich z terenów publicznych (chodniki, drogi, tereny zieleni), 
• zapewnienie pełnego samofinansowania się gminnego systemu gospodarki odpadami.  
 

Jednocześnie w całym okresie programowania prowadzona będzie kampania edukacyjno-
informacyjna dla mieszkańców miasta oraz przedsiębiorców – wytwórców odpadów. Jej 
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celem będzie wskazywanie sposobów zapewniających minimalizację wytwarzania odpadów u 
źródła oraz wskazywanie  prawidłowych zasad funkcjonowania gospodarki odpadami na 
terenie miasta Milanówek. 
W ramach działań niezbędnych dla realizacji ww. celów nie przewiduje się wprowadzenia na 
terenie miasta żadnych nowych instalacji do unieszkodliwiania odpadów. Zakłada się, że
podobnie jak w chwili obecnej odpady (zarówno posegregowane jak i zmieszane) wywożone
będą poza teren miasta, do specjalistycznych instalacji celem ich właściwego, ze względu na
ochronę środowiska, unieszkodliwiania. Jedyną instalacją do unieszkodliwiania odpadów 
będzie, istniejąca już obecnie, kompostowania odpadów zielonych na Turczynku. Planuje się
podjęcie działań mających zapewnić, że poprawie ulegnie jakość produkowanego tu 
kompostu. 
Wspólnym celem stawianym przed gospodarką wszystkimi powstającymi na terenie gminy 
odpadami jest stworzenie systemu zapewniającego pełną ewidencję wytwarzania odpadów i 
sposobów postępowania z nimi. Jest to niezmiernie ważne, gdyż tylko posiadanie takiej 
informacji przez władze publiczne może zapewnić właściwe planowanie i organizowanie 
systemu gospodarki odpadami. 
Dla zapewnienia kompleksowego rozwiązania problemu gospodarki odpadami w Milanówku 
władze miasta będą wspierać zarówno tworzenie indywidualnych podsystemów 
gospodarowania poszczególnymi grupami odpadów jak i prowadzenie współpracy z 
władzami powiatu grodziskiego i innymi jednostkami administracyjnymi w celu wspólnego 
rozwiązywania problemu unieszkodliwiania pozostałych grup odpadów.    
 
Władze Milanówka będą wspierać tworzenie na terenie miasta następujących, własnych 
podsystemów postępowania z odpadami: 

1. Podsystem gospodarki odpadami komunalnymi. 
2. Podsystem gospodarki odpadami biodegradowalnymi 
3. Podsystem gospodarki odpadami niebezpiecznymi (wysegregowanymi z odpadów 

komunalnych). 
4. Podsystem gospodarki odpadami wielkogabarytowymi, oponami. 
5. Podsystem gospodarki odpadami zawierającymi azbest. 

 
Zakłada się także, że działanie następujących podsystemów gospodarki odpadami będzie 
integrowane w ramach powiatowego (lub regionalnego) systemu gospodarki odpadami: 

1. Podsystem gospodarki odpadami przemysłowymi, medycznymi i weterynaryjnymi. 
2. Podsystem  gospodarki wrakami samochodowymi.  
3. Podsystem gospodarki odpadami budowlanymi. 
4. Podsystem gospodarki odpadami opakowaniowymi. 

 
SYSTEMY INDYWIDUALNE TWORZONE W MILANÓWKU 

Podsystem gospodarki odpadami komunalnymi 
W ramach tego podsystemu planuje się docelowo prowadzić działania polegające na: 

• edukacji zarówno mieszkańców jak i wytwórców odpadów w celu minimalizacji ilości 
wytwarzanych odpadów oraz propagowania właściwych metod postępowania z nimi,  

• objęciu zorganizowanym systemem zbiórki odpadów wszystkich gospodarstw 
domowych oraz podmiotów gospodarczych wytwarzających odpady tego typu, 

• zachęcaniu mieszkańców domów jednorodzinnych do prowadzenia separatywnego 
zbierania odpadów u źródła, 

• ustawianiu ogólnie dostępnych pojemników na posegregowane odpady w pobliżu (w 
odległości nie większej niż 200 – 500 m) wielorodzinnych budynków mieszkalnych, 
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• ścisłym nadzorze nad podmiotami zajmującymi się odbiorem, transportem i 
unieszkodliwianiem odpadów komunalnych, 

• kontroli wytwórców odpadów (zarówno komunalnych – w tym gospodarstw domowych, 
jak i przemysłowych) w zakresie właściwego postępowania z odpadami. 

Podsystem gospodarki odpadami biodegradowalnymi 
Celem działania tego podsystemu jest doprowadzenie, że w 2006 roku na składowiska trafiać
będzie nie więcej niż 75% (wagowo) odpadów biodegradowalnych (w odniesieniu do ilości 
wytworzonej w 1995 roku), zaś w 2011 roku ilość ta nie będzie większa niż 60%. Wymagać o
będzie zwiększenia ilości wysegregowanych odpadów tego typu z 445 ton obecnie do 577  
ton w 2006 roku i  1023 ton w 2011 roku.  
Dla osiągnięcia zakładanego poziomu unieszkodliwiania odpadów biodegradowalnych w 
sposób inny niż składowanie na terenie Milanówka wspierane będą następujące działania: 
• wspieranie segregacji odpadów biodegradowalnych w gospodarstwach domowych 

(jednorodzinnych) i kontynuowanie odbioru wysegregowanych odpadów w 
plastikowych workach bezpośrednio od mieszkańców, 

• wspieranie indywidualnego kompostowania odpadów kuchennych i ogrodowych przez 
mieszkańców miasta. Założono, że w 2006 roku 10% właścicieli domów 
jednorodzinnych będzie kompostowało odpady, a w 2011 roku 20%. Zapewni to 
zagospodarowanie (w sposób inny niż składowanie) w 2006 roku 105 ton tego rodzaju 
odpadów, a w 2011 roku ok. 230 ton, 

• zapewnienie odbioru od mieszkańców liści zebranych na terenie prywatnych posesji, 
• zapewnienie dalszego funkcjonowania kompostowni odpadów zielonych na Turczynku, 

podjęcie działań na rzecz poprawy jakości wytwarzanego kompostu, 
• zebrane odpady biodegradowalne unieszkodliwiane będą w kompostowni odpadów w 

Grodzisku Mazowieckim oraz innych instalacjach należących do regionalnego systemu 
gospodarki odpadami (m.in. kompostownia w Warce, Zakłady Unieszkodliwiania 
Odpadów w Żyrardowie i Mszczonowie) bądź też (jeśli zdecydują o tym funkcje 
ekonomiczne) w instalacjach znajdujących się w miejscowościach poza regionem 
grodziskim.  

 
Zbieranie selektywne odpadów ulegających biodegradacji gwarantuje uzyskanie surowca o 
większej czystości, co ma szczególne znaczenie w przypadku stosowania kompostowania 
jako metody recyklingu organicznego tych odpadów. Pozyskany w ten sposób kompost może
mieć szerokie zastosowanie, również do nawożenia upraw.  
Zbiórka odpadów zmieszanych daje surowiec częściowo zanieczyszczony. Może być on
zagospodarowany m.in. w procesie fermentacji metanowej odpadów lub w pryzmach 
energetycznych. W przypadku skierowania pozyskanego tą metodą surowca do kompostowni 
uzyskuje się produkt gorszej jakości, mogący zawierać np. kawałki szkła, mający ograniczone 
zastosowanie, np. do rekultywacji terenów poprzemysłowych. Przewiduje się, że zmieszane 
odpady organiczne gromadzone i zbierane będą z obszarów z dominującą zabudową
wielorodzinną.

