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Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwali³ w dniu 7 czerwca 2004 r. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa
mazowieckiego. Jest to, obok uchwalonej w styczniu 2001 r. Strategii rozwoju województwa mazowieckiego, drugi podstawowy
dokument wyznaczaj¹cy cele i kierunki rozwoju regionu w uk³adzie przestrzennym.
Istot¹ planowania przestrzennego jest neutralizowanie istniej¹cych i potencjalnych kolizji w zagospodarowaniu przestrzennym,
którym czêsto towarzysz¹ konflikty spo³eczne. Nasze województwo nie jest te¿ wolne od tych problemów, a przede wszystkim w
relacjach: cz³owiek  gospodarka  rodowisko. Przeciwdzia³anie im, to w pierwszej kolejnoci ich dobre rozpoznanie. Tylko na tym
gruncie mo¿na bowiem poszukiwaæ kompromisów i wdra¿aæ rozwi¹zania godz¹ce interesy ró¿nych uczestników gry o przestrzeñ.
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego stanowi wyk³adniê polityki przestrzennej, w stosunku do
której wszystkie si³y polityczne skupione w Sejmiku osi¹gnê³y porozumienie i wyrazi³y wolê jej realizacji. Priorytetowym celem tej polityki jest stwarzanie warunków do osi¹gania spójnoci terytorialnej oraz trwa³ego i zrównowa¿onego rozwoju Mazowsza, poprawy
warunków ¿ycia jego mieszkañców oraz zwiêkszania konkurencyjnoci naszego regionu.
Województwo mazowieckie, najwiêksze pod wzglêdem liczby ludnoci i powierzchni, jest regionem o najsilniejszych w kraju dysproporcjach rozwojowych. Z jednej strony mamy siln¹ aglomeracjê warszawsk¹, coraz mielej konkuruj¹c¹ z innymi metropoliami
europejskimi, z drugiej natomiast strony mamy liczne obszary, na których procesy pozytywnych przemian zachodz¹ bardzo powoli,
ale s¹ niestety i takie, gdzie nastêpuje wrêcz regres spo³eczno-gospodarczy. Wskazujemy zatem te miejsca, które wymagaj¹ aktywnych dzia³añ inspiruj¹cych i wspomagaj¹cych lokalne inicjatywy na rzecz rozwoju. Dlatego wiêc na pierwszym miejscu stawiamy
spójnoæ terytorialn¹ regionu.
We wspó³czesnym wiecie jednym z g³ównych wyzwañ polityki przestrzennej jest idea zrównowa¿onego rozwoju. Plan ideê tê
wyra¿a i nadaje jej konkretny wymiar. Wskazuje kierunki po¿¹danych na Mazowszu dzia³añ, ale tak¿e ograniczenia, które musz¹ byæ
respektowane z myl¹ o zachowaniu trwa³ych podstaw rozwoju i zaspakajaniu potrzeb przysz³ych pokoleñ.
Plan wyra¿a politykê przestrzenn¹ samorz¹du województwa. Ale województwo mazowieckie stanowi przecie¿ wspóln¹
przestrzeñ dla wszystkich gmin i powiatów naszego regionu, a tak¿e dla wielu instytucji i agend dzia³aj¹cych w strukturach administracji rz¹dowej. Dlatego tak bardzo wa¿na jest koordynacyjna funkcja tego dokumentu. Z myl¹ o niej Plan by³ sporz¹dzany
z uwzglêdnieniem szerokich konsultacji spo³ecznych, negocjacji i uzgodnieñ. Byæ mo¿e nie wszyscy s¹ w pe³ni usatysfakcjonowani
z ich wyników. Ale te¿ nikt nie mo¿e powiedzieæ, ¿e nie móg³ uczestniczyæ w spo³ecznej dyskusji o polityce przestrzennej Mazowsza.
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego jest dokumentem, który zosta³ uchwalony ju¿ po
prze³omowym dla Polski dniu wejcia do Unii Europejskiej. Wyra¿amy nadziejê, ¿e jest on drogowskazem w realizacji misji strategii
rozwoju województwa, która zosta³a wyra¿ona w hale: Warszawa ku Europie  Mazowsze z Warszaw¹.
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Wprowadzenie

Za³o¿enia ogólne
Ustawowy i niezbywalny obowi¹zek kszta³towania polityki przestrzennej przez samorz¹dy województw nale¿y postrzegaæ poprzez wiele wyzwañ,
przed jakimi stoi dzisiaj Polska i polskie regiony. Wyzwania te zwi¹zane s¹ zw³aszcza z:
 realizacj¹ zasady zrównowa¿onego rozwoju,
 zwiêkszaniem konkurencyjnoci regionów w wymiarze krajowym i europejskim,
 ochron¹ i kszta³towaniem ³adu przestrzennego jako czynnika determinuj¹cego warunki ¿ycia mieszkañców i efektywnoæ procesów gospodarczych,
 budowaniem to¿samoci regionalnej poprzez ochronê dziedzictwa kulturowego i tradycji narodowych.
wiadome kszta³towanie polityki przestrzennej jest form¹ ci¹g³ego procesu, polegaj¹cego na poznawaniu i analizowaniu zmieniaj¹cych siê w czasie i
w przestrzeni zjawisk spo³eczno-gospodarczych, budowaniu scenariuszy i prognoz, antycypowaniu zdarzeñ, podejmowaniu decyzji i obserwacji ich skutków.
Wymienione elementy sk³adaj¹ siê na nowoczesny system planowania strategicznego. Musi on byæ te¿ otwarty na uczestnictwo w procesie planowania tych
wszystkich osób, instytucji i spo³ecznoci lokalnych, które s¹ zainteresowane koncepcj¹ rozwoju swojego regionu i gotowe do jej wspó³tworzenia.
Województwo mazowieckie samo w sobie stanowi wyzwanie dla polityki przestrzennej i regionalnej: najwiêksze pod wzglêdem liczby ludnoci i
powierzchni, jest zarazem województwem o najwiêkszych w kraju dysproporcjach wewn¹trzregionalnych i wielkich kontrastach. W odleg³oci nie wiêkszej
ni¿ 100 km od Warszawy, okrelanej jako brama do Europy, znajduj¹ siê rejony depresji spo³eczno-gospodarczej, które pozostawione same sobie by³yby
bez szans na awans cywilizacyjny.
Skala problemów, z jakimi mamy do czynienia w województwie mazowieckim, powoduje, ¿e nie mo¿na mówiæ o jedynie s³usznych sposobach ich
rozwi¹zywania. Plany i programy dla Mazowsza musz¹ byæ sporz¹dzane w atmosferze spo³ecznego dialogu, wywa¿ania racji i poszukiwania p³aszczyzny
wspó³dzia³ania ró¿nych si³ i rodowisk na rzecz rozwoju regionu.
Uchwalona w 2001 r. Strategia rozwoju województwa mazowieckiego jest dokumentem wyra¿aj¹cym taki w³anie kompromis. Wyznacza ona cele i
kierunki rozwoju Mazowsza w sposób godz¹cy ró¿ne opcje polityczne i ró¿ne koncepcje teoretyczne dotycz¹ce polityki regionalnej.
Wdra¿anie Strategii jest sta³ym procesem przek³adania jej na jêzyk programów dzia³añ i przedsiêwziêæ. Te za musz¹ uwzglêdniaæ aspekt przestrzenny i musz¹ byæ dostosowane do warunków wynikaj¹cych ze zró¿nicowanych cech przestrzeni województwa.
Prezentowany Plan jest dokumentem wyra¿aj¹cym politykê przestrzenn¹ samorz¹du województwa mazowieckiego, a zarazem przestrzennym uk³adem
odniesienia dla Strategii rozwoju województwa mazowieckiego.

Podstawy formalno-prawne
Podstawê prawn¹ Planu stanowi¹:
 ustawa z 5 czerwca 1998 r. o samorz¹dzie województwa (Samorz¹d województwa okrela strategiê rozwoju województwa, uwzglêdniaj¹c¹
w szczególnoci .....kszta³towanie i utrzymanie ³adu przestrzennego; Do wy³¹cznych w³aciwoci sejmiku województwa nale¿y: ...uchwalanie planu
zagospodarowania przestrzennego)
 ustawa z 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. (Kszta³towanie i prowadzenie polityki przestrzennej w województwie, w tym uchwalanie
strategii rozwoju województwa i planu zagospodarowania przestrzennego oraz koordynacja ponadlokalnych programów zagospodarowania przestrzennego, nale¿y do zadañ samorz¹du województwa)
Prognoza oddzia³ywania na rodowisko zosta³a wykonana na podstawie i w trybie przepisów ustawy Prawo ochrony rodowiska.
Prace nad Planem zapocz¹tkowa³a Uchwa³a nr 763/157/01 Zarz¹du Województwa Mazowieckiego z 5 wrzenia 2001 r. w sprawie przyst¹pienia do procedury sporz¹dzania Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego. Na mocy tej Uchwa³y wykonanie projektu Planu powierzono
Mazowieckiemu Biuru Planowania Przestrzennego i Rozwoju Regionalnego.
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Cel i zakres
G³ównym celem Planu jest okrelenie polityki przestrzennej dla Mazowsza, polegaj¹cej na ustaleniu zasad organizacji struktury przestrzennej
województwa w zakresie:
 podstawowych elementów sieci osadniczej,
 rozmieszczenia infrastruktury technicznej i spo³ecznej,
 wymagañ dotycz¹cych ochrony rodowiska przyrodniczego i kulturowego.
Politykê przestrzenn¹ wyra¿on¹ w Planie nale¿y rozumieæ jako wiadom¹ dzia³alnoæ w³adz samorz¹du województwa mazowieckiego, zmierzaj¹c¹ do
wykorzystania zró¿nicowanych cech przestrzeni województwa w sposób zapewniaj¹cy osi¹ganie strategicznych celów rozwoju i polegaj¹c¹ na kszta³towaniu w³aciwych, odpowiednich do tych celów struktur zagospodarowania przestrzennego.
Tak rozumiana polityka przestrzenna stanowi integraln¹ czêæ Strategii rozwoju województwa mazowieckiego. Ze strategii tej wynikaj¹ bowiem cele i
kierunki polityki przestrzennej, które mog¹ byæ osi¹gane tylko w ramach realizacji ogólnych celów rozwoju; jednoczenie polityka przestrzenna jako
polityka ponadsektorowa stanowi istotne uwarunkowanie strategii ogólnej, a zarazem j¹ ukierunkowuje.
Plan wyra¿a politykê przestrzenn¹ samorz¹du województwa mazowieckiego. Polityka ta uwzglêdnia tak¿e kontekst krajowy okrelony w Koncepcji
polityki przestrzennego zagospodarowania kraju.
Plan, oprócz celu g³ównego, spe³nia równie¿ funkcjê koordynacji ponadlokalnych programów zagospodarowania przestrzennego. Funkcja
koordynacyjna Planu wynika z koniecznoci uwzglêdniania w polityce przestrzennej województwa zamierzeñ innych podmiotów gospodarki przestrzennej,
dzia³aj¹cych w sektorze publicznym i prywatnym.
Plan realizuje ponadto cel poznawczy poprzez dostarczenie wiedzy na temat przestrzennych uwarunkowañ rozwoju województwa mazowieckiego.

Funkcje Planu w systemie zarz¹dzania województwem
W ujêciu generalnym Plan bêdzie pe³ni³ nastêpuj¹ce funkcje:
 regulacyjn¹, polegaj¹c¹ na wyznaczeniu wi¹¿¹cych ustaleñ dla jednostek podporz¹dkowanych Samorz¹dowi Województwa Mazowieckiego w zakresie
realizacji dzia³añ i zadañ okrelonych w Planie;
 koordynacyjn¹, polegaj¹c¹ na koordynacji ponadlokalnych programów przedsiêwziêæ publicznych i oddzia³ywaniu Planu na zachowania innych podmiotów polityki (gospodarki) przestrzennej;
 negocjacyjno-ofertow¹, polegaj¹c¹ na wykorzystaniu Planu jako p³aszczyzny uzgadniania celów wojewódzkiej polityki przestrzennej z politykami
gmin i powiatów;
 promocyjno-edukacyjn¹, polegaj¹c¹ na wykorzystaniu Planu jako podstawy do tworzenia po¿¹danego - z punktu widzenia strategicznych celów
rozwoju - wizerunku regionu.
W ujêciu pragmatycznym Plan bêdzie stanowi³ podstawê do:
 opiniowania i uzgadniania projektów studiów gmin i miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego;
 opiniowania projektów dokumentów rz¹dowych dotycz¹cych polityki regionalnej i przestrzennej;
 rekomendowania zadañ z poziomu województwa na szczebel krajowo-rz¹dowy;
 tworzenia programów operacyjnych i okrelania kontraktów regionalnych;
 konstruowania bud¿etu województwa pod k¹tem realizacji programów i zadañ wojewódzkich;
 opiniowania planów i programów instytucji zarz¹dzaj¹cych funduszami celowymi;
 podejmowania wspó³pracy miêdzywojewódzkiej w ramach tzw. problemów stykowych.

Zasady sporz¹dzenia Planu
Plan zosta³ sporz¹dzony z uwzglêdnieniem nastêpuj¹cych zasad:
 uspo³ecznienia, polegaj¹cej na umo¿liwieniu wszystkim zainteresowanym osobom i instytucjom zg³aszania uwag i propozycji do Planu;
 partycypacji, polegaj¹cej na uwzglêdnieniu w Planie propozycji i stanowisk wyra¿anych przez inne w³aciwe podmioty publiczne gospodarki
przestrzennej;
 weryfikacji hipotez, polegaj¹cej na przeprowadzeniu konsultacji spo³ecznych i dyskusji rodowiskowych na etapie wstêpnej koncepcji Planu.
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Przebieg prac nad Planem
Zarz¹d Województwa Mazowieckiego w dniu 5 wrzenia 2001r. podj¹³ uchwa³ê Nr 763/157/01 w sprawie przyst¹pienia do sporz¹dzania Planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego.
Prace nad Planem podzielono na etapy, zgodnie z poni¿szym harmonogramem:
Etap

Przedsiêwziêcie

Termin

Realizacji
I

Przygotowanie za³o¿eñ metodycznych i organizacyjnych planu

15.08.2001

II

Zawiadomienie o przyst¹pieniu do sporz¹dzania planu

30.09.2001

III

Przygotowanie koncepcji planu
Zebranie materia³ów wejciowych,
Analiza wniosków do planu,
Synteza studiów, opracowañ diagnostycznych i prognoz

IV

30.04.2002

Weryfikacja koncepcji:
konsultacje z gminami, powiatami i s¹siednimi województwami,
konsultacje z administracj¹ rz¹dow¹,
konsultacje z organizacjami pozarz¹dowymi i niepublicznymi podmiotami gospodarki przestrzennej