Podsystem gospodarki odpadami niebezpiecznymi (wysegregowanymi z odpadów 
komunalnych) 

Celem działania tego podsystemu będzie zapewnienie, że ze strumienia odpadów 
komunalnych wysegregowane będą odpady niebezpieczne (m.in. baterie, odpady medyczne, 
świetlówki i in.)., na poziomie założonym w planach wojewódzkim i powiatowym (15% w 
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2006 roku i 57% w 2011 roku). Będzie to osiągnięte poprzez rozwijanie już istniejącego 
systemu zbierania odpadów niebezpiecznych, przede wszystkim przez zbieranie określonych 
odpadów tego typu (baterie, leki, świetlówki) w gminnych punktach zbiorczych: odpady 
donoszone są przez mieszkańców do punktów zbiorczych – np. do pojemników ustawionych 
w sklepach ze sprzętem elektrycznym, w budynkach publicznych (urzędy, szkoły, urzędy 
pocztowe i in.),w aptekach oraz do specjalistycznych, ogólnie dostępnych pojemników. W 
chwili obecnej system ten w Milanówku funkcjonuje w odniesieniu do baterii i leków13,
zostanie on w latach 2004 – 2006 rozszerzony o zbieranie zużytych świetlówek.  
Zebrane odpady niebezpieczne, wysegregowane ze strumienia odpadów komunalnych będą
wywożone, przez upoważnione do tego firmy, z terenu Milanówka do instalacji mających 
pozwolenie na przetwarzanie lub unieszkodliwianie poszczególnych grup odpadów 
niebezpiecznych. 
 

Podsystem  odpadami wielkogabarytowymi i oponami 
Przewiduje się dalsze wspieranie przez władze miasta funkcjonowania systemu odbierania od 
mieszkańców (bezpośrednio z terenu posesji) odpadów wielkogabarytowych i opon. Nie 
przewiduje się budowy zakładu do odzysku odpadów tego typu, będą one wywożone poza 
teren Milanówka do punktów ich unieszkodliwiania i/lub odzysku.  
Zakłada się, że w drugim okresie programowania (lata 2006 – 2011) władze miasta dążyć
będą do zapewnienia samofinansowania się tego podsystemu gospodarki odpadami.  
 

Podsystem gospodarki odpadami zawierającymi azbest 
W ramach podsystemu kontynuowane będą, rozpoczęte na początku XXI wieku prace mające 
na celu inwentaryzacje odpadów i produktów zawierających azbest. Wspierany będzie rozwój 
systemu bezpiecznego zbierania i transportu tych odpadów – w tym częściowe pokrywanie 
przez gminę kosztów usunięcia odpadów azbestowych z terenu posesji, wspierania osób 
zainteresowanych usunięciem tego typu odpadów poprzez kontaktowanie ich z podmiotami 
mającymi uprawnienia w tym zakresie itp.. Zebrane odpady zawierające azbest będą
wywożone poza teren miasta celem ich bezpiecznego dla środowiska unieszkodliwienia w 
instalacjach do tego przeznaczonych. 
 

SYSTEMY WSPÓLNE 
Przedstawione poniżej systemy gospodarowania poszczególnymi grupami odpadów będą
tworzone we współpracy z władzami powiatu grodziskiego. Jeżeli jednak rozwiązania 
zaproponowane w ramach tego systemu okażą się ekonomicznie nieefektywne władze miasta 
Milanówka podejmować będą współpracę z instytucjami publicznymi i prywatnymi 
działającymi na terenie innych niż grodziski powiatów. 
 

Podsystem gospodarki odpadami przemysłowymi i podsystem gospodarki odpadami 
medycznymi i weterynaryjnymi 

Działania administracji w tym zakresie będą przede wszystkim zmierzały do stworzenia 
pełnej bazy danych o wytwórcach odpadów przemysłowych i medycznych, przedsiębiorcach 
zajmujących się odbiorem i transportem z terenu miasta oraz unieszkodliwianiem odpadów 
tego rodzaju, zapewnienie właściwego postępowania zarówno wytwórców jak i firm 
prowadzących gospodarkę odpadami przemysłowymi i medycznymi. Prowadzony będzie, 
wspólnie z władzami powiatowymi i wojewódzkimi oraz organami ochrony środowiska 
nadzór nad wytwórcami odpadów przemysłowych i medycznych działających na terenie 

 
13 jak już wspominano wcześniej w mieście funkcjonuje także punkt odbioru odpadowych olejów oraz 
akumulatorów. 
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Milanówka w zakresie posiadania przez nich pozwoleń administracyjnych oraz 
prawidłowości gospodarowania odpadami. 
We współpracy z organizacjami pozarządowymi prowadzone będą akcje edukacyjne, 
propagujące właściwe sposoby postępowania z odpadami tego typu, a także mające na celu 
redukcję wytwarzania odpadów u źródła.  
W ramach podsystemu prowadzone będą prace mające na celu wdrożenie prawidłowego 
sposobu postępowania z odpadami niebezpiecznymi. Prowadzony będzie nadzór nad 
podmiotami wytwarzającymi ten rodzaj odpadów i podmiotami zajmującymi się ich 
transportem poza obszar gminy. 
Wszystkie omówione w niniejszym punkcie grupy odpadów będą wywożone poza obszar 
miasta Milanówka, przez upoważnione do tego podmioty gospodarcze, w celu ich 
prawidłowego – ze względu na ochronę środowiska – unieszkodliwienia w przeznaczonych 
do tego celu instalacjach. Władze Milanówka będą współpracowały z innymi podmiotami 
publicznymi i prywatnymi prowadzącymi działalność tego typu w ramach regionalnego 
systemu gospodarki odpadami. Na terenie gminy nie planuje się budowy składowisk odpadów 
przemysłowych, medycznych i weterynaryjnych i/lub punktów ich unieszkodliwiana. 

 
Podsystem  gospodarki wrakami samochodowymi 

Podsystem ten zostanie oparty o stacje demontażu zużytych środków transportu oraz 
nowoprojektowane zakłady, które jednocześnie będą uprawnione do wydawania zaświadczeń
o złomowaniu samochodów oraz będą miejscem sprzedaży odzyskanych części 
samochodowych. Dopuszcza się również możliwość tworzenia niezależnych punktów 
sprzedaży odzyskanych części. W chwili obecnej stacja demontażu funkcjonuje w gminie 
Grodzisk Mazowiecki. Nie przewiduje się budowy tego typu zakładu na terenie Milanówka.  

 
Podsystem gospodarki odpadami budowlanymi 

Wspierane będą działania mające na celu wyselekcjonowanie odpadów budowlanych ze 
strumienia odpadów komunalnych i  zwiększenie poziomu gospodarczego wykorzystania 
obojętnych odpadów budowlanych (drogownictwo, budownictwo, niwelacja terenu itp.). 
Wspierane będzie tworzenie punktów skupu surowców wtórnych – powinno się to przyczynić
do podniesienia stopnia odzysku użytecznych surowców z odpadów budowlanych. 
Przetworzone odpady budowlane wywożone będą poza teren gminy w celu bezpiecznego dla 
środowiska ich unieszkodliwienia. 
 

Podsystem gospodarki odpadami opakowaniowymi 
Władze gminy współpracować będą z wytwórcami odpadów opakowaniowych i 
organizacjami odzysku w celu minimalizacji wytwarzania i zapewnienia pożądanego poziomu 
recyklingu odpadów opakowaniowych. Prowadzona będzie kontrola przestrzegania prawa w 
tym zakresie zarówno przez wytwórców odpadów jak i jednostki handlu detalicznego i 
hurtowego. Przewiduje się nawiązanie współpracy z władzami powiatu i województwa w celu 
wspierania wytwórców odpadów we wdrażaniu właściwych sposobów postępowania z 
odpadami opakowaniowymi i zapewnienia, że osiągnięte zostaną założone cele w zakresie 
odzysku i recyklingu odpadów opakowaniowych. 
Władze miasta we współpracy z organizacjami ekologicznymi będą prowadziły działania 
edukacyjne i wdrożeniowe mające na celu ograniczenie stosowania w placówkach 
handlowych opakowań jednorazowych i ich zastępowanie opakowaniami wielokrotnego 
użytku.  
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8.7   Program działań

Program działań w gospodarce odpadami w gminie Milanówek oparto na zasadzie 
hierarchiczności sposobów unieszkodliwiania odpadów: 

• zapobieganie powstawaniu odpadów, 
• odzysk (w tym recykling), 
• bezpieczne dla środowiska unieszkodliwianie (np. przez składowanie). 

 
Ponadto zdecydowano, że stworzony system zostanie włączony w wojewódzki system 
gospodarowania odpadami dzięki czemu możliwe będzie wspólne z innymi jednostkami 
administracji samorządowej rozwiązywanie problemów unieszkodliwiania odpadów. Chociaż
w naturalny sposób system funkcjonujący w Milanówku związany będzie z działaniami 
realizowanymi w ramach planu gospodarki odpadami dla powiatu Grodzisk Mazowiecki, to 
nie wyklucza się jego powiązania z innymi regionalnymi systemami, przede wszystkim 
działającymi na terenie powiatów: 
grójeckim 

• sortownia odpadów w gm. Chynów, 
• punkt zbiórki odpadów, w tym niebezpiecznych (gm. Jasieniec), 
• sortownia i kompostownia. 

 
pruszkowskim 

• sortownia odpadów komunalnych w Pruszkowie,  
 
warszawskim zachodnim 

• Zakład Wspomagający System Gospodarki Odpadami m. st. Warszawy i gmin 
ościennych we wsi Klaudyny, gm. Stare Babice, 

• punkty zbiórki odpadów z selektywnej zbiórki oraz odpadów niebezpiecznych 
wydzielonych z odpadów komunalnych. 

 
żyrardowskim 

• Zakład Unieszkodliwiania Odpadów w Żyrardowie, 
• składowisko odpadów w Słabomierzu – Krzyżówce, 
• Zakład Unieszkodliwiania Odpadów Medycznych i weterynaryjnych w Żyrardowie 
• zbiornica padłych zwierząt, 
• Zakład Utylizacji Odpadów w Mszczonowie. 

 
Działania zmierzające do poprawy funkcjonowania gospodarki odpadami zostały
przedstawione poniżej.  
 
8.7.1 Plan działań krótkoterminowych (2004 – 2006) 
 
Odpady komunalne14 
Cele i działania przedstawiono w tabeli poniżej. 
 

Cel Działanie Wykonawcy 
Zapobieganie powstawaniu 
odpadów 

• Edukacja ekologiczna (formalna i nieformalna) 
• Nadzór nad podmiotami wytwarzającymi odpady 

Urząd gminy, 
organizacje 

14 Wraz z odpadami niebezpiecznymi zawartymi w strumieniu odpadów komunalnych oraz odpadami 
ulęgającymi biologicznemu rozkładowi. 
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ekologiczne, 
współpraca z 
organami ochrony 
środowiska 

Objęcie wszystkich 
mieszkańców miasta 
zorganizowanym systemem 
gospodarki odpadami 

• Wzmożony nadzór i kontrola nad gospodarką
odpadami  w gospodarstwach indywidualnych, 
zakup i rozmieszczenie pojemników. 

• Edukacja ekologiczna 

Urząd gminy, 
organizacje 
ekologiczne 

Dalsze zwiększenie zakresu 
selektywnej zbiórki odpadów  

• Rozszerzenie listy odpadów segregowanych u 
źródła

• Zwiększenie ilości gospodarstw domowych 
segregujących odpady u źródła

• Wyznaczenie miejsc do selektywnej zbiórki 
odpadów, zakup pojemników 

Urząd gminy 

Likwidacja zagrożeń
środowiska powodowanych 
przez nielegalne składowanie 
odpadów 

• Identyfikacja miejsc nielegalnego składowania 
(wyrzucania) odpadów, 

• Usuwanie nielegalnie składowanych odpadów, 
• Edukacja ekologiczna 

Urząd gminy, 
organizacje 
ekologiczne, 
współpraca z 
organami ochrony 
środowiska 

Zapewnienie poziomów 
odzysku odpadów w wysokości: 

• wielkogabarytowych – 
20% 

• budowlanych 
wyselekcjonowanych z 
komunalnych – 15% 

• niebezpiecznych ze 
strumienia odpadów 
komunalnych – 15% 

• Rozwój systemu zbierania odpadów 
niebezpiecznych (baterie, lekarstwa, świetlówki) 

• Zawarcie odpowiednich umów z firmami 
odbierającymi odpady z terenów gminy 
(zagwarantowanie odpowiedniego poziomu 
odzysku) 

• Edukacja ekologiczna 
 

Urząd gminy, 
organizacje 
ekologiczne 

Redukcja ilości odpadów 
biodegradowalnych trafiających 
na składowiska o 25% 

• Edukacja ekologiczna 
• Intensyfikacja separatywnego zbierania odpadów 

biodegradowalnych u źródła
• Promowanie indywidualnych systemów 

kompostowania odpadów kuchennych i innych 
organicznych  

• Działania na rzecz poprawy jakości wytwarzanego 
kompostu  

Urząd gminy, 
organizacje 
ekologiczne 

Rozpoczęcie tworzenia 
gminnego systemu ewidencji 
odpadów komunalnych 

• Stworzenie procedury zbierania i przepływu 
informacji o odpadach komunalnych 

• Stworzenie gminnej bazy danych o odpadach 

 

Odpady przemysłowe 
Cele i działania przedstawiono w tabeli poniżej. 
 

Cel Działanie Wykonawcy 
Zapobieganie powstawaniu 
odpadów przemysłowych 

• Edukacja ekologiczna  
• Współpraca ze starostwem w zakresie wydawania 

decyzji na wytwarzanie odpadów 

Urząd gminy, 
organizacje 
ekologiczne, 
Starostwo Powiatowe 

Zwiększenie stopnia odzysku i 
gospodarczego wykorzystania 
odpadów przemysłowych 

• Edukacja ekologiczna przedsiębiorców 
• Informowanie przedsiębiorców o sposobach  i 

możliwościach odzysku i gospodarczego 
wykorzystania 

Urząd gminy, 
organizacje 
ekologiczne, 
Wytwórcy odpadów 
przemysłowych 

Eliminacja nieprawidłowości 
występujących w gospodarce 

• Rozpoczęcie kontroli sposobów postępowania 
podmiotów wytwarzających odpady 

Urząd gminy,  WIOŚ



96

odpadami przemysłowymi • Rozpoczęcie kontroli postępowania firm 
zajmujących się usuwaniem, transportem i 
unieszkodliwianiem odpadów przemysłowych 

Rozpoczęcie prac na rzecz 
usunięcia odpadów 
zawierających PCB i azbest 

• Inwentaryzacja odpadów zawierających PCB i 
azbest 

Urząd gminy, 
organizacje 
ekologiczne, 
właściciele odpadów 

Zapewnienie właściwego 
sposobu postępowania z olejami 
odpadowymi 

• Kontrola sposobów postępowania podmiotów 
wytwarzających oleje odpadowe 

 

Urząd gminy,  WIOŚ

Odpady medyczne i weterynaryjne 
Cele i działania przedstawiono w tabeli poniżej. 
 