31.10.2002

V

Przygotowanie projektu planu i prognozy oddzia³ywania na rodowisko przyrodnicze

30.04.2003

VI

Przedstawienie projektu planu i prognozy Zarz¹dowi Województwa Mazowieckiego

20.05.2003

VII

Wdro¿enie procedury formalno  prawnej

20.06.2003

W ramach I etapu opracowano Za³o¿enia programowe i organizacyjne planu zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, w
których okrelono sposób wykonania Planu.
W ramach II etapu rozes³ano zawiadomienia o przyst¹pieniu do sporz¹dzania Planu do:
 wszystkich jednostek samorz¹du terytorialnego z województwa mazowieckiego, zarz¹dów s¹siednich województw, w³aciwych organów administracji
rz¹dowej oraz instytucji zarz¹dzaj¹cych poszczególnymi elementami przestrzeni (oko³o 500 jednostek).
 szerokiej opinii publicznej poprzez og³oszenie w prasie ogólnopolskiej (Rzeczpospolita  6.11.2001r.).
Na etapie Wstêpnej Koncepcji Planu prace polega³y na:


zebraniu materia³ów wyjciowych (pozyskanie: podk³adu mapowego w formie elektronicznej, bazy danych statystycznych w przekroju gmin
i powiatów, programu graficznego MapInfo, zdjêæ satelitarnych),

 analizie wniosków do Planu; na etapie tym uwagi i wnioski z³o¿y³o 25% jednostek samorz¹dowych i oko³o 60% zawiadomionych instytucji,
 analizie dokumentów rz¹dowych, samorz¹dowych, opracowañ studialnych,
 opracowaniu ekspertyz i studiów, okrelaj¹cych zewnêtrzne i wewnêtrzne uwarunkowania rozwoju województwa.
We Wstêpnej Koncepcji Planu sformu³owano m.in.:


obszary problemowe  w wyniku przeprowadzenia analiz statystycznych i jakociowej waloryzacji przestrzeni;



propozycje polityk, rozumianych jako przestrzenne odniesienia strategicznych celów rozwoju województwa, uwzglêdniaj¹cych zró¿nicowane cechy
przestrzeni (w jej aspektach fizycznych, spo³ecznych i ekonomicznych);

 kierunki zagospodarowania przestrzennego województwa, stanowi¹ce propozycje realizacji polityk przestrzennych w postaci projektowanych
rozwi¹zañ w zakresie organizacji struktury przestrzennej (hierarchia sieci osadniczej, rozmieszczenie infrastruktury technicznej, obszary wskazane do
objêcia ochron¹).
Propozycje rozwi¹zañ Wstêpnej Koncepcji Planu - po akceptacji przez Zarz¹d Województwa - by³y przedmiotem konsultacji z:
 w³aciwymi organami administracji rz¹dowej oraz instytucjami zarz¹dzaj¹cymi poszczególnymi elementami zagospodarowania;
 rodowiskami samorz¹dowymi: gminnymi i powiatowymi,
 ekspertami (opiniodawcami).
W ramach konsultacji odby³a siê dyskusja o kierunkach polityki przestrzennej oraz weryfikacja proponowanych rozwi¹zañ zawartych we
Wstêpnej Koncepcji Planu.
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W dniu 17 czerwca 2003r. Zarz¹d Województwa Mazowieckiego uchwa³¹ Nr 394/44/03 przyj¹³ projekt Planu Zagospodarowania Przestrzennego
Województwa Mazowieckiego i skierowa³ go do uzgodnieñ i konsultacji. W dniu 30 czerwca 2003r. projekt Planu zosta³ zaprezentowany na sesji Sejmiku
Województwa Mazowieckiego.
Dalsze prace nad Planem przebiega³y nastêpuj¹co;


przygotowano i rozes³ano projekt Planu do w³aciwych organów i zainteresowanych instytucji z prob¹ o zg³aszanie uwag i wniosków (w sumie
oko³o 600 instytucji)  dzia³aniem tym objêto wszystkie jednostki samorz¹du terytorialnego z województwa mazowieckiego i terenów przyleg³ych,
zarz¹dy s¹siednich województw, organy i instytucje zarz¹dzaj¹ce poszczególnymi elementami (systemami) zagospodarowania przestrzennego;



przedstawiono projekt Planu na posiedzeniu Komisji Strategii, Rozwoju Regionalnego i Zagospodarowania Przestrzennego Sejmiku Województwa
Mazowieckiego



(30.10.2003 r.);

zwrócono siê o opinie do ekspertów z dziedziny urbanistyki i regionalistyki; projekt by³ te¿ przedmiotem dyskusji m. in. na posiedzeniu Towarzystwa
Urbanistów Polskich (9. 12 2003 r.) i Naczelnej Organizacji Technicznej (22.04.2004 r.);



odbyto spotkania z wnioskodawcami, na których omawiano proponowane modyfikacje i uzupe³nienia projektu, a tak¿e wyjaniano w¹tpliwoci
wynikaj¹ce z niew³aciwej interpretacji przedmiotu i funkcji planu zagospodarowania przestrzennego województw, w tym problemy kontrowersyjne,
zg³oszone przez administracjê rz¹dow¹, a koliduj¹ce z zagospodarowaniem przestrzennym jednostek samorz¹du gminnego i powiatowego
(padziernik 2003  kwiecieñ 2004);



przeprowadzono konsultacje z Zespo³em Doradców Prezydenta Warszawy i przedstawicielami Biura Naczelnego Architekta Warszawy (maj 2004),
w wyniku których stwierdzono spójnoæ ustaleñ projektu Planu z materia³ami do studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego
miasta Warszawy;



uchwa³¹ Zarz¹du Województwa Mazowieckiego (20.04.2004 r.) przekazano projekt Planu do Sejmiku, który skierowa³ go do prac w komisjach;



przedstawiono projekt Planu Wojewódzkiej Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, która zg³osi³a uwagi i pozytywnie zaopiniowa³a projekt
Planu (21.05.2004 r.)

W ten sposób Plan uzyska³ wszystkie uzgodnienia i opinie wymagane na podstawie przepisów ustawy z 7 lipca 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym,
a w tym uzgodnienie Ministra Infrastruktury w zakresie zgodnoci z zadaniami rz¹dowymi wraz z jego pozytywn¹ opini¹.
Zg³aszane w trakcie sporz¹dzania Planu uwagi i opinie by³y na bie¿¹co analizowane i dokumentowane. Najwiêcej uwag dotyczy³o zagadnieñ infrastruktury technicznej i rodowiska przyrodniczego. W zakresie infrastruktury technicznej koncentrowa³y siê one przede wszystkim na: przebiegu autostrady
przez teren aglomeracji warszawskiej, potrzebie uwzglêdnienia obejæ terenów zainwestowanych w ci¹gach dróg wojewódzkich i krajowych oraz modernizacji tych dróg, lokalizacji nowego centralnego lotniska, likwidacji planowanej linii energetycznej WN 400kV relacji O³tarzew  Stara Mi³osna, w³¹czeniu
miasta Ostro³êki w uk³ad Wielkiej Obwodnicy Mazowsza.
W zakresie rodowiska przyrodniczego uwagi i opinie dotyczy³y przede wszystkim korekty zasiêgu projektowanych systemów ochrony przyrodniczej
oraz zadañ z zakresu gospodarki wodnej i ochrony przeciwpowodziowej. Znaczna czêæ zg³aszanych wniosków zosta³a uwzglêdniona w Planie.
Po wprowadzeniu poprawek

wniesionych przez Komisje Sejmiku oraz Wojewódzk¹ Komisjê Urbanistyczno-Architektoniczn¹ uchwa³¹ Zarz¹du nr

488/113/2004 z dnia 2 czerwca wniesiono projekt Planu pod obrady Sejmiku.
W dniu 7 czerwca 2004 r. Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwali³ Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego.

Uk³ad Planu
Plan sk³ada siê z tekstu, czêci graficznej, dokumentacji formalnej i merytorycznej.
Tekst Planu obejmuje:
- uwarunkowania zewnêtrzne i wewnêtrzne, na które sk³adaj¹ siê: charakterystyka województwa na tle kraju, opis jego struktury funkcjonalnoprzestrzennej, analiza tendencji rozwoju spo³eczno-gospodarczego, wyznaczenie obszarów polityki przestrzennej oraz analiza mocnych i s³abych
stron (SWOT);
- okrelenie celów Planu oraz zasad organizacji struktury przestrzennej;
- sformu³owanie i opisanie polityki przestrzennej;
- okrelenie uwarunkowañ realizacyjnych.
Na czêæ graficzn¹ Planu sk³ada siê 6 map zasadniczych (w skali 1:300 000): Kierunki zagospodarowania przestrzennego, Kierunki polityki
przestrzennej, rodowisko przyrodnicze, Infrastruktura techniczna, Wartoci kulturowe, Turystyka oraz 37 za³¹czonych w tekcie schematów
i 5 wykresów.
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Dokumentacja formalna obejmuje zestaw informacji, notatek i dokumentów potwierdzaj¹cych przeprowadzenie czynnoci proceduralnych Planu, za
dokumentacja merytoryczna zawiera studia, analizy i ekspertyzy wykonane dla potrzeb Planu, a tak¿e inne opracowania przyczynkowe wykorzystane w pracach koncepcyjnych.
Za³¹cznikami do Planu s¹:


Prognoza oddzia³ywania na rodowisko obejmuj¹ca analizê zgodnoci celów i ustaleñ Planu z uwarunkowaniami przyrodniczymi, a tak¿e
okrelaj¹ca sposób rozwi¹zywania problemów przyrodniczych w wyniku realizacji Planu. Za³¹cznikiem graficznym do Prognozy jest mapa
(w skali 1:300 000) Kolizje i zagro¿enia.



Wykaz proponowanych zadañ dla realizacji ponadlokalnych celów publicznych  instrumenty Planu. Spis zadañ i programów zosta³
opracowany na podstawie dokumentów rz¹dowych i samorz¹dowych, odnosz¹cych siê do obszaru województwa mazowieckiego, a tak¿e na
podstawie wniosków do Planu, zg³aszanych przez gminy i powiaty.
Zgodnie z ustaw¹ o zagospodarowaniu przestrzennym za³¹czniki te nie podlegaj¹ uchwaleniu.
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I. Uwarunkowania zagospodarowania przestrzennego województwa
IA. Uwarunkowania zewnêtrzne
1. Województwo na tle kraju
Województwo mazowieckie jest najwiêkszym województwem w kraju zarówno pod wzglêdem zajmowanego obszaru  35,6 tys. km2 (11,4%
powierzchni Polski), jak i liczby ludnoci  5,1 mln osób (13,4% ludnoci Polski). Sieæ osadnicz¹ województwa tworzy 85 miast i 9083 miejscowoci wiejskich. W jego sk³ad wchodz¹ 42 powiaty, w tym piêæ miast na prawach powiatu (Warszawa, Ostro³êka, P³ock, Radom, Siedlce) oraz 314 gmin: 35 miejskich,
50 miejsko-wiejskich i 229 wiejskich (stan na 1 stycznia 2003 r.).
Warszawa, bêd¹c stolic¹ kraju i regionu, odgrywa szczególn¹ rolê w ¿yciu spo³eczno-gospodarczym kraju, wynikaj¹c¹ z pe³nionych funkcji:


symbolicznych, zwi¹zanych z to¿samoci¹ historyczn¹ narodu i pañstwa,



reprezentacji pañstwa na arenie miêdzynarodowej,



centrum ¿ycia politycznego i spo³ecznego,



centrum zarz¹dzania pañstwem i gospodark¹,



bieguna aktywnoci gospodarczej,



wiod¹cego orodka nauki i szkolnictwa wy¿szego, kultury i wyspecjalizowanej opieki zdrowotnej oraz wêz³a transportowego.

Na Mazowszu wyodrêbniaj¹ siê dwie ró¿ne przestrzenie spo³eczno-ekonomiczne, z których jedn¹ stanowi Warszawa i aglomeracja warszawska,
drug¹ pozosta³e obszary. Rozwój Warszawy i aglomeracji warszawskiej jest przede wszystkim nastêpstwem procesów zachodz¹cych w skali krajowej i
miêdzynarodowej. Tu najsilniej ogniskuj¹ siê krajowe procesy transformacji gospodarczej oraz procesy maj¹ce zasiêg wiatowy: globalizacja, powstawanie
poprzemys³owej cywilizacji informacyjnej, wzrost znaczenia metropolii.
Dziêki Warszawie i aglomeracji warszawskiej województwo mazowieckie ma najwy¿szy w Polsce potencja³ gospodarczy mierzony wartoci¹ produktu
krajowego brutto. Stanowi on 20,5% wartoci ogólnokrajowej (2001r.), podczas gdy w drugim pod tym wzglêdem województwie l¹skim wskanik ten
1

wynosi 13,7% PKB, a w trzecim  wielkopolskim  9,2% . Wolumen PKB w województwie mazowieckim jest niemal dziewiêciokrotnie wy¿szy ni¿ w
województwach dysponuj¹cych najmniejszymi potencja³ami gospodarczymi  opolskim, lubuskim i podlaskim.
Udzia³ PKB wytworzonego na Mazowszu w PKB kraju ma tendencjê wzrostow¹ i wynosi³: 17,8% w 1995r., 18,9% w 1996r., 20,5% w 2001 roku.
Poziom PKB na 1 mieszkañca w województwie mazowieckim jest równie¿ najwy¿szy; w 2001r. osi¹gn¹³ 155,9% przeciêtnej krajowej. W kolejnym województwie
 l¹skim  poziom ten wynosi 119,1%, a w wielkopolskim 106,2%. W stosunku do lubelskiego (70,1% redniej) - zajmuj¹cego w kraju ostatnie miejsce poziom w woj. mazowieckim jest ponad dwukrotnie wy¿szy. Jest on jednak znacznie ni¿szy ni¿ w rednio zamo¿nych regionach Unii Europejskiej.
Wskanik PKB/1 mieszkañca wykazuje na Mazowszu du¿e zró¿nicowanie w przekroju podregionów NTS-3. W Warszawie by³ on ponad 3-krotnie
wy¿szy ni¿ rednio w kraju, w podregionie warszawskim stanowi³ 103,1% redniej krajowej, za w pozosta³ych podregionach by³ ni¿szy od tej redniej, przy
czym w podregionie ostro³êcko-siedleckim stanowi³ zaledwie 72,1%, w radomskim  76,6%, ciechanowsko-p³ockim  92,8% (wykres 1).
O mo¿liwociach jego wytwarzania decyduj¹ w g³ównej mierze wysoka wartoæ maj¹tku trwa³ego i poziom inwestowania oraz wysokie kwalifikacje
pracuj¹cych. Mo¿liwoci te s¹ najwiêksze w stolicy kraju i regionu - Warszawie. Udzia³ województwa mazowieckiego w krajowej wartoci brutto rodków
2

trwa³ych wynosi³ w koñcu 2002 roku 21,3% . Wartoæ poniesionych w 2002 r. nak³adów inwestycyjnych w przeliczeniu na mieszkañca wynosi³a
w województwie mazowieckim 5366 z³, w tym w przedsiêbiorstwach 3250 z³ i by³a prawie dwukrotnie wy¿sza ni¿ rednio w kraju. Wysokoæ nak³adów
inwestycyjnych w przedsiêbiorstwach wykazuje du¿e zró¿nicowanie przestrzenne w przekroju powiatów (od 92 z³ w powiecie przasnyskim do 5580 z³ w
powiecie piaseczyñskim).
Struktura wartoci dodanej brutto (WDB) Mazowsza w 2001r. charakteryzuje siê najwy¿szym w kraju udzia³em us³ug (71,2%) i niskim udzia³em
rolnictwa (3,5%). Bior¹c pod uwagê zatrudnienie w rolnictwie wynosz¹ce prawie 25% (15,8% wed³ug NSP2002) ogó³u zatrudnionych, wskanik wynosz¹cy 3,5% WDB wskazuje na nieefektywnoæ sektora rolnictwa i potrzebê koniecznych zmian tej dziedziny gospodarki.
Województwo mazowieckie charakteryzuje siê najwy¿szym poziomem zamo¿noci ludnoci oraz najni¿szym poziomem bezrobocia. Przeciêtne
miesiêczne wynagrodzenie brutto w 2002r. by³o tutaj o 28,8% wy¿sze ni¿ rednio w kraju. Stopa bezrobocia rejestrowanego w koñcu 2003r. wynosi³a na
Mazowszu 13,7% przy redniej w kraju - 20,0%.
1.
2.

Na podstawie Rocznika statystycznego województw 2003, GUS, Warszawa 2003, tabela 1(269).
Tam¿e, tabela 3(267).
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Mazowsze zajmuje centralne miejsce w krajowych systemach transportowych: znajduj¹ siê tu trzy z czterech przechodz¹cych przez Polskê
transeuropejskich korytarzy transportowych (mapa 1).


korytarz I: Helsinki  Tallin  Ryga  Kowno  Warszawa



korytarz II: Berlin  Warszawa  Miñsk Bia³oruski  Moskwa,



korytarz VI: Gdynia/Gdañsk  Warszawa  Katowice  ¯ylina

Bardzo wa¿nym elementem uk³adu transportowego jest lotnisko centralne w Warszawie, obs³uguj¹ce niemal 90 % miêdzynarodowego ruchu lotniczego
w Polsce.
Na obszarze województwa mazowieckiego wystêpuj¹ równie¿ obiekty i urz¹dzenia systemu energetycznego o du¿ej skali i wydajnoci, maj¹ce znaczenie w skali miêdzynarodowej. S¹ to przede wszystkim: elektrownia Kozienice, gazoci¹g tranzytowy Jama³, ropoci¹g Przyjañ.
Województwo mazowieckie zajmuje znacz¹c¹ pozycjê w systemie przyrodniczym kraju, g³ównie z uwagi na ukszta³towany system powi¹zañ ekologicznych, w którym najwa¿niejsz¹ rolê pe³ni¹ doliny rzeczne Wis³y, Bugu, Narwi i Pilicy. Wis³a i Bug nale¿¹ do nielicznych du¿ych rzek Europy rodkowej, które nie zosta³y ca³kowicie uregulowane i stanowi¹ korytarze ekologiczne o znacz¹cej roli w europejskiej strategii ochrony ró¿norodnoci biologicznej (paneuropejskie korytarze ekologiczne). Wraz z Narwi¹ tworz¹ one w Kotlinie Warszawskiej najwiêkszy w kraju i jeden z najwiêkszych w Europie
wêze³ wodny.
W krajowej sieci ekologicznej ECONET-Polska w obrêbie województwa mazowieckiego wyró¿niono szeæ obszarów wêz³owych (Puszczy
Kampinoskiej, Puszczy Pilickiej, Puszczy Kurpiowskiej, Puszczy Piskiej, Doliny rodkowej Wis³y, Doliny Dolnego Bugu) i trzy korytarze ekologiczne
(Warszawski Wis³y, Podwarszawski i Dolnej Narwi) o randze miêdzynarodowej. Za wiatowy Rezerwat Biosfery zosta³ uznany Kampinoski Park Narodowy. Ponadto w tej sieci znaczenie krajowe maj¹ obszary wêz³owe: Puszczy Kozienickiej, fragmenty Pojezierza Gostyniñskiego, Pojezierza Che³miñskoDobrzyñskiego, Puszczy Bolimowskiej, Obszaru Siedleckiego; korytarze ekologiczne zwi¹zane z dolinami rzek: Wkry, Skrwy, Bzury, S³udwi, Wkry, Pilicy,
widra i Liwca.
O du¿ej randze walorów przyrodniczych województwa mazowieckiego wiadcz¹ równie¿ liczne obszary typowane do Europejskiej Sieci Ekologicznej
NATURA 2000.
Pó³nocna i pó³nocno-wschodnia czêæ obszaru województwa (ok. 42% powierzchni) w³¹czona jest w obszar funkcjonalny Zielone P³uca Polski utworzony dla ochrony cennych walorów przyrodniczych i krajobrazowych oraz zachowania trwa³oci i ci¹g³oci powi¹zañ przyrodniczych.