Cel Działanie Wykonawcy 
Eliminacja nieprawidłowych 
działań w gospodarce odpadami 
medycznymi i weterynaryjnymi 

• Uzyskanie decyzji przez wszystkie zakłady 
wytwarzające odpady medyczne 

• Kontrola realizacji obowiązków  w zakresie 
gospodarowania odpadami w zakładach 
medycznych i weterynaryjnych 

• Kontrola prawidłowości postępowania z odpadami 
medycznymi 

Urząd gminy, 
właściciele zakładów, 
WIOŚ

Odpady opakowaniowe 
Cele i działania przedstawiono w tabeli poniżej. 
 

Cel Działanie Wykonawcy 
Zapobieganie powstawaniu 
odpadów opakowaniowych 

• Edukacja ekologiczna konsumentów i wytwórców 
opakowań

Urząd gminy,  
organizacje 
ekologiczne 

Stworzenie bazy danych o 
odpadach opakowaniowych 

• Stworzenie procedury pozyskiwania danych o 
odpadach opakowaniowych 

• Stworzenie bazy danych o odpadach 
opakowaniowych 

Urząd gminy we 
współpracy ze 
Starostwem, urzędem 
marszałkowskim i 
producentami 
opakowań

Odpady budowlane 
Cele i działania przedstawiono w tabeli poniżej. 
 

Cel Działanie Wykonawcy 
Zapobieganie powstawaniu 
odpadów budowlanych 

• Edukacja ekologiczna  
 

Urząd gminy,  
organizacje 
ekologiczne 
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8.7.2 Cele i plan działań długoterminowych (2007 – 2011) 
 
Odpady komunalne15 
Cele i działania przedstawiono w tabeli poniżej. 
 

Cel Działanie Wykonawcy 
Zapobieganie powstawaniu 
odpadów 

• Edukacja ekologiczna (formalna i nieformalna) 
• Nadzór nad podmiotami wytwarzającymi odpady 

Urząd gminy,  
organizacje 
ekologiczne 

Objęcie systemem segregacji 
odpadów u źródła 75 % 
mieszkańców domów 
jednorodzinnych i większości 
mieszkańców domów 
wielorodzinnych 

• Promocja separatywnego zbierania odpadów „u 
źródła”, edukacja ekologiczna 

• Zapewnienie, że 100% gospodarstw domowych 
(jednorodzinnych) segreguje odpady u źródła

• Zapewnienie, że pojemniki na posegregowane 
odpady znajdują się w odległości nie większej niż
200 – 500 m od domów wielorodzinnych 

Urząd gminy 

Redukcja ilości odpadów 
biodegradowalnych 
deponowanych na 
składowiskach o 40%  

• Wdrożenie w pełni systemu separatywnego 
zbierania odpadów biodegradowalnych u źródła

• Zapewnienie, że 20% gospodarstw domowych 
(jednorodzinnych) będzie kompostować odpady 
kuchenne i organiczne we własnym zakresie 

Urząd gminy 

Uzyskanie poziomu 
odsegregowania ze strumienia 
odpadów komunalnych  
• 55% odpadów 

wielkogabarytowych 
• 57% odpadów 

niebezpiecznych 

• Edukacja ekologiczna 
• Kontynuacja systemu odbierania „u źródła” od 

mieszkańców odpadów wielkogabarytowych 
• Kontynuacja i rozszerzanie akcji zbierania 

odpadów niebezpiecznych (baterie, leki, 
świetlówki) 

Urząd gminy 

Uzyskanie poziomu recyklingu: 
Makulatura – 25% 
Tworzywa sztuczne – 20 % 
Szkło – 25 % 
Złom – 25  % 

• Zapewnienie, że 100% gospodarstw domowych 
(jednorodzinnych) segreguje odpady u źródła

• Zapewnienie, że pojemniki na posegregowane 
odpady znajdują się w odległości nie większej niż
200 – 500 m od domów wielorodzinnych” 

Urząd gminy 

Odpady przemysłowe 
Cele i działania przedstawiono w tabeli poniżej. 
 

Cel Działanie Wykonawcy 
Bezpieczne dla zdrowia ludzi 
usunięcie wyrobów 
zawierających azbest 

• Stworzenie systemu zbiórki i transportu odpadów 
.

Urząd gminy 

Usunięcie wszystkich 
nieprawidłowości 
występujących w gospodarce 
odpadami przemysłowymi 

• Kontrola sposobów postępowania podmiotów 
wytwarzających odpady 

• Kontrola postępowania firm zajmujących się
usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem 
odpadów przemysłowych 

Urząd gminy , WIOŚ

Odpady medyczne i weterynaryjne 
Cele i działania przedstawiono w tabeli poniżej. 
 

Cel Działanie Wykonawcy 
Całkowite wyeliminowanie 
nieprawidłowości w 

• Nadzór i kontrola nad gospodarką odpadami 
medycznymi i weterynaryjnymi  

Urząd gminy, WIOŚ

15 Wraz z odpadami niebezpiecznymi zawartymi w strumieniu odpadów komunalnych oraz odpadami 
ulęgającymi biologicznemu rozkładowi. 
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gospodarowaniu odpadami 
medycznymi, weterynaryjnymi i 
zwłokami padłych zwierząt

• Kontrola postępowania firm zajmujących się
usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem 
odpadów tego typu 

Odpady opakowaniowe 
Cele i działania przedstawiono w tabeli poniżej. 
 

Cel Działanie Wykonawcy 
Zapobieganie powstawaniu 
odpadów opakowaniowych 

• Edukacja ekologiczna konsumentów i wytwórców 
opadkowań

Organizacje 
ekologiczne, 
starostwo 

Zapewnienie, przez system 
gospodarki odpadami 
opakowaniowymi, minimalnych 
poziomów odzysku                   
w wysokości 50% i recyklingu 
25%.    
Osiągnięcie zakładanych 
limitów recyklingu dla 
przedsiębiorców dla opakowań
z: 

• papieru i tektury – 
45%, 

• z aluminium  35%, 
• ze szkła – 35%, 
• z tworzyw sztucznych -

22%, 
• wielkogabarytowych 

20%, 
• ze stali 18%,  
• z drewna i materiałów 

naturalnych – 13% 

• Nawiązanie współpracy  gminy  z 
przedsiębiorcami prowadzącymi działania w 
zakresie odzysku i recyklingu odpadów. 

• Doskonalenie systemu odzysku i recyklingu 
odpadów opakowaniowych 

 

• Kontrola prowadzonej gospodarki opakowaniami 
• Analiza i weryfikacja gospodarki odpadami 

opakowaniami 

Urząd gminy, 
przedsiębiorcy, 
organizacje odzysku 
 

Urząd gminy, WIOŚ

Odpady budowlane 
Cele i działania przedstawiono w tabeli poniżej. 
 