2. Uwarunkowania wynikaj¹ce z Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju
Obszar województwa mazowieckiego w Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju jest charakteryzowany jako unikatowy ze wzglêdu
na lokalizacjê stolicy. Wynikaj¹ z tego nadzwyczajne szanse dla rozwoju tej czêci Polski i szczególne zadania dla polityki zagospodarowania przestrzennego.
Cech¹ charakterystyczn¹, a jednoczenie problemem tego obszaru, s¹ g³êbokie ró¿nice w poziomie rozwoju gospodarczego i poziomie ¿ycia ludnoci miêdzy
aglomeracj¹ warszawsk¹ a wiêkszoci¹ pozosta³ych obszarów województwa.
W dokumencie wyra¿aj¹cym politykê przestrzenn¹ pañstwa (mapy 3 i 4), znajduj¹ siê równie¿ konkretne odniesienia przestrzenne, a w szczególnoci:


uznanie Warszawy za metropoliê o znaczeniu europejskim  metropolia sto³eczna w otwartym na przysz³oæ systemie bêdzie g³ównym ogniwem
dynamizuj¹cym przekszta³cenia strukturalne polskiej przestrzeni. Realizacja nadrzêdnego celu, jakim jest koniecznoæ zasadniczego wzmocnienia
pozycji Warszawy w uk³adzie krajowym i miêdzynarodowym, wymaga zapewnienia jej harmonijnego rozwoju;



traktowanie aglomeracji warszawskiej jako bieguna rozwoju spo³eczno-gospodarczego, wymagaj¹cego wzmocnienia w uk³adzie zewnêtrznym
(krajowym i miêdzynarodowym) oraz harmonizowania rozwoju wewnêtrznego  podwy¿szenie sprawnoci funkcjonowania infrastruktury technicznej
poprzez jej rozbudowê i modernizacjê, zrównowa¿enie przestrzenne, ekonomiczne, spo³eczne i ekologiczne obszaru metropolitalnego oraz wykszta³cenie
wizerunku stolicy poprzez uporz¹dkowanie struktur urbanistycznych mo¿e stanowiæ przes³ankê dla zdynamizowania orodka sto³ecznego, aby sta³
siê on atrakcyjnym miejscem lokalizacji kapita³u, innowacji i przedsiêbiorczoci europejskiej oraz siedzib¹ instytucji o charakterze miêdzynarodowym;



wskazanie pasma ³ódzko-warszawskiego jako potencjalnego obszaru dwubiegunowej aglomeracji  d¹¿enie do lepszego powi¹zania £odzi
i Warszawy wyzwoli nowe efekty skali, umo¿liwi specjalizacjê i zwiêkszy potencja³ tego dwubiegunowego zespo³u do poziomu licz¹cego siê w skali
europejskiej;



rozwiniêcie wielofunkcyjnego charakteru miast: Ciechanów, Ostro³êka, P³ock, Radom i Siedlce jako orodków równowa¿enia rozwoju
zapewniaj¹cych pe³ny wachlarz us³ug dla ludnoci miast i obszarów stanowi¹cych ich zaplecza;



podkrelenie europejskiej wagi warszawskiego wêz³a transportowego oraz wyznaczenie w oparciu o korytarze transportowe pasm przypieszonego
rozwoju o znaczeniu europejskim, krajowym i miêdzyregionalnym;



wskazanie obszarów aktywizacji, modernizacji i restrukturyzacji rolnictwa;
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podkrelenie znaczenia ró¿norodnoci biologicznej i krajobrazowej obszarów Mazowsza w kontekcie sieci ekologicznej NATURA 2000.

3. Uwarunkowania wynikaj¹ce z s¹siedztwa z województwami ociennymi
Województwo mazowieckie s¹siaduje z szecioma województwami: warmiñsko-mazurskim, podlaskim, lubelskim, wiêtokrzyskim, ³ódzkim
i kujawsko-pomorskim, z którymi posiada liczne zwi¹zki w zakresie powi¹zañ infrastrukturalnych, przyrodniczych i funkcjonalnych. Do najistotniejszych
powi¹zañ miêdzywojewódzkich nale¿¹:

Województwo ³ódzkie


powi¹zania s¹siaduj¹cych obszarów metropolitalnych £odzi i Warszawy;



autostrada A2 Berlin-Warszawa-Moskwa; drogi krajowe: nr 2 Warszawa-Poznañ, nr 8 Warszawa-Wroc³aw, nr 12 granica pañstwa-Piotrków
Trybunalski-Radom-Lublin-granica pañstwa, nr 60 £êczyca-P³ock-Ciechanów-Ostrów Mazowiecka stanowi¹ce z drog¹ nr 12 elementy Wielkiej
Obwodnicy Mazowsza, nr 48 Tomaszów Mazowiecki-Bia³obrzegi-Dêblin; linie kolejowe: nr 4 (E-65) CMK, nr 3 (E-20) Warszawa-Poznañ-Berlin,
nr 1 Warszawa-Koluszki-Katowice, nr 33 P³ock-Kutno, nr 22 Radom-Tomaszów Mazowiecki; uk³ad energetyczny: gazoci¹g wysokoprê¿ny
£ód-Kutno-Gostynin, ruroci¹g produktów naftowych P³ock-Koluszki, linie przesy³owe 400kV P³ock-Be³chatów i Warszawa-Be³chatów, oraz 220kV
Warszawa-Janów i Warszawa-Sochaczew-Konin;



obszary chronione: Bolimowski Park Krajobrazowy, Spalski Park Krajobrazowy i obszar chronionego krajobrazu Dolina Pilicy i Drzewiczki;



powi¹zania przyrodnicze: korytarz Pilicy z obszarem wêz³owym Puszczy Pilickiej oraz doliny rzek: Bzury, S³udwi i Przysowy;



obszary zagro¿one deficytem jakociowym i ilociowym wód powierzchniowych w zlewni Pilicy i Bzury (programy regionalne Pilica i Bzura);



powi¹zania w zakresie rynków pracy i us³ug.

Województwo kujawsko-pomorskie


drogi krajowe: nr 10 P³oñsk-Toruñ-Szczecin, nr 62 W³oc³awek-P³ock-Wyszków-Soko³ów Podlaski; linia kolejowa Nasielsk-Sierpc-Toruñ; uk³ad
energetyczny: gazoci¹g tranzytowy Jama³, gazoci¹g wysokoprê¿ny Warszawa-P³ock-W³oc³awek, ropoci¹g Przyjañ Rosja-Niemcy, ropoci¹g
P³ock-Gdañsk, ruroci¹g produktów naftowych P³ock-Bydgoszcz, linia przesy³owa 400kV P³ock -Grudzi¹dz;



obszary chronione: Gostyniñsko-W³oc³awski Park Krajobrazowy i Górznieñsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy; obszary chronionego krajobrazu:
Dolina Skrwy Lewej, Przyrzecze Skrwy Prawej i Miêdzyrzecze Skrwy i Wkry;



powi¹zania przyrodnicze: dolina Wis³y oraz Pojezierze Che³miñsko-Dobrzyñskie i Pojezierze Gostyniñskie, obszar funkcjonalny Zielone P³uca Polski;



g³ówne zbiorniki wód podziemnych nr 220 Pradolina rodkowej Wis³y i 214 Zbiornik Dzia³dowo.

Województwo warmiñsko-mazurskie


drogi krajowe: nr 7 Gdañsk-Warszawa-Kraków-granica pañstwa (AGR), nr 53 Ostro³êka-Olsztyn, nr 57 Pu³tusk-Szczytno; linie kolejowe: nr 9 (E65)
Warszawa-Gdañsk (AGC i AGTC), uk³ad energetyczny: gazoci¹g wysokoprê¿ny P³oñsk-Ciechanów-Olsztyn, linia przesy³owa 220kV
Ostro³êka-Olsztyn;



obszary chronione: Górznieñsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy, Welski Park Krajobrazowy; obszary chronionego krajobrazu: ZieluñskoRzêgnowski, Okolice Rybna i Lidzbarka;



powi¹zania przyrodnicze: obszar Puszczy Kurpiowskiej oraz dolina Wkry i Pojezierze Che³miñsko-Dobrzyñskie, obszar funkcjonalny Zielone P³uca
Polski;



g³ówne zbiorniki wód podziemnych nr 216 Sandr Kurpie i nr 214 Zbiornik Dzia³dowo.

Województwo podlaskie


drogi krajowe: nr 8 Warszawa-Bia³ystok; nr 19 Lublin-Bia³ystok; nr 61 Warszawa-Ostro³êka-Augustów, nr 62 Wyszków-Drohiczyn, nr 63
£om¿a-Siedlce-£uków; linie kolejowe nr 6 (E-75) Warszawa-Bia³ystok-Sankt Petersburg (AGC), nr 31 Siedlce-Hajnówka, nr 36 Ostro³êka-£apy;
uk³ad energetyczny: gazoci¹g tranzytowy Jama³, gazoci¹gi wysokoprê¿ne Kobryñ-Warszawa i Warszawa-Bia³ystok, ropoci¹g Przyjañ
Rosja-Niemcy, linia przesy³owa 400kV Mi³osna-Narew; linia przesy³owa 220kV Ostro³êka-E³k;



obszary chronione: parki krajobrazowe: Podlaski Prze³om Bugu i Nadbu¿añski Park Krajobrazowy oraz Nadbu¿añski Obszar Chronionego
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Krajobrazu s¹siaduj¹ce z obszarami chronionego krajobrazu po stronie województwa podlaskiego (Dolina Bugu i Nurca, Równina Kurpiowska
i Dolina Dolnej Narwi);


powi¹zania przyrodnicze: dolina dolnego Bugu, Puszcza Kurpiowska oraz obszar wêz³owy doliny Narwi, obszar funkcjonalny Zielone P³uca Polski,
zlewnie Bugu i Narwi wymagaj¹ce ochrony przed zanieczyszczeniami;



g³ówny zbiornik wód podziemnych nr 216 Sandr Kurpie  ochrona zasobów, obszary zagro¿enia powodzi¹ w dolinach Bugu i Narwi.

Województwo lubelskie


autostrada A2 Berlin-Warszawa-Moskwa;



drogi krajowe: nr 2 Warszawa-Siedlce-Terespol (AGR), nr 17 Warszawa-Lublin-Hrebenne, nr 12 granica pañstwa-Piotrków Tryb.-Radom-Lublingranica pañstwa stanowi¹ca fragment Wielkiej Obwodnicy Mazowsza, nr 63 Siedlce-£uków-granica pañstwa, nr 48 Tomaszów MazowieckiBia³obrzegi-Dêblin-Kock, droga wojewódzka nr 747 I³¿a-Solec-Opole Lubelskie z planowan¹ przepraw¹ przez Wis³ê;



linie kolejowe nr 2 (E-20) Kunowice-Warszawa-Terespol, nr 12 (CE-20) £owicz-£uków, nr 7 (E-28) Warszawa-Lublin-Dorohusk, nr 26 Radom-Dêblin;



uk³ad energetyczny elektrowni Kozienice z liniami przesy³owymi 400kV Kozienice-Lublin; 220kV Ro¿ki-Pu³awy i Kozienice-Pu³awy, gazoci¹gi
wysokoprê¿ne Pu³awy-Warszawa i Pu³awy-Ho³owczyce, planowany gazoci¹g wysokoprê¿ny Wronów-Piotrków Trybunalski-Ostrów Wielkopolski;



lotnisko wojskowe w Dêblinie, którego lokalizacja powoduje ograniczenia w zagospodarowaniu przestrzennym maj¹ce swoje odniesienie równie¿
w obszarze woj. mazowieckiego;



obszary chronione: parki krajobrazowe Podlaski Prze³om Bugu, Kazimierski Park Krajobrazowy i Wrzelowiecki Park Krajobrazowy; obszary
chronionego krajobrazu: £ukowski, Solec n/Wis³¹, Dolina rzeki Zwoleñki i Nadwilañski;



powi¹zania przyrodnicze: doliny Wis³y i Bugu;



g³ówne zbiorniki wód podziemnych: nr 222 Dolina rodkowej Wis³y, nr 405 Niecka Radomska i nr 224 Subzbiornik Podlasie, obszary
zagro¿enia powodzi¹ w dolinie Wis³y.

Województwo wiêtokrzyskie


drogi krajowe: nr 7 Gdañsk-Warszawa-Kraków-granica pañstwa, nr 9 Radom-Rzeszów-granica pañstwa, nr 79 Warszawa-Sandomierz;



droga wojewódzka nr 728 Grójec-Koñskie;



linia kolejowa nr 8 Warszawa-Radom-Skar¿ysko Kam.-Kraków;



uk³ad energetyczny elektrowni Kozienice z liniami przesy³owymi 400kV Kozienice-Ostrowiec, oraz 220kV Ro¿ki  Kielce, gazoci¹g wysokoprê¿ny
Lubienia-Sêkocin;



obszary chronione i obszary chronionego krajobrazu: Lasy Przysusko-Szyd³owieckie, I³¿a-Makowiec, Suchedniowsko-Oblêgorski Park
Krajobrazowy i Sieradowicki Park Krajobrazowy;



powi¹zania przyrodnicze: korytarz Wis³y  obszary zagro¿enia powodziowego oraz tereny wodno-b³otne, Wzgórza Koneckie z Lasami PrzysuskoSzyd³owieckimi;



g³ówne zbiorniki wód podziemnych: nr 420 Wierzbica-Ostrowiec, nr 405 Niecka Radomska  ochrona zasobów.
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IB. Uwarunkowania wewnêtrzne

1. Uwarunkowania rodowiska przyrodniczego
1.1. Zasoby i jakoæ rodowiska przyrodniczego
Jednym z podstawowych uwarunkowañ rozwoju województwa s¹ zasoby rodowiska przyrodniczego, na które sk³adaj¹ siê g³ównie: zasoby wodne,
warunki glebowe, lasy, surowce mineralne oraz jakoæ poszczególnych komponentów.
Ochrona przyrody
Wa¿ne znaczenie w zagospodarowaniu przestrzennym województwa pe³ni¹ obszary przyrodnicze prawnie chronione na podstawie ustawy o ochronie
przyrody. Obejmuj¹ one ³¹cznie 30,1% powierzchni województwa i stanowi¹ oko³o 11% powierzchni obszarów przyrody chronionej w kraju. System tych
obszarów (mapa 5) tworz¹:


Kampinoski Park Narodowy  po³o¿ony w Kotlinie Warszawskiej, obejmuj¹cy ca³¹ Puszczê Kampinosk¹ o powierzchni 38 476,1 ha (drugie miejsce
w kraju pod wzglêdem wielkoci), a wraz z otulin¹  76 300,8 ha. Ochron¹ cis³¹ objêtych jest 4 638,0 ha (12% ogólnej powierzchni parku), czêciow¹
 30 990,4 ha (80,4%) i krajobrazow¹  2 915,9 ha (7,6%). Do g³ównych walorów przyrodniczych parku nale¿¹: dobrze zachowane zespo³y wydm
ródl¹dowych, zró¿nicowane przyrodniczo zbiorowiska lene, bardzo rozleg³e i cenne ekosystemy bagienne, bogactwo gatunkowe flory i fauny, a tak¿e
miejsca pamiêci narodowej i wartoci kulturowe. Ze wzglêdu na bardzo wysokie walory przyrodnicze Kampinowski Park Narodowy zosta³ w styczniu
2000r. w³¹czony do sieci miêdzynarodowych rezerwatów biosfery;



parki krajobrazowe - o ³¹cznej powierzchni 152,4 tys. ha, z których 5 po³o¿onych jest w ca³oci w granicach województwa:
- Nadbu¿añski Park Krajobrazowy o powierzchni 74,1 tys. ha (z otulin¹ 113,7 tys. ha),
- Mazowiecki Park Krajobrazowy 15,7 tys. ha (z otulin¹ 23,7 tys. ha),
- Kozienicki Park Krajobrazowy  26,2 tys. ha (z otulin¹ 62,2 tys. ha),
- Chojnowski Park Krajobrazowy  6,8 tys. ha (z otulin¹ 11,5 tys. ha),
- Brudzeñski Park Krajobrazowy  3,2 tys. ha (z otulin¹ 8,7 tys. ha)
oraz 4 czêciowo:
- Gostyniñsko-W³oc³awski Park Krajobrazowy o powierzchni ogó³em 38,9 tys. ha, w tym województwo mazowieckie - 16,8 tys. ha (pozosta³a czêæ
w woj. kujawsko-pomorskim),
- Górznieñsko-Lidzbarski Park Krajobrazowy  ogó³em 27,8 tys. ha, w tym w województwie mazowieckim  5,2 tys. ha (pozosta³a czêæ w
warmiñsko-mazurskim i kujawsko-pomorskim),
- Park Krajobrazowy Podlaski Prze³om Bugu  pow. ogó³em  30,9 tys. ha, w tym województwo mazowieckie  15,4 tys. ha (pozosta³a czêæ w
woj. lubelskim),
- Bolimowski Park Krajobrazowy  pow. ogó³em 23,1 tys. ha, w tym województwo mazowieckie 9,9 tys. ha (pozosta³a czêæ w woj. ³ódzkim);



obszary chronionego krajobrazu - o powierzchni oko³o 866,0 tys. ha (w tym rezerwaty 12,8 tys. ha), tj. oko³o 24% powierzchni województwa (drugie
miejsce w kraju). S¹ to:
- Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu (Rozporz¹dzenie Wojewody Mazowieckiego Nr 117 z 3 sierpnia 2000 r.  Dz. Urz. Woj.
Mazowieckiego Nr 93 poz. 911),
- Nadwilañski i Bolimowsko-Radziejowski z dolin¹ rodkowej Rawki Obszar Chronionego Krajobrazu (Rozporz¹dzenie Wojewody
Skierniewickiego Nr 36 z dnia 28 lipca 1997 r.  Dz. Urz. Woj. Skierniewickiego Nr 18 poz. 113),
- Nadbu¿añski, Miñski, Nadwilañski, Siedlecko-Wêgrowski, £ukowski, Doliny Bugu i Nurca Obszar Chronionego Krajobrazu (Rozporz¹dzenie
Nr 63 Wojewody Mazowieckiego z 24 lipca 2002 r.  Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 212 poz. 5297),
- Zieluñsko-Rzêgnowski, Miêdzyrzecze Skrwy i Wkry, Nadwkrzañski, Kronicko-Kosmowski, Krysko-Joniecki, Nasielsko-Karniewski,
Naruszewski, Okolice Rybna i Lidzbarka Obszar Chronionego Krajobrazu (Rozporz¹dzenie Nr 61 Wojewody Mazowieckiego z 24 lipca 2002 r.
Dz. Urz. Wojewody Mazowieckiego Nr 203 poz. 4939),
- Dolina rzeki Jeziorki, Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki, Lasy Przysusko-Szyd³owieckie, I³¿a-Makowiec, Solec nad Wis³¹, Dolina rzeki Zwoleñki
(Rozporz¹dzenie nr 39 Wojewody Mazowieckiego z 19 wrzenia 2002 r. (Dz. Urz. Nr 109 poz. 2368),
- Nadwilañski, Przyrzecze Skrwy Prawej, Dolina Skrwy Lewej, Gostyniñsko-G¹biñski, Dolina Przysowy, Równina Raci¹¿ska (Rozporz¹dzenie
Nr 60 i 61 Wojewody Mazowieckiego z 24 lipca 2002 r.  Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego Nr 23 poz. 4938 i 4939);
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rezerwaty przyrody o ³¹cznej powierzchni 17,6 tys. ha, wystêpuj¹ce g³ównie na terenach parków krajobrazowych i obszarach chronionego krajobrazu.
Przewa¿aj¹ rezerwaty lene (101) i faunistyczne (24). Pozosta³e to: florystyczne (16), krajobrazowe (16), torfowiskowe (12), przyrody nieo¿ywionej
(3), wodny (1) i stepowy (1). Powierzchnia rezerwatów jest bardzo zró¿nicowana od 0,9 ha (Sadkowice gm. Solec n. Wis³¹) do 902,68 ha (Las
Kabacki im. S. Starzyñskiego w Warszawie). Rezerwaty wilane zosta³y uznane za obiekty o znaczeniu miêdzynarodowym (zg³oszone do konwencji
Ramsar)3 .
Uzupe³nieniem wielkoobszarowych form ochrony przyrody s¹ indywidualne formy ochrony takie jak: u¿ytki ekologiczne, zespo³y przyrodniczo-krajo-

brazowe, stanowiska dokumentacyjne przyrody nieo¿ywionej i pomniki przyrody.
Dla w³aciwego zarz¹dzania zasobami przyrodniczymi i gospodarczymi parków narodowych, krajobrazowych oraz rezerwatów przyrody sporz¹dzane s¹
plany ochrony, których ustalenia s¹ wi¹¿¹ce przy sporz¹dzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. Plany ochrony opracowano i
zatwierdzono dla piêciu parków: Brudzeñskiego, Gostyniñsko-W³oc³awskiego, Górznieñsko-Lidzbarskiego, Podlaskiego Prze³omu Bugu i Bolimowskiego 
I etap. W trakcie opracowania s¹ plany ochrony dla Kampinoskiego Parku Narodowego, parków krajobrazowych: Mazowieckiego Parku Krajobrazowego
(koñcowy etap), Nadbu¿añskiego i Kozienickiego, natomiast prace przygotowawcze dotycz¹ Chojnowskiego oraz Bolimowskiego  II etap.
Istniej¹ce prawne formy ochrony przyrody, mimo ¿e wype³niaj¹ w znacznym stopniu strukturê zidentyfikowan¹ w koncepcji krajowej sieci ekologicznej
ECONET-PL, nie zapewniaj¹ jednak ci¹g³oci powi¹zañ przyrodniczych i ochrony ró¿norodnoci biologicznej. W utrzymaniu powi¹zañ przyrodniczych
miêdzy najcenniejszymi siedliskami wa¿n¹ rolê pe³ni¹ korytarze ekologiczne. S¹ to przede wszystkim doliny rzeczne i formy pradolinne oraz znaczne
nierozcz³onkowane kompleksy lene i rolno-lene. G³ówne korytarze ekologiczne zwi¹zane s¹ z rzekami  Wis³¹, Bugiem, Narwi¹ i Pilic¹ (korytarze o
znaczeniu miêdzynarodowym), Wkr¹, Skrw¹, Bzur¹, S³udwi¹, widrem i Liwcem (korytarze krajowe) i mniejszymi rzekami o znaczeniu regionalnym.
Zachowanie unikatowych walorów przyrodniczych wymaga objêcia adekwatn¹ form¹ ochrony prawnej obszarów nie objêtych dotychczas ochron¹ oraz
respektowania zasad gospodarowania na terenach ju¿ chronionych. Priorytetowym zadaniem polityki ekologicznej pañstwa jest utworzenie europejskiej sieci
ekologicznej NATURA 2000 (zgodnie z przyjêtymi dyrektywami: Ptasi¹  o ochronie dzikich ptaków i Siedliskow¹  w aspekcie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory).
Koncepcja sieci Natura 2000 w Polsce przygotowana przez Ministra rodowiska, zawieraj¹ca obszary specjalnej ochrony (OSO) i specjalne obszary
ochronne (SOO) znajduje siê obecnie w fazie uzgodnieñ i konsultacji (wprowadzane s¹ korekty i uzupe³nienia). W województwie mazowieckim propozycje

4

obszarów spe³niaj¹cych kryteria, które zamieszczono w obu dyrektywach europejskiej sieci ekologicznej dotycz¹: Puszczy Kampinoskiej, Puszczy
Kozienickiej, Puszczy Bia³ej, Puszczy Bolimowskiej, Górznieñsko-Lidzbarskiego Kompleksu Lenego, Lasu Gostyniñsko-W³oc³awskiego, Doliny rodkowej
Wis³y, Doliny Dolnej Narwi, Doliny Dolnego Bugu, Doliny Omulwi i P³odownicy, Doliny Pilicy, Ma³opolskiego Prze³omu Wis³y, Doliny Liwca, Doliny
Zwoleñki, terenów: Pakos³aw, Bagno Ca³owanie, Baranie Góry, Olszyny Rumockie, D¹browa Radziejowska, D¹browy Seroczyñskie, Dolina Wkry, £êgi
Czarnej Strugi, Sikórz oraz Kantor Stary, Krogulec, Wydm Lucynowsko-Mostowieckich, Lasów £ukowskich, Stawów Gnojna, Doliny Górnej Wkry wraz z
dolin¹ M³awki, Doliny Kostrzynia, Lasów Koneckich i Bli¿yñskich, a tak¿e zimowisk nietoperzy (Forty: Strubiny I, Go³awice I, B³ogos³awie).
Wiêkszoæ tych obszarów objêta jest ochron¹ prawn¹ w formie parku narodowego, parków krajobrazowych, rezerwatów przyrody oraz obszarów chronionego krajobrazu. Niektóre z nich, tj.: Dolina Omulwi i P³odownicy, Puszcza Bia³a, Dolina Dolnej Narwi, a tak¿e znaczne obszary Doliny Liwca i Doliny
Dolnego Bugu nie zosta³y dotychczas objête wielkoobszarowymi formami ochrony przyrody.
System Natura 2000 jest tworzony niezale¿nie od krajowych rozwi¹zañ w zakresie ochrony przyrody, ale w wiêkszoci opieraæ siê bêdzie na istniej¹cych ju¿ obszarach chronionych (park narodowy, parki krajobrazowe, rezerwaty przyrody). W³¹czenie do europejskiej sieci ekologicznej nada
tym obszarom status miêdzynarodowy.
W strukturze funkcjonalnej województwa istotn¹ rolê odgrywa obszar Zielone P³uca Polski, bêd¹cy czêci¹ Zielonych P³uc Europy, utworzony dla
ochrony szczególnie cennych walorów przyrodniczych i krajobrazowych pó³nocno-wschodniej czêci kraju. W obszar ZPP w³¹czone jest oko³o 42%
powierzchni województwa (czêæ pó³nocna i pó³nocno-wschodnia).
Wody
Sieæ rzeczna województwa tworzy uk³ad koncentryczny z centrum w rodkowej czêci Niecki Warszawskiej i odp³ywem w kierunku pó³nocno-zachodnim, wykorzystuj¹cym systemy odwadniania pradolin warszawsko-berliñskiej i toruñsko-eberswaldzkiej.
Ca³y obszar po³o¿ony jest w dorzeczu rzeki Wis³y i zajmuje 21,1% powierzchni dorzecza w granicach kraju. Wis³ê charakteryzuje stosunkowo niski
stopieñ uregulowania. Szerokoæ koryta jest zmienna i waha siê od 340 m (na terenie Warszawy sztuczne przewê¿enie tzw. gorset warszawski) do ponad
1 km (okolice Wyszogrodu). Na rzece wystêpuj¹ wyspy i ³achy o kszta³tach zmieniaj¹cych siê wraz ze zmian¹ przep³ywów. Najwiêkszym dop³ywem Wis³y
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jest Narew z dop³ywami: Bugu, Wkry, Orzyca i Omulwi. Z lewostronnych dop³ywów Wis³y najwiêksze dorzecza posiadaj¹: Pilica, Bzura i Radomka.
Z g³ównymi rzekami województwa wi¹¿e siê zagro¿enie powodziowe powodowane nag³ym przyborem wód w rzekach. Najbardziej nara¿one na
podtopienie s¹ tereny po³o¿one w dolinach: Wis³y, Bugu, Narwi, Pilicy i Bzury.
Sieæ hydrograficzna województwa charakteryzuje siê du¿¹ iloci¹ cieków wodnych o ma³ych przep³ywach zbli¿onych do nienaruszalnego (w tym rz. Pilica na skutek poboru wody dla m.£odzi ze Zbiornika Sulejowskiego). Du¿ymi przep³ywami charakteryzuje siê jedynie Wis³a i jej g³ówne dop³ywy. Przep³yw
redni roczny Wis³y w Warszawie (1991-1995) wynosi 561 m3/s. Wartoci tej odpowiada odp³yw jednostkowy 6,6 dm3/s/km2, który jest wiêkszy od przeciêtnego odp³ywu z obszaru kraju  5,6 dm3/s/km2. Przyczyn¹ tego stanu jest zmniejszenie naturalnej retencji gruntowej (wylesienie) oraz nieracjonalne
gospodarowanie zasobami wodnymi, a zw³aszcza nadmierna regulacja koryt rzecznych oraz osuszanie bagien, torfowisk i u¿ytków rolnych.
Uzupe³nieniem zasobów wód p³yn¹cych s¹ jeziora i zbiorniki retencyjne. Skupisko jezior wystêpuje na Pojezierzu Gostyniñskim, w s¹siedztwie granicy z województwem kujawsko-pomorskim. Najwiêksze z nich to: jezioro Zdworskie (355 ha), Urszulewskie (308 ha), Lucieñskie (203 ha), Bia³e (150 ha) i
Szczutowskie (102 ha). Wa¿nym elementem hydrograficznym s¹ zbiorniki wodne utworzone w wyniku przegrodzenia dolin rzecznych zaporami wodnymi.
Najwiêksze z nich - Zbiornik W³oc³awski na Wile o pow. 70,4 km2 (najwiêkszy w kraju) i Jezioro Zegrzyñskie na Narwi (33 km2) - wykorzystywane s¹ do
celów energetycznych, zaopatrzenia w wodê oraz turystyki i rekreacji. W 2001 roku oddano do eksploatacji wielozadaniowy zbiornik wodny Domaniów na
rzece Radomce o powierzchni ok. 500 ha. Zbiorniki ma³e (o powierzchni do 50 ha) maj¹ istotne znaczenie dla rolnictwa i rekreacji (m.in.: Soczewka na
Skrwie Lewej - 46 ha, Muchawka na rzece Muchawce  26,5 ha, Ruda na M³awce - 24,3 ha i Nowe Miasto na Sonie - 31,6 ha).
Wa¿ne znaczenie dla utrzymania i zwiêkszenia naturalnej retencji wodnej maj¹ obszary torfowisk i terenów podmok³ych. S¹ to obszary cenne przyrodniczo, czêsto podlegaj¹ce ochronie prawnej.
Do oceny stanu czystoci wód powierzchniowych w województwie do 2002 r. kontrol¹ objêto 140 rzek (o ³¹cznej d³ugoci 3 217,4 km, tj. oko³o 70% sieci
rzecznej) oraz 16 jezior (w tym 5 o powierzchni powy¿ej 100 ha). Zgodnie z klasyfikacj¹ ogóln¹ (cechy fizykochemiczne  stê¿enia charakterystyczne i stan
sanitarny), w woj. mazowieckim ¿adna z badanych rzek w latach 1999-2002 nie spe³nia³a kryteriów klasy I.
Na podstawie badañ przeprowadzonych przez WIO w Warszawie w 2002 r. na 41 ciekach, II klasê czystoci wód stwierdzono tylko w górnym biegu
rzeki Radomki oraz w punktach ujciowych I³¿anki i Wi¹zownicy na ³¹cznej d³ugoci 38,5 km, co stanowi 2,5% d³ugoci badanych cieków. Znacznie wiêcej
 22,9% d³ugoci cieków (342,8 km) spe³nia³o warunki III klasy czystoci. Dominowa³y wody nadmiernie zanieczyszczone - pozaklasowe obejmuj¹ce
a¿ 74,6% d³ugoci badanych rzek (tj. 1 137,7 km). O zakwalifikowaniu wiêkszoci badanych rzek prowadz¹cych wody nie odpowiadaj¹ce normom
zadecydowa³y pojedyncze wskaniki - g³ównie zwi¹zki azotu i fosforu (zwi¹zki biogenne) oraz miano coli (zanieczyszczenie bakteriologiczne).
Podstawowymi ród³ami antropogenicznego zanieczyszczenia wód powierzchniowych s¹ odprowadzane do wód (surowe lub niedostatecznie
oczyszczone) cieki:


komunalne  najwiêksze zrzuty zanieczyszczeñ koncentruj¹ siê w aglomeracji warszawskiej (w tym nie oczyszczone cieki komunalne stanowi¹ oko³o
54% ogó³u cieków),



przemys³owe (Warszawa i okolice, P³ock, Radom, Ostro³êka, Kozienice, Siedlce),



wody opadowe z terenów zurbanizowanych (wyloty kanalizacji burzowej),



sp³ywy powierzchniowe z terenów rolniczych (g³ównie zwi¹zków biogennych) i komunikacyjnych.
£¹czne zasoby wód podziemnych na terenie województwa mazowieckiego wynosz¹ (stan na 31.12.2000r.) 1833,2 hm3, tj. 11,4% zasobów krajowych.