Cel Działanie Wykonawcy 
Osiągnięcie poziomu 70% 
odzysku odpadów budowlanych, 
w tym 90%  gruzu budowlanego

• Wspieranie tworzenia punktów skupu surowców 
wtórnych 

• Wdrożenie systemu gospodarowania odpadami 
budowlanymi 

• Kontrola postępowania firm zajmujących się
usuwaniem, transportem i unieszkodliwianiem 
odpadów budowlanych 

Urząd gminy 
 

Urząd gminy, WIOŚ

8.8   Koszty realizacji gminnego planu gospodarki odpadami  
 
W niniejszym rozdziale omówione zostaną tylko koszty związane z wdrażaniem Planu 
Gospodarki Odpadami miasta Milanówek, gdyż źródła finansowania omówiono w pierwszej 
części niniejszego dokumentu omawiającej Program Ochrony i Kształtowania Środowiska w 
Milanówku (rozdz. 6.2). W przypadku gospodarki odpadami głównym źródłem finansowania 
funkcjonowania proponowanych systemów będą opłaty płacone przez wytwórców odpadów, 
a także środki pozyskane za odzyskane surowce wtórne oraz pochodzące z budżetu miasta. Ze 
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względu na to, że w ramach „Planu...” nie przewiduje się realizacji inwestycji w zakresie 
unieszkodliwiania odpadów środki pochodzące z funduszy ekologicznych lub funduszy Unii 
Europejskiej odgrywać będą zasadniczo mniejszą rolę we wspieraniu zaproponowanych w 
niniejszym dokumencie działań.
Niezwykle ważnym elementem niniejszego „Planu...” są koszty jego wdrożenia. Koszty te 
można wstępnie oszacować korzystając z modelu symulacyjnego zastosowanego dla 
Krajowego Planu Gospodarki Odpadami. W przeprowadzonych szacunkach wzięto pod 
uwagę postawione w niniejszym „Planie...” cele dotyczące niezbędnych do osiągnięcia 
pułapów odzysku i recyklingu poszczególnych frakcji odpadów. Wyniki przeprowadzonych 
analiz przedstawiono w tabelach 8.8.1 i 8.8.2 
 
Tabela  8.8.1   Szacunkowe koszty świadczonych usług w zakresie odpadów komunalnych 
(w tym odpadów komunalnych z innych sektorów) 

Ilość odpadów w 
latach 

Koszt  całkowity 
(zł)

Rodzaj procesu Jednostka Cena 
jednostkowa

2006 2010 2006 2010 
Zbieranie 
odpadów* 

zł./Mg 50,0 4800 5115 240 000 255 750 

Transport 
odpadów* 

zł/Mg/km 0,5 3360 3069 20 000 18 000 

Sortowanie** zł./Mg 70,0 3360 3069 235 000 215 000 
Kompostowanie zł./Mg 110,0 250*** 425 27 000 47 000 
Razem zł. - 522 000 535 750
* - założono, że zebrane i przetransportowane muszą być wszystkie odpady komunalne wytworzone na terenie 
powiatu. Różne będą jednak długości tras do miejsc ich unieszkodliwienia. Przyjęto, że koszt odpadów 
posegregowanych „u źródła” wynosić będzie 0 zł.
** - w oszacowaniach założono, że zostaną osiągnięte zaproponowane w „Planie....” poziomy segregacji i 
odzysku  poszczególnych grup odpadów. Przyjęto, że ogólny poziom odzysku surowców wtórnych „u źródła” 
wyniesie w 2006 roku 30% całkowitej ilości wytwarzanych odpadów, a w 2011 roku – 40% (w 2002 roku udział
ten wyniósł 25%).   
*** - założono, że kompostowane będzie 50% odzyskanych odpadów biodegradowalnych, pozostałe 50% będzie 
unieszkodliwiana w inny sposób   

Powyższe koszty obciążą przede wszystkim wytwórców odpadów, należy jednak 
przewidywać, że gmina nadal będzie wspierała finansowo pewne rodzaje unieszkodliwiania 
odpadów (np. wywóz i kompostowanie liści z prywatnych posesji). Średni koszt stworzenia 
systemu gospodarki odpadami komunalnymi w Milanówku wyniesie w 2011 roku około 35
zł/osobę/rok. 
Dodatkowe koszty, obciążające budżet miasta, mogą być związane z rozwojem separatywnej 
zbiórki odpadów i koniecznością zakupienia ogólnie dostępnych, kolorowych pojemników. 
Wielkość tych nakładów będzie jednak niska w odniesieniu do kosztów całego systemu 
Miasto w znaczącym stopniu zapewne poniesie także koszty wysegregowywania ze 
strumienia odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych oraz m.in. odpadów 
wielkogabarytowych. Koszty tych działań przedstawiono w tabeli 8.8.2  
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Tabela 8.8.2  Szacunkowe koszty gospodarki pozostałymi odpadami 

Ilość Mg odpadów  
odzyskanych 

w latach 

Sumaryczny koszt 
odzysku i 

unieszkodliwiania 
(zł)

w latach 

Rodzaj procesu Wskaźnik 
kosztów 

odzysku i 
unieszkodliwia
nia odpadów 

zł/Mg 

Jednostkowy 
koszt zbiórki 

i wywozu 
zł/Mg 

2006 2010 2006 2010 
Odzysk i unieszkodliwianie 
odpadów budowlanych 

122 50 920 950 158000 163000 

Odzysk i unieszkodliwianie 
odpadów wielkogabarytowych* 

164 80 48 51 11700 12400 

Odzysk i unieszkodliwianie 
odpadów niebezpiecznych 
wytwarzanych w grupie odpadów 
komunalnych** 

636 200 33,6 35,8 28100 29900 

RAZEM - - 197 800 205 300 
* - założono ich udział w całym strumieniu odpadów komunalnych wynosi 1 %  
** - założono ich udział w całym strumieniu odpadów komunalnych wynosi 0,7% 

Dla osiągnięcia celów założonych w niniejszym „Planie gospodarki odpadami...” niezbędne
będzie prowadzenie przez cały okres jego realizacji działań szkoleniowych i edukacyjnych. 
Zakłada się, że nakłady na ten cel ponoszone będą w całym okresie programowania. Wydatki 
związane z edukacją finansowane będą przede wszystkim ze środków gminnego funduszu 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz budżetu miasta.  
 
Oszacowane koszty inwestycyjne i eksploatacyjne przedstawiono w poniższej tabeli 8.8.3  
 
Tabela 8.8.3   Szacunkowe koszty stworzenia i funkcjonowania systemu gospodarki 
odpadami w Milanówku 

Zadania Okres 
realizacji (lata)

Szacowany koszt w 
zł

Kontrola i nadzór nad podmiotami włączonymi do miejskiego 
systemu gospodarki odpadami, kontrola gospodarstw 
domowych (w zakresie posiadania podpisanych umów na 
odbiór odpadów)  

2004 - 2011 W ramach działań
własnych 

administracji 

Edukacja ekologiczna w zakresie właściwego postępowania z 
odpadami 

2004 - 2011 1 000/rok 

Zakup pojemników do separatywnego zbierania odpadów 2004 - 2006 1 – 5 tys. zł/rok 
Koszty funkcjonowania miejskiego systemu gospodarki 
odpadami (w tym ponoszone przez wytwórców odpadów – 
gospodarstwa domowe i in.)* 

2006 rok 719 800 zł

Koszty funkcjonowania miejskiego systemu gospodarki 
odpadami (w tym ponoszone przez wytwórców odpadów – 
gospodarstwa domowe i in.)* 

2011 rok 741 050 zł

* - znaczący udział w pokryciu tych kosztów poniosą wytwórcy odpadów 
 
Powyższe oszacowania są wstępną oceną kosztów wdrożenia przedstawionych w niniejszym 
„Planie...” systemów gospodarki odpadami. Przedstawione tu koszty omawianych systemów 
zostaną zweryfikowane po uzyskaniu informacji dotyczącej efektów współpracy miasta z 
organizacja odzysku REKOPOL.  
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8.9 Monitoring  realizacji Planu gospodarki odpadami ... 
 