Zasadnicze znaczenie w zaspokajaniu potrzeb wodnych ma czwartorzêdowy poziom wodonony ze wzglêdu na najwiêksze zasoby (76% udokumentowanych
zasobów eksploatacyjnych województwa), naj³atwiejsz¹ ich odnawialnoæ oraz najp³ytsze wystêpowanie (do 150 m). Znaczne zasoby tych wód zwi¹zane s¹
z dolinami i pradolinami, a przez to nara¿one na kontakty z silnie zanieczyszczonymi wodami rzek.
Z trzeciorzêdowego piêtra wodononego najwiêksze znaczenie (oko³o 8% udokumentowanych zasobów eksploatacyjnych województwa) posiada oligoceñski poziom wodonony. Wykazuje on du¿¹ odpornoæ na degradacjê spowodowan¹ dop³ywem wód z³ej jakoci z piêtra czwartorzêdowego i poziomu
mioceñskiego (o du¿ej zawartoci drobnych frakcji wêgla brunatnego). Poziom ten najlepiej zosta³ rozpoznany w obrêbie centralnej czêci Niecki
Mazowieckiej, gdzie g³ównym u¿ytkownikiem wód jest aglomeracja warszawska (ok. 150 studni). Wody podziemne z utworów kredowych i starszych
wykorzystywane s¹ w po³udniowej i zachodniej czêci województwa  oko³o 16% udokumentowanych zasobów eksploatacyjnych województwa.
W celu ochrony wód podziemnych wytypowano na terenie kraju 180 tzw. g³ównych zbiorników wód podziemnych (GZWP), z których czternacie
(w ca³oci lub we fragmencie) znajduje siê w woj. mazowieckim. Wystêpuj¹ one w utworach czwartorzêdowych (siedem), trzeciorzêdowych (dwa),
jurajskich (cztery) i jeden w kredzie.
Na podstawie wykonanych dokumentacji hydrogeologicznych dla siedmiu GZWP (zatwierdzonych przez ministra ds. ochrony rodowiska)
sprecyzowano ich zasiêg przestrzenny oraz strefy ochronne (oznaczone jako obszary szczególnej ochrony na mapie 6). Podstawowym czynnikiem ochrony
zbiorników wód podziemnych jest racjonalizacja poboru wód oraz w³aciwe zagospodarowanie powierzchni (szczególnie wskazane u¿ytkowanie lene).
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Obszary zasilania pozosta³ych zbiorników, tj. najwy¿szej lub wysokiej ochrony, ustalone zosta³y na podstawie czasu przes¹czania pionowego wody
z powierzchni i czasu jej przep³ywu poziomego od obszarów zasilania do ujêcia(wed³ug A.S. Kleczkowskiego). W rejonach zwiêkszonej wieloletniej
eksploatacji wód podziemnych wytworzy³y siê leje depresyjne, z których najwiêkszy zasiêg przestrzenny ma lej w rejonie Warszawy i Radomia 5.
Na obszarze województwa, mimo wystêpowania g³ównych zbiorników wód podziemnych, obserwuje siê lokalnie zjawisko deficytu wodnego,
wynikaj¹cego z uwarunkowañ naturalnych (uboga sieæ hydrograficzna, po³o¿enie w strefie niskich opadów, niska lesistoæ, du¿y udzia³ gleb przepuszczalnych) oraz antropogenicznych (melioracje odwadniaj¹ce, niska retencja, nadmierna w przesz³oci eksploatacja wód podziemnych, odwodnienia budowlane
i zwi¹zane z eksploatacj¹ surowców).
Bilans zasobów wód podziemnych uwzglêdnia równie¿ wystêpowanie na terenie województwa wód leczniczych. S¹ to: wody mineralne typu chlorkowosodowego, bromkowe, jodkowe i ¿elaziste, borowe, ujmowane w iloci 4,4 tys. m3/rok w miejscowoci uzdrowiskowej Konstancin-Jeziorna. Przewiduje siê
wystêpowanie wód o znaczeniu leczniczym w rejonie m.in. ¯uromina, Magnuszewa (pow. kozienicki), Wilgi (pow. garwoliñski), Otwocka i Zegrza.
Województwo mazowieckie dysponuje równie¿ znacznymi zasobami wód geotermalnych (ok. 1,5 tys. km3), które mog¹ byæ wykorzystywane dla celów
geoenergetyki. Najbardziej zasobne zbiorniki wód geotermalnych o temperaturach powy¿ej 40oC wystêpuj¹ w zachodniej czêci województwa, tj. na zachód
od linii Bia³obrzegi, Warszawa, Ciechanów. Wody o najwy¿szych temperaturach (do 80oC) wystêpuj¹ w obrêbie rozleg³ej Niecki P³ockiej. Energia
geotermalna jest wykorzystywana w Mszczonowie w uk³adzie centralnego ogrzewania (wspomagaj¹ce ród³o energii cieplnej). Zak³ad geotermalny obs³ugiwany przez ¿yrardowsk¹ spó³kê Geotermia Mazowiecka S.A. wykorzystuje w celach grzewczych wodê geotermaln¹ o temperaturze 400 na wyjciu, co pozwoli³o obni¿yæ o 30% zu¿ycie gazu w miecie.
Gleby
Gleby województwa charakteryzuje mozaikowoæ struktury, wynikaj¹ca z przestrzennego zró¿nicowania ska³ macierzystych, rzeby terenu i stosunków
wodnych. Znaczn¹ czêæ pokrywaj¹ gleby lekkie  bielicowe, a na wysoczyznach morenowych gleby brunatne  m.in. gleby brunatne w³aciwe wystêpuj¹ce
w rejonie opinogórskim i nazywane ciê¿kimi ziemiami ciechanowskimi. Lokalnie w obni¿eniach wystêpuj¹ czarne ziemie, naj¿yniejsze na Równinie
B³oñskiej. Gleby bielicoziemne wystêpuj¹ g³ównie na sandrach oraz na tarasach nadzalewowych zbudowanych z piasków i ¿wirów. W dolinach wiêkszych
rzek, przede wszystkim Wis³y oraz jej dop³ywów, wystêpuj¹ lokalnie mady, a w mniejszych dolinach rzek i na bezodp³ywowych obszarach gleby bagienne
i pobagienne.
redni wskanik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej dla Mazowsza wynosi oko³o 60 punktów (w kraju 66,6), jednak w poszczególnych
6

gminach osi¹ga wartoæ od 37 do 94 punktów . Oznacza to istotne zró¿nicowanie warunków przyrodniczych  g³ównie glebowych. Obszary o najlepszych
warunkach po³o¿one s¹ w zachodniej, natomiast o najgorszych  w pó³nocno-wschodniej czêci województwa.
Na terenie województwa mazowieckiego wystêpuje stosunkowo ma³y udzia³ gruntów zdegradowanych i zdewastowanych. Ogó³em grunty te zajmuj¹
5061 ha, tj. 0,14% powierzchni województwa (kraj  0,24%). Obszary przemys³owej degradacji gleb wystêpuj¹ punktowo w rejonie Warszawy, Kozienic,
P³ocka i Ostro³êki.
Istotnym problemem jest natomiast erozja wietrzna, która dotyczy oko³o 33% powierzchni województwa i wystêpuje g³ównie na obszarach gleb lekkich
i nadmiernie wylesionych.
U¿ytki rolne stanowi¹ w województwie mazowieckim 67,5% ogólnej powierzchni i jest to udzia³ znacznie wiêkszy ni¿ rednio w kraju (59,5%). Wy¿szy
jest równie¿ udzia³ terenów osiedlowych (Mazowsze - 3,8%, Kraj - 3,2%) na co wp³yw ma przede wszystkim obszar aglomeracji warszawskiej, który
koncentruje okolo 11% terenów osiedlowych w województwie. Wskaniki te wiadcz¹ zarówno o rolniczym charakterze regionu jak i wysokim poziomie
urbanizacji aglomeracji warszawskiej.
Bardzo niska jest lesistoæ województwa mazowieckiego, wynosz¹ca zaledwie 22,5%, przy redniej krajowej 28,7%.
Ni¿szy ni¿ przeciêtny w kraju jest te¿ udzia³ terenów komunikacyjnych  2,9%, (w aglomeracji udzia³ ten wynosi oko³o 6%). Bior¹c pod uwagê miejsce
i rolê województwa w systemie transportowym kraju, wskaniki te wiadcz¹ o niskim stopniu wyposa¿enia regionu w urz¹dzenia infrastrukturalne.

1.2. Lasy
Grunty lene zajmuj¹ 789,2 tys. ha, co stanowi 22,5% ogólnej powierzchni województwa. W uk³adzie przestrzennym najwy¿sz¹ lesistoci¹ (ponad 30%)
charakteryzuj¹ siê powiaty: ostro³êcki, wyszkowski, legionowski, otwocki, przysuski i szyd³owiecki, a najni¿sz¹ (do 15%) powiaty: p³oñski, grójecki,
sochaczewski, grodziski, pruszkowski, zwoleñski. Du¿e zwarte kompleksy lene tworz¹: Puszcza Kurpiowska, Puszcza Bia³a, Puszcza Kampinoska, Puszcza
5
6

Mapa ekologiczna woj. warszawskiego, PIG, Warszawa 1995; Studium zagospodarowania przestrzennego woj. radomskiego.
Najistotniejsze elementy rodowiska przyrodniczego, stanowi¹ce o jakoci rolniczej przestrzeni produkcyjnej, to: gleby, rzeba terenu, klimat i warunki wodne. Ocenê tych elementów, wyra¿on¹
kompleksowym wskanikiem waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, opracowan¹ przez IUNiG w Pu³awach, przedstawia mapa 7.
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Kozienicka i Puszcza Mariañska. W lasach województwa mazowieckiego wystêpuje znaczna przewaga siedlisk borowych z sosn¹ jako gatunkiem
panuj¹cym (ok. 78%). W strukturze wiekowej dominuj¹ lasy m³ode do lat 40.
W strukturze w³asnociowej oko³o 60,8% ogólnej powierzchni lenej stanowi¹ lasy publiczne (kraj  82,4%). Prawie w ca³oci s¹ one w³asnoci¹
Skarbu Pañstwa i znajduj¹ siê w zarz¹dach Regionalnych Dyrekcji Lasów Pañstwowych: w Warszawie, Olsztynie, Radomiu, £odzi, Lublinie i Bia³ymstoku.
Lasy prywatne zajmuj¹ oko³o 39,2% (kraj  17,6%) powierzchni lenej województwa i charakteryzuj¹ siê du¿ym rozdrobnieniem kompleksów, s³abym
poziomem zagospodarowania (monokultury sosnowe lub brzozowe), niskim przeciêtnym wiekiem drzewostanów, nisk¹ zasobnoci¹ drzewostanów, niskim
poziomem formalnej realizacji funkcji ochronnych (sporadycznie wyznaczone lasy ochronne, rezerwaty przyrody, strefy ochronne zwierz¹t chronionych).
Równoczenie nastêpuje powolny przep³yw gruntów rolnych do u¿ytkowania lenego. W ostatnich latach znacznie wzros³o zainteresowanie t¹ form¹
wykorzystania gruntów rolnych s³abej jakoci. wiadczy o tym du¿a iloæ wniosków w sprawie przeznaczenia tych gruntów do zalesienia, kierowana do
starostw powiatowych.
Trwale zrównowa¿ona gospodarka lena jest prowadzona wed³ug planów urz¹dzania lasów, sporz¹dzanych w cyklach dziesiêcioletnich dla wszystkich
nadlenictw. Podstawow¹ zasad¹ wspó³czesnej gospodarki lenej jest zachowanie wielofunkcyjnego charakteru lasów. Realizacja ochronnych i spo³ecznych
(pozaprodukcyjnych) funkcji nastêpuje g³ównie w lasach ochronnych, które stanowi¹ 28,6% powierzchni lenej województwa. Wród nich najwiêkszy
udzia³ maj¹ lasy wodochronne oraz lasy buforowe.
Praktycznym elementem wdra¿ania w lasach pañstwowych proekologicznej polityki lenej, do czego zobowi¹zuj¹ konwencje miêdzynarodowe
dotycz¹ce ochrony lasów, jest ustanowienie Lenych Kompleksów Promocyjnych. Wród obecnie istniej¹cych trzynastu w kraju, dwa lene kompleksy
promocyjne wystêpuj¹ na terenie województwa mazowieckiego: Lasy Puszczy Kozienickiej  o powierzchni oko³o 30 tys. ha (w nadlenictwach:
Kozienice, Zwoleñ i Radom) oraz Lasy Gostyniñsko-W³oc³awskie o powierzchni 53 tys. ha (na terenie nadlenictw: Gostynin, £¹ck oraz W³oc³awek
w woj. kujawsko-pomorskim).
Stan zdrowotny i sanitarny lasów w województwie mazowieckim jest zadowalaj¹cy. W rejonie po³udniowym i zachodnim mo¿na spotkaæ wiêksze
zagro¿enia czynnikami biotycznymi oraz uszkodzenia drzewostanów na skutek wystêpuj¹ce lokalnie emisji gazów i py³ów z zak³adów przemys³owych.
Do istotnych zagro¿eñ dla prawid³owego funkcjonowania ekosystemów lenych nale¿¹:
- niski stopieñ lesistoci (czêæ zachodnia i rodkowa województwa) i du¿a fragmentacja kompleksów lenych,
- zmiany stosunków wodnych, g³ównie na skutek zabiegów melioracyjnych (obni¿enie poziomu wód) lub zabudowy hydrotechnicznej cieków
(podtopienia),
- zanieczyszczenia rodowiska sprzyjaj¹ce wystêpowaniu szkodników i chorób,
- lokalnie nadmierna penetracja rekreacyjno-turystyczna (g³ównie w promieniu 60 km od stolicy, równie¿ w rejonie Kampinoskiego Parku
Narodowego).

1.3. Surowce mineralne
Województwo nie jest zasobne w surowce mineralne. Wynika to z budowy geologicznej terenu i pokrycia utworów trzeciorzêdowych grub¹ warstw¹
lunych ska³ nagromadzonych w czasie zlodowacenia rodkowopolskiego. Zgodnie z bilansem zasobów kopalin (2000r.) na terenie województwa wród
udokumentowanych z³ó¿ surowców mineralnych podstawow¹ grupê stanowi¹ kruszywa naturalne i surowce ilaste. Kopaliny, takie jak fosforyty, gliny
ogniotrwa³e, piaski formierskie, wêgiel brunatny, wystêpuj¹ w niewielkich ilociach i nie posiadaj¹ wiêkszego znaczenia. Wiêkszoæ wystêpuj¹cych
surowców zaliczana jest do kopalin pospolitych, do których nale¿¹ g³ównie kruszywa, surowce ilaste, piaski (mapa 8) i wykorzystywane s¹ na potrzeby
indywidualnego budownictwa i drogownictwa.
Z³o¿a wystêpuj¹ce na terenie województwa czêsto s¹ po³o¿one na obszarach cennych pod wzglêdem przyrodniczym i geomorfologicznym, objêtych
ochron¹ prawn¹, co ogranicza prowadzenie wydobycia. Eksploatacja surowców czêsto wywo³uje konflikty w stanie rodowiska przyrodniczego, które
dotycz¹ w szczególnoci zak³óceñ stosunków wodnych (leje depresyjne) i zniekszta³cenia rzeby terenu - wyrobiska i ha³dy.

1.4. Warunki aerosanitarne
Jednym z podstawowych czynników decyduj¹cych o jakoci rodowiska jest czystoæ powietrza. Zanieczyszczenie powietrza wywo³ane jest g³ównie
dzia³alnoci¹ cz³owieka. Najwiêksza iloæ emitowanych py³ów i gazów pochodzi z emitorów w miastach: Warszawie, Radomiu i P³ocku (koncentracja róde³
emisji niskiej, niezorganizowanej i zorganizowanej). Du¿e ród³a emisji zorganizowanej stanowi¹: elektrownia -,,Kozienice, elektrociep³ownie Ostro³êka
i warszawskie  Siekierki, ¯erañ oraz kombinat petrochemiczny  PKN Orlen w P³ocku.
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Znacz¹cym ród³em zanieczyszczenia powietrza jest komunikacja, której oddzia³ywanie (spaliny i py³y) skupia siê przy trasach komunikacyjnych
o du¿ym natê¿eniu ruchu oraz w miastach. Zjawiska te s¹ dotkliwie odczuwalne w miejscach, gdzie warunki zabudowy ulic uniemo¿liwiaj¹ szybkie
rozprzestrzenianie siê zanieczyszczeñ.
Powa¿ny problem dla obszarów zurbanizowanych, a w szczególnoci dla zabudowy mieszkaniowej znajduj¹cej siê w zasiêgu oddzia³ywania dróg stanowi
równie¿ ha³as komunikacyjny. Jest on szczególnie dotkliwy dla mieszkañców: Warszawy, Miñska Maz., Pu³tuska, P³ocka, Garwolina, Wyszkowa,
Ciechanowa, a wiêc miast nie posiadaj¹cych obejæ drogowych dla ruchu tranzytowego. Do obszarów najbardziej zagro¿onych ha³asem nale¿y aglomeracja
warszawska, na obszarze której wystêpuj¹ wszystkie rodzaje róde³ ha³asu: uliczny, lotniczy, kolejowy i przemys³owy. Zagro¿enia rodowiska ilustruje mapa 9.

2. Uwarunkowania spo³eczne
2.1. Przemiany demograficzne
Ludnoæ województwa wed³ug stanu na 31.12.2003 r. liczy³a 5134,6 tys. osób, co stanowi 13,4% ludnoci kraju. rednia gêstoæ zaludnienia
w województwie wynosi 144 osoby/km2. Najwiêksz¹ gêstoci¹ zaludnienia charakteryzuj¹ siê gminy otaczaj¹ce Warszawê i pasma rozwoju po³o¿one wzd³u¿
wychodz¹cych z Warszawy linii kolejowych i dróg. Z orodków subregionalnych jedynie Radom otoczony jest wiêksz¹ liczb¹ gmin o gêstoci zaludnienia
przekraczaj¹cej 80 osób/km2. Skala oddzia³ywania P³ocka, Siedlec i Ostro³êki na zaludnienie otaczaj¹cych gmin jest znacznie mniejsza, a Ciechanowa
w ogóle niewidoczna. Na pozosta³ym obszarze województwa (wy³¹czaj¹c miasta), gêstoæ zaludnienia na ogó³ nie przekracza 60 osób/km2. Koncentracjê
ludnoci w miastach i gminach otaczaj¹cych wiêksze miasta potwierdza dynamika liczby ludnoci w latach 1990-2002 (mapa 10).
Przyrost ludnoci w ostatnich latach by³ niewielki i wynika³ ze zwiêkszaj¹cego siê dodatniego salda migracji (6,7 tys. w 1999 r., 8,8 tys. w 2000 r.,
9,9 tys. w 2001r., 12,4 tys. w 2002 r.), bowiem przyrost naturalny by³ w tym czasie ujemny (ponad 4 tys. osób przeciêtnie rocznie). Wed³ug prognozy GUS
podobne tendencje utrzymaj¹ siê i w przysz³oci. Liczba ludnoci województwa mazowieckiego wzronie do 2020r. o 53,3 tys., tj. 1,0% w stosunku do roku
2002, a w kolejnym dziesiêcioleciu zmniejszy siê o 111,2 tys., co oznacza, ¿e stan ludnoci w 2030 roku wyniesie 5 070,7 tys., tj. znacznie poni¿ej poziomu
z 2002 roku. W przekroju podregionów NTS-3 wzrost liczby ludnoci bêdzie mia³ miejsce wy³¹cznie w podregionie warszawskim. W pozosta³ych podregionach (³¹cznie z miastem Warszaw¹) bêdzie nastêpowa³ ubytek ludnoci, najwiêkszy w Warszawie (przewidywany ubytek ludnoci w latach 2002-2030
wyniesie ponad 9%). W przekroju powiatów przyrost ludnoci wyst¹pi g³ównie w powiatach otaczaj¹cych Warszawê i po³o¿onych w pamie Warszawa 
£ód (w najwiêkszym stopniu w: piaseczyñskim, warszawskim zachodnim, grodziskim, legionowskim i wo³omiñskim). W sumie przyrost ludnoci jest
przewidywany w 18., a ubytek w 24. powiatach. W najwiêkszym stopniu (ubytek >10 %) wyludni¹ siê miasta Radom i P³ock oraz powiaty: lipski, ³osicki
i soko³owski.
Przemieszczenia ludnoci w relacji wie  miasto spowoduj¹ zmniejszenie poziomu urbanizacji (odsetek ludnoci miejskiej) z 64,7% w 2002 do 62,1%
w 2030 roku.
W okresie do 2030 roku w woj. mazowieckim wystêpowaæ bêd¹ ró¿nokierunkowe zmiany w liczebnoci poszczególnych grup wiekowych ludnoci
kreuj¹cych popyt na dobra i us³ugi b¹d warunkuj¹cych procesy na rynku pracy 7.
-

Liczba dzieci w wieku przedszkolnym (3-6 lat) bêdzie siê obni¿aæ z 207,5 tys. w 2002 r. do 186,4 tys. w 2014 r., nastêpnie w niewielkim stopniu
zwiêkszaæ do 2018 roku (do 189,7 tys.). W latach 2018-2030 wyst¹pi dalsze, szybkie zmniejszanie liczebnoci tej generacji (do 151,2 tys. osób
w 2030 r.)

-

W liczebnoci grupy: dzieci w wieku szko³y podstawowej (7-12 lat) wystêpowaæ bêd¹ istotne dwukierunkowe zmiany: ponad 90-tysiêczny spadek
liczebnoci do 2017 r. (z 374,8 tys. w 2002 roku do 282,4 tys. w 2017 r., a wiêc a¿ o 24,7%) i niewielki wzrost w kolejnych szeciu latach
(do 286,4 tys. w 2023 r.) i dalszy ubytek do 262,6 tys. w 2030 roku. W miastach ubytek bêdzie ci¹g³y.

-

Liczba m³odzie¿y w wieku gimnazjalnym (13-15 lat) bêdzie siê zmniejszaæ: z 210,6 tys. w 2002 roku do 142,2 tys. w 2020 r. (o ponad 68 tys.).
W latach 2020-2030 liczebnoæ tej generacji ustabilizuje siê na poziomie oko³o 143-144 tys. osób.

-

Liczebnoæ m³odzie¿y w wieku licealnym (16-18 lat) bêdzie siê zmniejszaæ z 242,6 tys. osób w 2002 r. do 142,4 tys. w 2023 roku i liczba ta nie
ulegnie wiêkszym zmianom do 2030 roku.

-

Liczba m³odzie¿y w grupie wiekowej szkó³ wy¿szych (19-24 lat) wzrastaæ bêdzie tylko do 2003 r. (z 505,9 tys. w 2002 r. do 509,2 tys. w 2003 r.).
Okres od 2004 r. a¿ do 2030 r. to lata zmniejszania siê liczebnoci tej grupy m³odzie¿y: do 427,3 tys. w 2010 r., 367,8 tys. w 2015 r. i 314,1 tys.
w 2020 r., 290,8 tys. w 2025 r. i 287,0 tys. w 2030 r.. W latach 2003-2030 ubytek ten wyniesie a¿ 222,2 tys. osób, tj. 43,6%.

-

Demograficzna presja na rynek pracy, a wiêc zwiêkszanie siê potencjalnych zasobów pracy (ludnoæ w wieku 18-59 lat kobiety i 18-64 lata
mê¿czyni) trwaæ bêdzie jeszcze przez najbli¿sze 8 lat. Grupa ta licz¹ca w 2002 r. 3181 tys. osób powiêkszy siê o 142 tys. (do 3323 tys.) w 2010 r.,
tj. o 4,5%, a nastêpnie zmniejszy siê przez kolejne 10 lat o blisko 200 tys. (do 3123 tys. w 2020 r.) i o dalsze 160 tys. (do 2963 tys.) w 2030 roku.

7

Wed³ug prognozy GUS na lata 2003-2030
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-

Województwo mazowieckie koncentruje obecnie i koncentrowaæ bêdzie w przysz³oci najwiêksz¹ czêæ polskiego spo³eczeñstwa w wieku
poprodukcyjnym (60+/65+) (14,8% w 2002 roku i 14,1% w 2030 r.). Starzenie siê mieszkañców woj. mazowieckiego bêdzie wiêc w nadchodz¹cym
28-leciu nieco wolniejsze ni¿ ludnoci Polski. W wyniku przesz³ych procesów demograficznych i wyd³u¿ania siê przeciêtnego dalszego trwania
¿ycia ludnoci liczebnoæ tej grupy wzronie a¿ o 58,7%. Intensywnoæ przyrostu liczby osób w tym wieku bêdzie wzrastaæ w miarê up³ywu lat:
o 82 tys. w latach 2002-2010, o 282 tys. w latach 2010-2020 i o 136 tys. w latach 2020-2030. Liczebnoæ tej grupy wiekowej mieszkañców
kszta³towaæ siê bêdzie w kolejnych latach nastêpuj¹co: 2002 r.  852 tys., 2010 r.  934 tys., 2020 r.  1216 tys., 2030 r.  1352 tys.osób.

Odsetek ludnoci w wieku poprodukcyjnym, uznawany za miarê stopnia staroci demograficznej, wynosi w 2002 roku 16,6% (w kraju 15,1 %). Jest
on bardzo wysoki w Warszawie (19,5%) oraz na wschodnich i po³udniowych obszarach peryferyjnych województwa, gdzie w wiêkszoci gmin przekracza
17,5%, a w znacznej czêci 20% (mapa 12 i wykres 2). Udzia³ ludnoci w wieku poprodukcyjnym w 2030 r. wzronie w województwie do 26,7%.

2.2. Bezrobocie i inne zjawiska spo³eczne
Jednym z najwa¿niejszych problemów spo³ecznych jest w województwie mazowieckim wysokie bezrobocie. W grudniu 2003r. stopa bezrobocia
wynosi³a 13,7% (w kraju  20,0%), przy czym w Warszawie tylko 6,1%. W 15 powiatach stopa bezrobocia przekroczy³a 20%, a w powiatach: m³awskim,
radomskim, szyd³owieckim i miecie Radomiu 25 %. Najwy¿sze bezrobocie wystêpuje w subregionie radomskim oraz na znacznych obszarach pó³nocnozachodniej czêci województwa (mapa 13 i wykres 5).
Niekorzystna jest tak¿e struktura bezrobotnych wyra¿aj¹ca siê wysokim udzia³em: kobiet (49,6%), osób bez prawa do zasi³ku (86,2%), m³odzie¿y
w wieku do 24 lat (26,2%) oraz absolwentów (4,5 %).
Nadal mo¿na mówiæ o przeludnieniu agrarnym na obszarach wiejskich (nadmiar ludnoci pracuj¹cej w gospodarstwach rolnych), jednak¿e znacz¹ce procesy przekszta³ceñ w strukturze indywidualnych gospodarstw rolnych bêd¹ mog³y byæ podjête dopiero po 2010 roku, kiedy zacznie siê zmniejszaæ liczba ludnoci w wieku produkcyjnym i zmniejszy siê bezrobocie rejestrowane.
Zamo¿noæ, dostêp do us³ug i warunki mieszkaniowe s¹ czynnikami decyduj¹cymi o poziomie warunków ¿ycia spo³eczeñstwa oraz stymuluj¹cymi
rozwój. Z pomocy spo³ecznej (w przeliczeniu na 1 mieszkañca) najwiêcej korzystali mieszkañcy subregionu radomskiego oraz pó³nocnego Mazowsza
(mapa 17). Reasumuj¹c  tendencje w rozwoju spo³ecznym s¹ nastêpuj¹ce:


postêpuj¹cy wzrost bezrobocia,



utrwalanie siê obszarów ubóstwa spowodowane pauperyzacj¹ znacznej czêci mieszkañców pó³nocno-wschodnich i po³udniowych krañców
województwa, szczególnie na obszarach wiejskich.

2.3. Osadnictwo
Miejsk¹ sieæ osadnicz¹ Mazowsza tworzy 85 miast. Najwiêkszym z nich (wed³ug stanu na koniec 2002r.) jest Warszawa  1688,2 tys. ludnoci (32,9%
ludnoci regionu). Kolejne miejsca zajmuj¹ miasta pe³ni¹ce funkcjê orodków subregionalnych: Radom - 229,1 tys., P³ock  128,2 tys. Siedlce  76,7 tys.,
Ostro³êka  54,2 tys. i Ciechanów  46,5 tys.. Z wyj¹tkiem Ciechanowa s¹ to miasta na prawach powiatu. 31 miast pe³ni funkcjê orodków powiatowych,
a 48 orodków gminnych (miejskich lub miejsko-wiejskich).
W miastach województwa mazowieckiego mieszka 3457,3 tys. osób, co stanowi 13,8% ludnoci miejskiej kraju. Ludnoæ miast stanowi 64,7% ogó³u
ludnoci województwa. Najwy¿szym udzia³em ludnoci miejskiej charakteryzuj¹ siê powiaty po³o¿one wokó³ Warszawy. Bardzo niski procent ludnoci
miejskiej wystêpuje natomiast w powiecie siedleckim, ostro³êckim, przysuskim, lipskim, ³osickim, p³ockim.
Podzia³ funkcjonalny miast  Wiêkszoæ miast ma charakter wielofunkcyjny, co oznacza, ¿e w strukturze zatrudnienia zbli¿ony do siebie udzia³
(oko³o 30%) posiadaj¹ pracuj¹cy w przemyle i budownictwie, w us³ugach rynkowych i w us³ugach nierynkowych. Dominacj¹ funkcji przemys³owych (ponad
50% pracuj¹cych w przemyle i budownictwie) charakteryzowa³o siê 15 miast, w wiêkszoci ma³ych. Do tej kategorii nale¿¹ m.in.: Piaseczno, Grodzisk
Mazowiecki i Ostrów Mazowiecka. Przewag¹ funkcji us³ugowych (ponad 70% pracuj¹cych w us³ugach rynkowych i nierynkowych ³¹cznie) charakteryzowa³y siê 22 miasta, wród których nale¿y wyró¿niæ Warszawê, Otwock i Pu³tusk.
Metropolia sto³eczna Warszawa - Szczególne miejsce w hierarchii miast zajmuje Warszawa. Jej rola wynika z pe³nionej funkcji stolicy pañstwa. W
skali kraju Warszawa wyró¿nia siê nie tylko najwiêksz¹ liczb¹ ludnoci ale tak¿e du¿ym potencja³em produkcyjnym i us³ugowym, zw³aszcza w dziedzinie
nauki i szkolnictwa wy¿szego, kultury, s³u¿by zdrowia, administracji wszystkich szczebli, porednictwa finansowego, obs³ugi nieruchomoci i firm.
Rola Warszawy w planie zagospodarowania przestrzennego województwa jest postrzegana przez pryzmat jej uwarunkowañ miêdzynarodowych, ogólnokrajowych i regionalnych. Dotychczas pozytywne oddzia³ywanie Warszawy jest widoczne jedynie w jej najbli¿szym otoczeniu. Wyra¿a siê ono w wy¿szej
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ni¿ na pozosta³ych terenach dynamice przyrostu ludnoci, a tak¿e du¿ej liczbie podmiotów gospodarczych, wród których znaczny udzia³ odgrywaj¹ spó³ki
z udzia³em kapita³u zagranicznego. Obserwuje siê doæ szybki proces wyludniania siê niektórych dzielnic warszawskich  zw³aszcza centrum. Ubytek ten jest
z jednej strony wynikiem ujemnego i ci¹gle malej¹cego przyrostu naturalnego, z drugiej za przenoszeniem siê mieszkañców o wy¿szych dochodach poza
miasto. Problemem do rozwi¹zania w przysz³oci powinno byæ zwiêkszenie pozytywnego oddzia³ywania Warszawy na orodki subregionalne, a poprzez te
orodki - na obszary peryferyjne województwa.
Subregionalne orodki rozwoju. Rozleg³y obszar województwa mazowieckiego sprawia, ¿e obszary peryferyjne maj¹ utrudniony dostêp do us³ug
zlokalizowanych w stolicy regionu i kraju. W tej sytuacji wa¿n¹ rolê maj¹ do spe³nienia by³e miasta wojewódzkie: Radom, P³ock i Siedlce, Ostro³êka
i Ciechanów, uznane w koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju za ponadregionalne i regionalne orodki równowa¿enia rozwoju.
W okresie pe³nienia funkcji stolic województw potencja³ gospodarczy i us³ugowy tych miast powiêkszy³ siê znacznie. Obecnie orodki te przechodz¹ fazê
restrukturyzacji szukaj¹c nowych podstaw rozwoju.
Orodki powiatowe. Wa¿n¹ rolê w obs³udze ludnoci, zw³aszcza na peryferyjnych obszarach województwa, odgrywaj¹ miasta powiatowe. Z funkcji
pe³nionych przez te miasta na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹: nauczanie na poziomie ponadgimnazjalnym i lecznictwo szpitalne. Czêæ miast powiatowych
posiada niewielki potencja³ ludnociowy, a w lad za tym równie¿ gospodarczy i us³ugowy, co ogranicza mo¿liwoci ich oddzia³ywania na teren swojego
powiatu. Na koniec 2002 roku 10 tys. mieszkañców nie przekracza³y miasta powiatowe: Bia³obrzegi, Lipsko, £osice, Przysucha, Zwoleñ, ¯uromin. Udzia³
ludnoci miejskiej tych powiatów wynosi oko³o 25%.
Pozosta³e miasta. Wród pozosta³ych miast województwa mazowieckiego nale¿y wyró¿niæ liczne miasta w obszarze metropolitalnym Warszawy,
miasto Pionki i ma³e miasteczka po³o¿one na peryferiach województwa. Miasta te charakteryzowa³y siê zró¿nicowan¹ dynamik¹ przyrostu ludnoci w latach
1990-2002. Najwy¿sz¹ dynamikê w tym okresie (przyrost ludnoci powy¿ej 10%) posiada³y: Weso³a (obecnie w³¹czona w granice Warszawy), £omianki,
Koby³ka, Marki, Pilawa, Myszyniec, Serock, Skaryszew, Z¹bki, T³uszcz i Zielonka. Wyludnia³y siê w tym czasie miasta: Zakroczym, Nowe Miasto nad
Pilic¹, Mogielnica, Radzymin i Drobin. Nale¿y te¿ wyró¿niæ grupê miejscowoci, które prawa miejskie uzyska³y po 1988 roku. S¹ to: Bie¿uñ, Kosów Lacki,
Myszyniec, Drobin, Glinojeck, Halinów, £omianki i Tarczyn.
Ma³e miasteczka s¹ na ogó³ silnymi orodkami gminnymi. Na obszarach peryferyjnych spe³niaj¹ czêsto uzupe³niaj¹c¹ rolê w stosunku do siedzib
powiatów. Do takich orodków mo¿na zaliczyæ: Chorzele w powiecie przasnyskim, Myszyniec w powiecie ostro³êckim, Bie¿uñ w powiecie ¿uromiñskim,
Glinojeck w powiecie ciechanowskim, Raci¹¿ w powiecie p³oñskim, Drobin i Wyszogród w powiecie p³ockim, Ró¿an w powiecie makowskim, T³uszcz
i Radzymin w powiecie wo³omiñskim, £ochów w powiecie wêgrowskim, Kosów Lacki w powiecie soko³owskim, Warka i Nowe Miasto nad Pilic¹
w powiecie grójeckim, £askarzew i ¯elechów w powiecie garwoliñskim, Ka³uszyn w powiecie miñskim, Pionki - wyró¿niaj¹ce siê liczb¹ ludnoci 22 tys.
i I³¿a w powiecie radomskim. Miasta te powinny odgrywaæ wa¿n¹ rolê w poprawie warunków ¿ycia ludnoci na peryferyjnych obszarach województwa.
Orodki gminne. Sieæ miast i miasteczek na obszarach peryferyjnych województwa mazowieckiego jest stosunkowo rzadka, co mo¿na uznaæ za jeden z
czynników szybkiego wyludniania siê tych obszarów. Z tego wzglêdu warto zwróciæ uwagê na wybrane orodki gminne na tych obszarach jako potencjalne,
lokalne orodki równowa¿enia rozwoju. Na szczególn¹ uwagê zas³uguj¹ orodki gminne, które w przesz³oci posiada³y prawa miejskie. W lad
za aktywizacj¹ gospodarcz¹ i spo³eczn¹ tych miejscowoci mo¿e nastêpowaæ przywracanie im praw miejskich.
Wiejsk¹ sieæ osadnicz¹ tworzy 9136 miejscowoci, w tym 7851 wsi. Zamieszkuje je 1814,4 tys. ludnoci. Na jedn¹ miejscowoæ przypada 199 osób
(w kraju 260 osób), co oznacza du¿e rozproszenie zabudowy wiejskiej. Obszary wiejskie, zw³aszcza oddalone od wiêkszych orodków miejskich
i od g³ównych dróg, posiadaj¹ utrudniony dostêp do podstawowych us³ug i pozarolniczego rynku pracy. Konsekwencj¹ tego jest szybki, selektywny proces
wyludniania, a jego nastêpstwem  deformacja struktury ludnoci wed³ug wieku, p³ci i poziomu wykszta³cenia. Obszary te z regu³y charakteryzuj¹ siê ni¿szym
poziomem rozwoju cywilizacyjnego.
Na mapie 14 przedstawiono miejsk¹ sieæ osadnicz¹ oraz zasiêgi oddzia³ywania aglomeracji warszawskiej i orodków subregionalnych wed³ug
8