Dla monitorowania efektów realizacji powiatowego planu gospodarki odpadami konieczne 
jest stworzenie zestawu mierników (kryteriów), w odniesieniu do których realizacja planu 
może być oceniana. Mierniki przyjęto dla poszczególnych grup odpadów objętych niniejszym 
programem proponuje się, aby realizacja programu będzie monitorowania w odniesieniu do 
następujących wskaźników: 
 
Odpady komunalne 
• Ilość odpadów faktycznie wytworzonych w odniesieniu do prognozy, 
• Ilość mieszkańców uczestniczących w zorganizowanym systemie zbiórki odpadów, 
• Ilość mieszkańców objętych systemem selektywnej zbiórki odpadów, 
• Ilość odpadów poszczególnych typów odzyskanych w recyklingu, 
• Powierzchnia/ilość miejsc nielegalnego składowania odpadów i ilość (powierzchnia) 

zlikwidowanych nielegalnych wysypisk, 
• Ilość odpadów niebezpiecznych wydzielonych z komunalnych. 
 
Odpady biodegradowalne 
• Udział ilości odpadów biodegradowalnych odzyskanych i unieszkodliwionych innymi 

niż składowanie sposobami. 
 
Odpady przemysłowe 
• Zakres bazy danych o źródłach odpadów przemysłowych wytwarzanych na terenie 

Milanówka, 
• Udział odpadów przemysłowych odzyskanych i wykorzystanych gospodarczo, 
• Ilość zidentyfikowanych/usuniętych odpadów zawierających azbest.  
 
Odpady medyczne 
• Ilość punktów medycznych nie posiadających uzgodnionego sposobu gospodarowania 

odpadami,  
 
Odpady opakowaniowe 
• Istnienie bazy danych o źródłach wytwarzania i ilości powstających odpadów 

opakowaniowych, 
• Poziom odzysku poszczególnych grup odpadów opakowaniowych. 
 
Wraki i opony 
• Poziom odzysku opon, 
• Ilość wraków poddanych recyklingowi. 
 
Odpady budowlane 
• Osiągnięty poziom odzysku odpadów budowlanych. 

Raporty z realizacji „Planu gospodarki odpadami...” przygotowywane będą co dwa 
lata. Zgodnie z obowiązującym prawem z taką też częstotliwością Burmistrz Milanówka 
zdawać będzie Radzie Miasta sprawozdanie z jego realizacji „Planu...”. Na podstawie oceny 
realizacji „Planu...” będzie dokonywana jego aktualizacji. 
 



102

8.10   Analiza oddziaływania Planu gospodarki odpadami... na środowisko 
 
Zakłada się, że realizacja „Planu...” będzie miała pozytywne oddziaływanie na stan 
środowiska przyrodniczego i jakość życia mieszkańców Milanówka. Ocenę taką można
sformułować zarówno na podstawie przyjętych w dokumencie celów, jak i uzgodnieniu tych 
celów z Krajowym, Wojewódzkim i Powiatowym Planem Gospodarki Odpadami. Zakłada 
się, że realizacja wskazanych w niniejszym dokumencie działań przyczyni się także do
wypełnienia w gminie Milanówek obowiązków wynikających z przejęcia do polskiej 
legislacji dorobku prawnego Unii Europejskiej w zakresie gospodarki odpadami.  
Realizacja przewidzianych w niniejszym dokumencie prac przyczyni się do realizacji zasady 
hierarchizacji działań w zakresie unieszkodliwiania odpadów – założono bowiem, że
prowadzone będą prace dla zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, a także wspierany 
ich recykling i ponowne wykorzystanie. Zmniejszenie ilości odpadów będzie osiągane 
poprzez realizacje różnorodnych działań w zakresie edukacji ekologicznej i zaostrzenie 
nadzoru nad wytwórcami odpadów. Jednocześnie będą realizowane działania mające na celu 
poszerzenie prowadzonej selektywnej zbiórki „u źródła”, wydzielaniu ze strumienia odpadów 
komunalnych wybranych grup odpadów (niebezpieczne, opony, wielkogabarytowe, 
budowlane itp.) oraz skierowanie do kompostowania  odpadów organicznych. Zakłada się
także, że dzięki realizacji założonych zadań z terenu miasta zostaną usunięte szczególnie 
groźne kategorie odpadów – zawierające PCB i azbest, co bezpośrednio wpłynie na 
zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców Milanówka. 
Reasumując ocenia się, że realizacja działań zaproponowanych w „Planie...” wpłynie 
pozytywnie w  szczególności na: 
- zwieszenie komfortu życia mieszkańców Milanówka, dzięki stworzeniu 

zorganizowanego, sprawnego systemu gospodarki odpadami, którym docelowo objęte 
zostaną wszystkie osoby mieszkające w mieście, 

- zmniejszeniu kosztów odbioru odpadów od mieszkańców dzięki szerokiemu 
wprowadzeniu systemu ich segregacji u „źródła” i odbiorze posegregowanych odpadów, 

- wyeliminowanie nieprawidłowości w sposobie postępowania z odpadami dzięki
wzmocnieniu systemu ewidencji i kontroli nad gospodarką odpadami,  

- zmniejszenie zagrożenia sanitarnego poprzez wdrożenia właściwych sposobów 
postępowania (oraz nadzór nad realizacją) z odpadami medycznymi i weterynaryjnymi,  

- poprawy walorów krajobrazowych poprzez likwidację „dzikich wysypisk odpadów” i 
właściwy nadzór nad gospodarką odpadami. 

 
Ponieważ w ramach strategii gospodarki odpadami w mieście Milanówek nie przewiduje się
realizacji żadnych nowych inwestycji (instalacji do unieszkodliwiania) w zakresie gospodarki 
odpadami, to z jego wdrażaniem nie są związane żadne bezpośrednie negatywne 
oddziaływania. 
 
8.11 Streszczenie w języku niespecjalistycznym 
 
Niniejszy Plan Gospodarki Odpadami w mieście Milanówek w latach 2004 – 2010 
przygotowano zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 9 
kwietnia 2003 r. w sprawie sporządzania planów gospodarki odpadami (Dz. U. nr 66 poz.620 
z dnia 17 kwietnia 2003 r.). Stanowi on integralną część dokumentu: Program ochrony i 
kształtowania środowiska Milanówka.
W 2002 roku wywieziono z Milanówka 4 200 ton odpadów komunalnych. Wszystkie odpady 
są przez gminę importowane na zewnątrz – na terenie gminy jedyną instalacją do
unieszkodliwiania odpadów jest kompostownia odpadów zielonych i organicznych, gdzie 
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proces kompostowania zachodzi w sposób naturalny (w pryzmach). Od 1993 roku w gminie 
wdrażany jest lokalny system gospodarki odpadami komunalnymi: pierwszy – skierowany do 
mieszkańców domów jednorodzinnych oparty jest na separatywnym zbieraniu odpadów u 
źródła; drugi – skierowany do mieszkańców budynków wielorodzinnych, oparty jest na 
odbiorze posegregowanych odpadów do pojemników ustawionych w kilku punktach miasta.  
Dzięki wdrożeniu systemu segregacji odpadów u źródła na terenie gminy odzyskiwana jest 
znaczna ilość odpadów i surowców wtórnych (ok. 900 ton). W największym stopniu 
odzyskiwane jest szkło (około 61%), papier (41%) i tworzywa sztuczne (33%). Odzyskiwane 
ze strumienia odpadów komunalnych są także odpady specyficzne i niebezpieczne: baterie, 
leki, akumulatory, opony, odpady wielkogabarytowe itp.  
Na terenie gminy wytwarzane są także inne rodzaje odpadów: medyczne i weterynaryjne, 
przemysłowe (w tym niebezpieczne), budowlane i inne. Są one, podobnie jak odpady 
komunalne, wywożone z terenu gminy przez upoważnione do tego firmy i unieszkodliwiane 
w przeznaczonych do tego instalacjach.   
Szacuje się, że do 2011 roku ilość wytwarzanych w gminie odpadów komunalnych wzrośnie 
o około 900 ton. W mniejszym stopniu wzrośnie ilość wytwarzanych odpadów 
przemysłowych, budowlanych i medycznych.  
Podstawowe cele działań w zakresie gospodarki odpadami w Milanówku określono w sposób 
następujący: 
 
Cele krótkookresowe 2004-2006  
• stałe zmniejszanie ilości wytwarzanych odpadów u źródła, 
• stworzenie gminnej bazy danych o wszystkich rodzajach odpadów wytwarzanych na 

teranie miasta, ich ilości i sposobach ich unieszkodliwiania, 
• objęcie wszystkich mieszkańców miasta zorganizowanym zbieraniem odpadów 

komunalnych, 
• rozwój i podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów dla osiągnięcia 

odpowiednich limitów odzysku i recyklingu: 
- odpadów wielkogabarytowych  na poziomie 20%, 
- odpadów budowlanych na poziomie 15%, 
- odpadów niebezpiecznych  na poziomie 15%, 
- odpadów opakowaniowych – odzysk 50%, recykling 25%. 

 
• podniesienie skuteczności selektywnej zbiórki odpadów ze szczególnym 

uwzględnieniem rozwoju selektywnej zbiórki odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji, 

• skierowanie w roku 2006 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne                  
i obojętnych nie więcej niż 90% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995), 

• zaostrzenie kontroli nad wytwórcami odpadów (w tym gospodarstw domowych w 
odniesieniu do posiadania umów z odbiorcami odpadów komunalnych) dla zapewnienia 
właściwego postępowania z nimi, 

• bieżąca likwidacja nielegalnych składowisk,  
• rozpoczęcie prac edukacyjnych i wdrożeniowych mających na celu podniesienie 

czystości miasta, między innymi w zakresie usuwania z ulic odchodów psów. 
 

Cele długookresowe 2007-2011 
• dalsze prace na rzecz zmniejszania ilości wytwarzanych odpadów – zarówno 

komunalnych jak i innych (przemysłowych), 
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• objęcie systemem separatywnej zbiórki odpadów komunalnych u źródła 100%
gospodarstw domowych mieszkających w domach jednorodzinnych,  

• zapewnienie dostępu do publicznych pojemników na posegregowane odpady wszystkim 
mieszkańcom budynków wielorodzinnych (zapewnienie, że pojemniki takie będą
oddalone od tych budynków nie dalej niż 200 – 500 m), 

• dalszy rozwój selektywnej zbiórki i osiągniecie odpowiedniego limitu odzysku i 
recyklingu:  
- odpady wielkogabarytowe na poziomie - 55%, 
- odpady budowlane na poziomie - 45%, 
- odpady niebezpieczne ze strumienia odpadów komunalnych - 57%. 
 

• skierowanie w roku 2011 na składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i 
obojętnych nie więcej niż 63% (wagowo) całkowitej ilości odpadów komunalnych 
ulegających biodegradacji (w stosunku do roku 1995), 

• stały nadzór i kontrola wytwórców odpadów (zarówno komunalnych jak i innych) w 
zakresie właściwego gospodarowania odpadami, 

• całkowite wyeliminowanie nieprawidłowości w usuwaniu odpadów, 
• wprowadzenie systemu odpowiedzialności właścicieli psów za usuwanie odchodów 

psich z terenów publicznych (chodniki, drogi, tereny zieleni), 
• zapewnienie pełnego samofinansowania się gminnego systemu gospodarki odpadami.  
 

Jednocześnie w całym okresie programowania prowadzona będzie kampania edukacyjno-
informacyjna dla mieszkańców miasta oraz przedsiębiorców – wytwórców odpadów. Jej 
celem będzie wskazywanie sposobów zapewniających minimalizację wytwarzania odpadów u 
źródła oraz wskazywanie  prawidłowych zasad funkcjonowania gospodarki odpadami na 
terenie miasta Milanówek. 
W ramach działań niezbędnych dla realizacji ww. celów nie przewiduje się wprowadzenia na 
terenie miasta żadnych nowych instalacji do unieszkodliwiania odpadów. Zakłada się, że
podobnie jak w chwili obecnej, odpady (zarówno posegregowane jak i zmieszane) wywożone
będą poza teren miasta, do specjalistycznych instalacji celem ich właściwego, ze względu na
ochronę środowiska, unieszkodliwiania.  
Władze Milanówka będą wspierać tworzenie na terenie miasta następujących, własnych 
podsystemów postępowania z odpadami: 

1.   Podsystem gospodarki odpadami komunalnymi,  
2.   Podsystem gospodarki odpadami biodegradowalnymi 
3. Podsystem gospodarki odpadami niebezpiecznymi (wysegregowanymi z odpadów 
komunalnych) 
4. Podsystem gospodarki odpadami wielkogabarytowymi, oponami 
5. Podsystem gospodarki odpadami zawierającymi azbest 

 
Zakłada się także, że działanie następujących podsystemów gospodarki odpadami będzie 
integrowane w ramach powiatowego (lub regionalnego) systemu gospodarki odpadami: 

1. Podsystem gospodarki odpadami przemysłowymi, medycznymi i weterynaryjnymi  
2. Podsystem  gospodarki wrakami samochodowymi  
3. Podsystem gospodarki odpadami budowlanymi 
4. Podsystem gospodarki odpadami opakowaniowymi 

 
Z przeprowadzonych szacunków wynika, że koszt stworzenia i funkcjonowania systemu 
gospodarki odpadami w gminie wyniesie w 2006 roku 757 000 zł, natomiast w 2011 roku - 
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779 950 zł. Zdecydowanie największy udział w kosztach będzie miał system gospodarowania 
odpadami komunalnymi, odpowiednio 522 000 i 535 750 złotych. Średni koszt systemu na 
jednego mieszkańca w ciągu roku wyniesie w 2011 roku około 33 – 35 zł. Zakłada się, że
większość kosztów funkcjonowania stworzonego systemu ponosić będą wytwórcy odpadów 
(w tym gospodarstwa domowe). 
Wykonana prognoza wskazuje, że wdrożenie działań zaproponowanych w niniejszym planie 
będzie miało pozytywne oddziaływanie na środowisko oraz komfort życia i zdrowie 
mieszkańców Milanówka. 
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CZĘŚĆ C
POLA NIEPEWNOŚCI 