delimitacji przeprowadzonej przez prof. A. Stasiaka .

2.4. Wartoci kulturowe
Jednym z istotnych elementów ochrony dziedzictwa kulturowego jest to¿samoæ regionalna, budowana poprzez pielêgnowanie i kultywowanie
wartoci lokalnej kultury materialnej i niematerialnej. Istotnym czynnikiem subiektywnym jest tu stan spo³ecznej wiadomoci historycznej, poczucie wspólnoty dziejów, tradycji, norm i wzorów zachowañ.
Mazowsze nie stanowi³o i nie stanowi obszaru jednorodnego kulturowo. Wyró¿nia siê tu nastêpuj¹ce g³ówne regiony etnograficzne: Kurpie pó³nocne
(Kurpie Puszczy Zielonej), Kurpie po³udniowe (Kurpie Puszczy Bia³ej), Mazowsze Pó³nocne, Mazowsze Po³udniowo-Wschodnie i Podlasie Po³udniowe.
Niektóre regiony jak Kurpiowszczyzna i £owicki zachowa³y do dzi odrêbnoæ kulturow¹ czy nawet gwarow¹. Pocz¹wszy od po³owy XIII w. do po³owy
XVI w. (do czasu inkorporacji Mazowsza do Korony) Mazowsze posiada³o znaczn¹ odrêbnoæ polityczn¹ i prawn¹. Jej spucizn¹ by³a struktura spo³eczna,
8

Wed³ug prognozy GUS na lata 2003-2030

plan zagospodarowania w‡a ciwy +.qxd

05-02-18

09:16

Page 37

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

!%

plan zagospodarowania w‡a ciwy +.qxd

05-02-18

09:16

Page 38

38 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
wyra¿aj¹ca siê du¿ym odsetkiem szlachty zagrodowej. W obszarze obecnego województwa mazowieckiego znalaz³y siê równie¿ tereny pó³nocnej
Ma³opolski  region Radomia stanowi¹cy fragment dzielnicy sandomierskiej tzw. Zapilcze.
Na terenach tych mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce regiony etnograficzne: Kozienicki, I³¿eckoStarachowicki i OpoczyñskoKoneckoPrzysuski.
Urbanizacja na Mazowszu rozpoczê³a siê stosunkowo póno. Wiêkszoæ miast dawnego Mazowsza ma metrykê redniowieczn¹. Najwczeniejszymi
lokacjami legitymuj¹ siê I³¿a, P³ock, Skaryszew, Radom, Pu³tusk i Warszawa. Najstarsze redniowieczne lokacje wystêpuj¹ na obszarze lewego dorzecza
Wis³y w po³udniowo-zachodniej czêci Mazowsza. Po prawej stronie Wis³y przewa¿aj¹ lokacje z XVI w, za na obszarze pó³nocno-wschodnim nastêpowa³o
powolne, równomierne rozwijanie sieci miast od XIV do XVI wieku. Mazowsze Pó³nocne i Podlasie to obszary, na których przewa¿aj¹ lokacje z XVII-XVIII
wieku.
W dziejach Mazowsza mo¿na wyró¿niæ nastêpuj¹ce okresy:
-

okres rozkwitu gospodarczego od XIV do XVI wieku. W tym czasie nast¹pi³y lokacje du¿ej liczby miast (112 miast z terenu obecnego
województwa). Rozwój handlu w XVI w. spowodowa³ zwiêkszenie roli dróg tranzytowych i w konsekwencji rozwój miast po³o¿onych przy tych
drogach;

-

okres upadku miast w XVII i XVIII wieku. Regres gospodarczy oraz towarzysz¹ce mu wojny zahamowa³y proces lokowania nowych miast
(12 nowych lokacji), a miasta istniej¹ce nie mia³y mo¿liwoci ekonomicznych do odbudowy po zniszczeniach wojennych;

-

okres o¿ywienia i przemian gospodarczych w XIX i XX wieku. Rozwój komunikacji drogowej i kolejowej oraz przemys³u wp³yn¹³ znacz¹co
na zmiany sieci osadniczej i miejscowoci. Powsta³y nowe miasta, ale równoczenie wiele miast prze¿ywa³o upadek nie tylko w zwi¹zku
z nowymi przebiegami szlaków komunikacyjnych, ale równie¿ w wyniku likwidacji wielu orodków miejskich na mocy rozporz¹dzenia wydanego
przez w³adze carskie w 1866 jako kara za udzia³ w powstaniach.

Wród miast o szczególnym znaczeniu dla kultury narodowej nale¿y wymieniæ Warszawê, Pu³tusk, Szyd³owiec, P³ock, Radom, Siedlce, Górê
Kalwariê, I³¿ê, Przasnysz, Sierpc, Wêgrów i Ostro³êkê. Nale¿y te¿ zwróciæ uwagê na miejscowoci, które utraci³y wprawdzie prawa miejskie, ale posiadaj¹
wysokie walory dawnego krajobrazu urbanistycznego. S¹ to: Czersk, Czerwiñsk i Maciejowice.
Do miast stanowi¹cych wiadectwo polskich tradycji przemys³owych nale¿y ¯yrardów (proponowany do wpisania na listê wiatowego dziedzictwa
przemys³owego), a tak¿e Pionki bêd¹ce przyk³adem miasta powsta³ego w ramach Centralnego Okrêgu Przemys³owego. W dziedzictwo kulturowe wpisuj¹ siê
równie¿ zak³adane w latach miêdzywojennych miasta-ogrody: Z¹bki, Podkowa Lena, Milanówek i Konstancin, a tak¿e Rybienko Lene, Ostrówek
i miejscowoci Pasma Otwockiego.
Poza wymienionymi miejscowociami znaczne walory historyczne posiadaj¹ równie¿ Ciechanów, P³oñsk, Sochaczew, M³awa, Bie¿uñ, Wyszogród,
Zakroczym, Nowy Dwór Mazowiecki, Serock, Brok, Miñsk Mazowiecki, ¯elechów, Gostynin, G¹bin, B³onie, Piaseczno, Grójec, Nowe Miasto nad Pilic¹,
Warka, Kozienice, Przysucha, Skaryszew, Solec n/Wis³¹ i Mogielnica. Wymienione miejscowoci wyró¿niaj¹ siê wartociowymi uk³adami urbanistycznymi,
wybitnymi wartociami krajobrazowymi oraz cenn¹ tradycj¹ historyczn¹ i zabytkowymi obiektami architektonicznymi.
Znaczna czêæ obszaru województwa mazowieckiego posiada rozpoznanie w zakresie dziedzictwa archeologicznego. Zewidencjonowano kilkanacie
tysiêcy stanowisk archeologicznych podzielonych na podstawowe typy jednorodnych wewnêtrznie i zwartych terytorialnie koncentracji. S¹ to: Równina
B³oñska, Prawobrze¿ne Mazowsze P³ockie, Zlewisko Bzury, Pradolina Wis³y, Dolina Narwi, Bugu, Pilicy, Wysoczyzna Rawska, okolice Sierpca, Gostynina,
a w po³udniowej czêci województwa obszar od Starej B³otnicy do Przysuchy, okolice Radomia i Solca n/Wis³¹, obszar od Oroñska do I³¿y.
Wród dóbr kultury materialnej wystêpuj¹cych na obszarze województwa mazowieckiego oko³o 5000 jest objêtych ochron¹ prawn¹. Zespó³ Starego
i Nowego Miasta w Warszawie zosta³ wpisany na listê wiatowego Dziedzictwa Kultury, a historyczny zespó³ Warszawy z Traktem Królewskim i Wilanowem
uzyska³ status pomnika historii. Starówka Warszawska oprócz wartoci materialnych posiada równie¿ symbolikê niematerialn¹  jako efekt wysi³ku ca³ego
narodu w³o¿ony w odbudowê miasta ze zniszczeñ wojennych.
Konwencja w sprawie Ochrony Zabytków Architektonicznych w Europie (Cordoba 95) zobowi¹zuje kraje cz³onkowskie do ochrony i utrzymania
zabytków przy uwzglêdnieniu potrzeb wspó³czesnego spo³eczeñstwa. W tym kontekcie szczególnej opieki wymaga architektura drewniana. Wród jej
przyk³adów warto zwróciæ uwagê na zachowane jeszcze i wyró¿niaj¹ce siê przyk³ady architektury niderlandzkiej, wystêpuj¹cej na obszarach kolonizacji
olêderskiej na Mazowszu wzd³u¿ Wis³y oraz nad Bugiem i Narwi¹.
W krajobraz wsi mazowieckich wpisane s¹ równie¿ zabytki techniki budownictwa ludowego (wiatraki, m³yny, kunie). Najbardziej zasobne w te
obiekty s¹ okolice Siedlec. Wa¿n¹ kwesti¹ pozostaje tak¿e ochrona drewnianego budownictwa sakralnego, i to wraz z otaczaj¹cym te obiekty krajobrazem.
Na obszarze województwa wystêpuj¹ liczne zespo³y dworsko-pa³acowo-parkowe, które s¹ obrazem historycznej struktury spo³ecznej. Wspó³czesny zakres
ochrony zabytków to skala krajobrazu, w którym mieszcz¹ siê wszystkie budowle, dzie³a, za³o¿enia i zespo³y bêd¹ce przedmiotem ochrony. Potrzeba ochrony
wynika z potrzeb rodowiskowych w ró¿nych ujêciach: przyrodniczym, kulturowo-zabytkowym, geograficznym i historycznym oraz z potrzeb turystyki
i wypoczynku.
W regionie mazowieckim do najcenniejszych krajobrazów kulturowych nale¿¹:


Opinogóra, Pu³tusk, Skarpa Warszawska - krajobraz kulturowy komponowany;
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P³ock-Nieszawa, Wyszogród-Czerwiñsk, Solec n/Wis³¹ - krajobraz wilany;



Liw-Stara Wie, Góra Kalwaria - krajobraz pielgrzymkowy;



Puszcza Bia³a, Kurpiowski - krajobraz etnograficzny;



Modlin - krajobraz twierdzy;



Przyczó³ek Warecko-Magnuszewski, M³awa - linia obronna z 1939 r., Ossów (Pole Bitwy Warszawskiej 1920r.).
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W po³udniowej czêci województwa w okolicach I³¿y i Sienna po³o¿ony jest fragment projektowanego w województwie wiêtokrzyskim Parku
Kulturowego Doliny Kamiennej.Szczegó³owa delimitacja tych obszarów wymaga wykonania dodatkowych analiz i studiów.
Znacz¹cym wielkoprzestrzennym elementem rodowiska kulturowego z charakterystycznymi elementami krajobrazowymi na Równinie Mazowieckiej
jest Wis³a i jej pradolina.Ogromne znaczenie historycznoemocjonalne zarówno w skali kraju jak i Europy posiada Warszawa. Z uwagi na jej sto³ecznoæ nie
pe³ni jednak takiej roli w regionie jak inne miasta bêd¹ce siedzibami województw. Nale¿y wiêc d¹¿yæ do wiêkszego jej zwi¹zania z problemami
województwa zw³aszcza w budowaniu regionalnej to¿samoci.