 
Pewnym zagrożeniem dla możliwości zrealizowania przedstawionych w niniejszym 
opracowaniu celów polityki ekologicznej miasta Milanówka są luki w posiadanej wiedzy i 
istniejące pola niepewności, których nie udało się zlikwidować w trakcie prac przy 
przygotowywaniu niniejszego dokumentu.. Można wskazać najważniejsze przyczyny tych 
problemów: 
1 brak wystarczającej inwentaryzacji przyrodniczo – środowiskowej na obszarze gminy, 

brak m.in. wystarczającej identyfikacji źródeł zagrożenia, w tym wskazania na 
obszary, w których podjęcie działań mitygujących powinno być traktowane jako 
priorytet, 

2 brak stacji pomiarowych sieci Państwowego Monitoringu Srodowiska na terenie 
gminy i w jej sąsiedztwie co powoduje, ze rozpoznanie stanu środowiska na tym 
terenie jest niewystarczające. Zapełnienie tej luki wymagać będzie podjęcia własnych 
(lub ich zlecenie instytucjom zewnętrznym) badań przez Urząd Miasta, 

3 niepewność związana z kierunkiem zmian społeczno – gospodarczych w Polsce jakie 
zajdą w wyniki wstąpienia naszego kraju do Unii Europejskiej, 

4 niepewność co do możliwości pozyskania wystarczających środków finansowych na 
realizację założonych zadań – jest to związane m.in. z planowaną likwidacją funduszy 
ekologicznych a także realizowaną reformą finansów publicznych państwa, 

5 niepewnością w odniesieniu do zmian na rynku pracy – bezrobocie należy uznać
obecnie za podstawowy problem społeczno – gospodarczy w Polsce. Brak 
systemowych rozwiązań w odniesieniu do niego może spowodować wzrost 
popularności postaw anytekologicznych, co w konsekwencji spowoduje wzrost presji 
na środowisko przyrodnicze na terenie miasta. 

 
Zmniejszeniu pól niepewności służyć będzie procedura weryfikacji „Programu...”, która 
zgodnie z prawem dokonywana będzie  nie rzadziej niż raz na cztery lata.  
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ZAŁĄCZNIK 1 
 

Skład Komitetu Sterującego Programu ochrony i kształtowania środowiska miasta 
Milanówka wraz z planem gospodarki odpadami na lata 2004 - 2011 

1. Jerzy Wysocki Burmistrz Miasta Milanówka – Przewodniczący Komitetu Sterującego 
2. Jerzy Majewski - członek komitetu sterującego, Przewodniczący Komisji 

Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony 
Środowiska  

3. Ewa Matyszkiewicz - członek komitetu sterującego, Radna Miasta Milanówka Członek 
Komisji Praworządności, Bezpieczeństwa Publicznego, Ładu Przestrzennego i Ochrony 
Środowiska 

4. Janusz Uberna  - członek komitetu sterującego, Prezes  Oddziału Miejskiego L.O.P w 
Milanówku 

5. Stanisław Soliwoda - członek komitetu sterującego 
6. Anna Krawczyk - członek komitetu sterującego 
7. Zofia Krawczyk - członek komitetu sterującego, Główny Specjalista ds. Zieleni – 

Ogrodnik Miejski 
8. Wiesław Słowik - członek komitetu sterującego, Towarzystwo Opieki nad Zabytkami 
9. Aneta Pływaczewska - członek komitetu sterującego, p.o. Kierownika Referatu 

Ochrony Środowiska. 
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ZAŁĄCZNIK 2 
 

Sposób odniesienia się do uwag mieszkańców Milanówka zgłoszonych do Programu 
ochrony i kształtowania środowiska miasta Milanówka wraz z planem gospodarki 
odpadami na lata 2004 - 2011 
 
Nazwisko i imię

osoby 
zgłaszającej 

uwagi 

Ilość 
uwag 

Sposób odniesienia się do uwag 

Anna Krawczyk ok. 100 Uwagi uwzględniono w tekście „Programu....” 
Janusz Nowacki 4 3 uwagi uwzględniono w tekście „Programu....”, nie 

uwzględniono propozycji: wprowadzić raz w miesiącu 
całodzienną kontrolę w celu eliminacji kopcących lub 
hałasujących samochodów (ul. Królewska) ze względu na brak 
kompetencji Urzędu Miasta w tym zakresie 

Pani Ligoń ok. 25 Zgłoszono uwagi stylistyczne, zostały one uwzględnione w 
tekście opracowania 

Izabella 
Wróblewska 

ok. 15 Uwagi uwzględniono w tekście „Programu....” 

Wiesław Słowik ok. 20 Uwagi uwzględniono w tekście „Programu....” 
Stanisława Wilk 4 Uwagi uwzględniono w tekście „Programu....” 
Zdzisława 
Szmidel 

3 Uwagi uwzględniono w tekście „Programu....” 

Elżbieta Olczak 2 Uwagi uwzględniono w tekście „Programu....” 
Anna 
Jakubowska 

5 Uwagi uwzględniono w tekście „Programu....” 

Daniela Kasprzak 9 Uwagi uwzględniono w tekście „Programu....” 
Iwona 
Medykowska 
Jolanta 
Łaszczotko 

 
11 

 
Uwagi uwzględniono w tekście „Programu....” 

Anniela 
Matuszkiewicz 

3 Większość uwag uwzględniono w tekście „Programu....”. Nie 
uwzględniono postulatu dotyczącego lobbingu na rzecz budowy 
obwodnicy Milanówka ze względu na potencjalną dużą ilość 
konfliktów społecznych i przyrodniczych związanych z 
trasowaniem przebiegu obwodnicy 

Janusz Uberna ok. 30 Uwagi uwzględniono w tekście „Programu....” 
Wojciech Klim 5 Część uwag uwzględniono w tekście „Programu....”. Nie 

uwzględniono części uwag szczegółowych ze względu na ich 
rozbieżność z informacjami będącymi w posiadaniu autorów 
Programu...  
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Sposób odniesienia się do uwag stowarzyszeń i organizacji zgłoszonych do Programu 
ochrony i kształtowania środowiska miasta Milanówka wraz z planem gospodarki 
odpadami na lata 2004 – 2011 
 
Organizacja Ilość 

uwag 
Sposób odniesienia się do uwag 

Stowarzyszenie prywatnych 
właścicieli nieruchomości w 
Milanówku 

5 Uwagi w większości uwzględniono w tekście 
„Programu....”. Nie wprowadzono postulatu 
załączania pisma przypominającego o zawieraniu 
umów na wywóz nieczystości i odpadów – 
kwestie te przypominane są mieszkańcom w 
biuletynie informacyjnym oraz na spotkaniach 
władz z mieszkańcami. 

Polaka Unia Lokatorów Oddział
w Milanówku 

ok. 15 Uwagi w większości uwzględniono w tekście 
„Programu....”, nie uwzględniono niektórych 
uwag szczegółowych – ze względu na brak 
wystarczających danych  i/lub kompetencji Władz 
Miasta w realizacji postulatów. 