2.5. Infrastruktura spo³eczna
Poziom wyposa¿enia Mazowsza w urz¹dzenia i instytucje infrastruktury spo³ecznej jest mocno zró¿nicowany i zale¿y nie tylko od lokalizacji danej
placówki, ale tak¿e od jej stanu technicznego oraz wielkoci i zakresu wiadczonych us³ug. Zdecydowana koncentracja infrastruktury spo³ecznej o znaczeniu
ponadlokalnym wystêpuje w Warszawie. Dosyæ dobrze wyposa¿one s¹ orodki subregionalne. Natomiast wyposa¿enie mniejszych orodków oraz terenów
wiejskich jest zdecydowanie gorsze i znacznie poni¿ej poziomu uzasadnionych potrzeb (mapa 16).
Szkolnictwo wy¿sze i owiata. W województwie funkcjonuje 86 uczelni wy¿szych, w tym w Warszawie 53. Znacz¹cymi orodkami szkolnictwa
wy¿szego s¹ tak¿e Radom, P³ock, Ciechanów, Ostro³êka i Pu³tusk. Równie¿ w zakresie szkolnictwa ponadpodstawowego zdecydowana koncentracja szkó³
wystêpuje w Warszawie i subregionie warszawskim oraz w Radomiu i P³ocku. W zakresie szkolnictwa ogólnokszta³c¹cego najmniejsz¹ liczb¹ placówek
charakteryzuje siê subregion radomski. Najwiêcej uczniów na 10 000 mieszkañców przypada³o w miastach bêd¹cych siedzibami powiatów: Siedlcach (501),
Ostro³êce (410), P³ocku (313), natomiast najmniej w powiatach ziemskich otaczaj¹cych powiaty grodzkie, tj. siedleckim (2,45), ostro³êckim (24,54), p³ockim
(53,60). Placówki szkolnictwa zawodowego s¹ rozmieszczone bardziej równomiernie. Najwy¿sza liczba uczniów w szko³ach rednich i zasadniczych
zawodowych na 10 000 mieszkañców przypada³a w Ostro³êce (644,82), Siedlcach (559,75) oraz w P³ocku (485,88), natomiast najmniejsza w powiatach
siedleckim (30,48), pruszkowskim (94,84) i warszawskim zachodnim (100,88).
S³u¿ba zdrowia W zakresie dostêpnoci do placówek s³u¿by zdrowia najgorsza sytuacja wystêpuje w pó³nocnej i rodkowej czêci województwa oraz
w powiecie gostyniñskim, bior¹c pod uwagê liczbê ludnoci na 1 placówkê ambulatoryjnej opieki zdrowotnej. Na ogóln¹ liczbê 84 szpitali publicznych
37 jest zlokalizowanych Warszawie. Najwy¿szy wskanik ludnoci przypadaj¹cej na 1 ³ó¿ko w szpitalu wystêpowa³ w powiatach: zwoleñskim (852,04),
grodziskim (813,62), radomskim (603,48), najni¿szy w powiatach: gostyniñskim (66,66), otwockim (91,17) i Siedlcach (102,29). W powiatach bia³obrzeskim,
legionowskim, szyd³owieckim, ostro³êckim, p³ockim i siedleckim nie ma szpitali. Trzy ostatnie powiaty obs³ugiwane s¹ przez szpitale zlokalizowane
w miastach na prawach powiatu. Stosunkowo dobra sytuacja w zakresie lecznictwa zamkniêtego jest w subregionie warszawskim oraz w Radomiu, P³ocku
i Siedlcach. Natomiast w zakresie ambulatoryjnej opieki zdrowotnej w Warszawie, Radomiu i P³ocku. W domy i zak³ady pomocy spo³ecznej najlepiej
wyposa¿ona jest Warszawa i powiaty s¹siaduj¹ce z Warszaw¹ od po³udniowego zachodu (m.in. funkcjonuje tu Mazowiecki Zak³ad dla Niewidomych
w Laskach) oraz powiat radomski i p³ocki. Szczególnym problemem polityki spo³ecznej jest miêdzy innymi liczba osób korzystaj¹cych z pomocy spo³ecznej.
Najwiêcej z pomocy spo³ecznej (w przeliczeniu na 1 mieszkañca) korzystali mieszkañcy subregionu radomskiego oraz pó³nocnego Mazowsza.
W województwie funkcjonuje jedno uzdrowisko  Konstancin, po³o¿one w powiecie piaseczyñskim.
Placówki kultury o znaczeniu regionalnym i ponadregionalnym s¹ zlokalizowane przede wszystkim w Warszawie. Skupiaj¹ siê tu najwa¿niejsze
instytucje narodowe: Teatr Narodowy, Teatr WielkiOpera Narodowa, Filharmonia Narodowa oraz Zamek Królewski i Muzeum £azienki Królewskie.
W Warszawie dzia³a 51 muzeów.
Bardziej równomiernie s¹ rozmieszczone placówki biblioteczne, chocia¿ zdecydowana ich przewaga wystêpuje tak¿e w Warszawie, bo a¿ 17,3%
wszystkich bibliotek w województwie. Najwy¿szy wskanik liczby bibliotek na 1000 mieszkañców odnotowano w powiatach: ostro³êckim, makowskim,
¿uromiñskim, najni¿szy w Radomiu, Siedlcach oraz w P³ocku.
Wród placówek naukowo-badawczych najwiêksza koncentracja zaznacza siê w Warszawie i orodkach subregionalnych: w P³ocku, Radomiu, Siedlcach,
Ostro³êce, Ciechanowie.
Wród obiektów kultury materialnej wystêpujacych na obszarze województwa mazowieckiego oko³o 5000 jest objêtych ochron¹ prawn¹, a zespó³ Starego
i Nowego Miasta w Warszawie zosta³ wpisany na listê wiatowego dziedzictwa. W Warszawie znajduje siê najwiêksze skupisko obiektów zabytkowych
wpisanych do rejestru zabytków (oko³o 1300). Poza Warszaw¹ du¿e nagromadzenie zabytków wystêpuje w ¯yrardowie, Radomiu, P³ocku, Ciechanowie,
Pu³tusku, I³¿y, Szyd³owcu, Ostro³ece i Przasnyszu.

plan zagospodarowania w‡a ciwy +.qxd

05-02-18

09:16

Page 40

" Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

plan zagospodarowania w‡a ciwy +.qxd

05-02-18

09:17

Page 41

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

"

plan zagospodarowania w‡a ciwy +.qxd

05-02-18

09:17

Page 42

42 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego

3. Uwarunkowania gospodarcze
3.1. Przemys³
Województwo mazowieckie jest regionem uprzemys³owionym. Produkcja sprzedana przemys³u w 2002 roku wynosi³a 105,5 mld z³, co stanowi³o
20,6% wielkoci krajowej. Jest to najwy¿szy udzia³ wród 16 województw w kraju. W ostatnich latach udzia³ województwa w kraju systematycznie zwiêksza siê
(w roku 1999  19,8%, w 2000r.  20,0%, w 2001r.  20,5%). Wystêpuj¹ ogromne ró¿nice w poziomie uprzemys³owienia poszczególnych powiatów.
Przyjmuj¹c za miernik produkcjê sprzedan¹ przemys³u na 1 mieszkañca, w 2002 roku wynosi³a ona rednio w województwie 18,5 tys. z³ (w kraju
12,1 tys. z³), a najwiêcej w powiecie piaseczyñskim (32,5 tys. z³) i w Warszawie (31,5 tys. z³). Wartoæ produkcji sprzedanej powy¿ej 10 tys. z³ na mieszkañca posiada³y ponadto powiaty: miasto Ostro³êka, miasto Siedlce oraz garwoliñski, grodziski, grójecki, m³awski, nowodworski, pruszkowski i sochaczewski.
Zapewne wysok¹ wartoæ produkcji sprzedanej posiadaj¹ tak¿e powiaty kozienicki i miasto P³ock, ale dok³adne dane s¹ dla nich w dostêpnej statystyce
utajnione.
Do bardziej rozwiniêtych bran¿ mo¿na zaliczyæ 10 ni¿ej wymienionych, z których ka¿da zatrudnia³a w 2002r. wiêcej ni¿ 10 tys. osób, a mianowicie:
-

przemys³ spo¿ywczy, g³ównie miêsny, mleczarski, owocowo-warzywniczy, piekarniczy i napojów,

-

energetyka, zw³aszcza elektrociep³ownie, gaz,

-

przemys³ wydawniczy i poligraficzny,

-

przemys³ chemiczny, g³ównie farmaceutyczny i chemii gospodarczej,

-

przemys³ metalowy, g³ównie narzêdziowy,

-

przemys³ odzie¿owy,

-

przemys³ maszyn i urz¹dzeñ, g³ównie zbrojeniowy i ci¹gnikowy,

-

przemys³ gumowy,

-

przemys³ sprzêtu radiowo-telewizyjnego,

-

przemys³ mineralny, g³ównie cementowy i betoniarski.

Do pozytywnych cech struktury przemys³u w województwie zaliczyæ te¿ nale¿y wykszta³cenie siê szeregu przemys³ów, opartych czêciowo na
miejscowej bazie surowcowej (przemys³ spo¿ywczy) oraz opieraj¹cych siê na dostawach surowców (rafineria), a tak¿e wystêpowanie w strukturze przemys³u
regionu bran¿, w których zarysowa³y siê tendencje do specjalizacji pod k¹tem handlu zagranicznego. S¹ to przemys³y: warzywniczo-owocowy, odzie¿owy
i meblarski. W tej grupie wystêpuje tak¿e przemys³ samochodowy, ale jego perspektywy nie s¹ tak jasne. Ujemnymi stronami struktury przemys³u s¹
natomiast: niedostateczny jeszcze udzia³ przemys³ów wysokiej technologii oraz niekorzystna struktura wewnêtrzna tych przemys³ów.
Miar¹ wysokiej aktywnoci gospodarczej województwa mazowieckiego s¹ udzia³y w krajowej strukturze podmiotów gospodarczych. W odniesieniu do
wybranych grup tych podmiotów (2003 r.) przedstawia³y siê one nastêpuj¹co: przedsiêbiorstwa pañstwowe  20,0%, spó³dzielnie - 17,8%, spó³ki prawa
handlowego - 27,1%, w tym z udzia³em kapita³u zagranicznego: akcyjne  44,5%, z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹  28,1%4. Przytoczone wskaniki
wiadcz¹ o bardzo wysokiej koncentracji kapita³u zagranicznego, ulokowanego g³ównie w Warszawie i powiatach podwarszawskich. Rozmieszczenie spó³ek
z udzia³em kapita³u zagranicznego na koniec 2002 roku w przekroju gmin przedstawiono na mapie 18.
Ogólna liczba podmiotów gospodarki narodowej na obszarze woj. mazowieckiego ci¹gle wykazuje tendencjê wzrostow¹5. W strukturze w³asnociowej
podmiotów dokonuj¹ siê przekszta³cenia w wyniku prywatyzacji przedsiêbiorstw pañstwowych i tworzenia nowych podmiotów. W okresie od 1.VIII 1990r.
do 31.XII 2002r. sprywatyzowano metod¹ bezporedni¹ 233 przedsiêbiorstwa pañstwowe6. W strukturze przestrzennej podmiotów widoczna jest dominacja
Warszawy i powiatów podwarszawskich oraz miast na prawach powiatu. W Warszawie (wed³ug stanu na 31.12.2003r.) funkcjonowa³o 67% ogólnej liczby
podmiotów osób prawnych w województwie i 43% zak³adów osób fizycznych. Warszawa posiada te¿ zdecydowanie najwy¿sze wskaniki liczby podmiotów
na 1000 ludnoci, które wynosi³y 53,2 dla podmiotów osób prawnych i 109,5 dla zak³adów osób fizycznych. Poza powiatami posiadaj¹cymi siedziby
w miastach na prawach powiatu, koñcowe lokaty na obydwu omawianych tu listach zajmuj¹ na ogó³ powiaty po³o¿one peryferyjnie, których siedzibami
s¹ najmniejsze miasta.
Strukturê podmiotów gospodarczych w koñcu 2003r. przedstawia tabela 2.

9
10
11

Wyliczenia w³asne na podstawie Biuletynu statystycznego województwa mazowieckiego, US w Warszawie, grudzieñ 2003.
W koñcu 1997 roku by³o ich 427,2 tys., za wed³ug stanu w dniu 31.12.2003 roku - 575,6 tys. tj. o 34,7% wiêcej.
Z tego w wyniku: sprzeda¿y maj¹tku - 51, wniesienia maj¹tku do spó³ki - 20, oddania maj¹tku do odp³atnego korzystania - 154, zastosowania mieszanych sposobów zbycia maj¹tku - 8. Rocznik
statystyczny województw, GUS, Warszawa 2003, tabl. 7(281), s. 352.
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Tabela 2 • Podmioty gospodarcze - stan w dniu 31.12.2003r.
Wyszczególnienie
Podmioty osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie maj¹cych osobowoci prawnej
z tego sektor: publiczny
Prywatny
z pozycji razem:
przedsiêbiorstwa pañstwowe
Spó³dzielnie
spó³ki prawa handlowego razem
w tym z przewag¹ kapita³u zagranicznego
Zak³ady osób fizycznych
w tym:
przetwórstwo przemys³owe
budownictwo
handel i naprawy
hotele i restauracje
transport, gospodarka magazynowa i ³¹cznoæ
porednictwo finansowe
obs³uga nieruchomoci i firm

Iloæ

%

145713
12308
133405

100,0
8,4
91,6

347
3293
56622
14755
429885

0,2
2,3
38,9
10,1
100,0

45407
49208
146045
9329
43265
17510
63820

10,6
11,4
34,0
2,2
10,1
4,0
14,8

ród³o: wyliczenia w³asne na podstawie Biuletynu Statystycznego Województwa Mazowieckiego, nr 12 z 2003r.

3.2. Rolnictwo
Gospodarka rolna nadal posiada du¿e znaczenie w rozwoju gospodarczym i spo³ecznym województwa. W rolnictwie województwa w 2002r. (wed³ug
NSP) pracowa³o 15,9% ludnoci aktywnej zawodowo (kraj  16,9%). Jednak na obszarach pó³nocnej, wschodniej i po³udniowej czêci województwa udzia³
zatrudnionych w rolnictwie indywidualnym przekracza 50% ogó³u czynnych zawodowo.
Z punktu widzenia warunków przyrodniczych województwo mazowieckie charakteryzuje siê du¿ym zró¿nicowaniem rolniczej przestrzeni produkcyjnej.
12

redni wskanik waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej (wed³ug skali IUNG) waha siê od 37 pkt do 94 punktów (mapa 7). W strukturze terenów
rolnych (wed³ug klas bonitacyjnych) przewa¿aj¹ grunty rednie jakociowo,zaliczane do kl. IV  37,1% (kraj  39,9%), a s³abe - kl. V - 28,4%
(kraj  22,6%).
Gleby bardzo dobre i dobre jakociowo - kl. I-III - stanowi¹ 17,8% (kraj  26,0%) ogólnej powierzchni u¿ytków rolnych. Gleby najlepsze dla produkcji
rolnej - w postaci wiêkszych zwartych kompleksów - wystêpuj¹ w powiatach: ciechanowskim, przasnyskim, gostyniñskim, grójeckim, sochaczewskim,
p³oñskim, p³ockim, lipskim, soko³owskim, ³osickim. Gleby najni¿szych klas wystêpuj¹ w pó³nocnowschodniej czêci województwa.
Zró¿nicowanie warunków przyrodniczych regionu, a tak¿e renta po³o¿enia w stosunku do ch³onnego rynku aglomeracji warszawskiej wp³ywa
na zró¿nicowanie kierunków u¿ytkowania rolniczego gruntów, specjalizacji oraz poziomu intensywnoci i towarowoci rolnictwa. Poziom intensywnoci
rolnictwa i dominuj¹ce kierunki produkcji przedstawiono, ze wzglêdu na skalê opracowania, w du¿ym zagregowaniu przestrzennym na mapie 19.
Generalnie intensywne rolnictwo wystêpuje w czêci zachodniej województwa- na wysoczynie Ciechanowskiej, P³ockiej, równinie
SochaczewskoB³oñskiej, na obszarze aglomeracji warszawskiej, w rejonie grójeckim a¿ po Wis³ê oraz obejmuje powiaty subregionu ciechanowskiego:
¿uromiñski, p³oñski, pu³tuski i powiaty subregionu radomskiego: przysuski, bia³obrzeski, kozienicki. W czêci wschodniej województwa intensywne rolnictwo wystêpuje w powiatach nadbu¿añskich.
13

Dominuj¹cymi kierunkami produkcji jest: sadownictwo, warzywnictwo, chów trzody chlewnej, byd³a oraz drobiu, wzrasta tak¿e znaczenie pszczelarstwa :


mazowieckie sady maj¹ najwiêkszy udzia³ w powierzchni sadowniczej kraju  oko³o 32% i skoncentrowane s¹ w rejonie grójeckim (zag³êbiu
sadowniczym Mazowsza i kraju), wzd³u¿ Wis³y, w czêci po³udniowo-zachodniej aglomeracji warszawskiej oraz w rejonie sochaczewskim i p³oñskim;



warzywnictwo podobnie jak sadownictwo posiada najwiêkszy udzia³ w krajowej powierzchni upraw warzyw  ponad 15% i skoncentrowane jest na
obszarach wzd³u¿ doliny Wis³y, w czêci po³udniowozachodniej aglomeracji warszawskiej, w rejonie sochaczewskim i p³oñskim, a tak¿e
w powiatach: nowodworskim, kozienickim, lipskim i miñskim;



wysoka obsada byd³a  powy¿ej 45 szt./100ha UR - charakterystyczna jest dla rejonów o wysokim udziale u¿ytków zielonych i koncentruje siê przede
wszystkim w czêci pó³nocno-wschodniej województwa w powiatach: ostro³êckim, przasnyskim, m³awskim, makowskim, ¿uromiñskim, w powiatach
nadbu¿añskich i subregionu siedleckiego: siedleckim, wêgrowskim oraz na wysoczynie P³ockiej i Ciechanowskiej;

12

13

Najistotniejsze elementy rodowiska przyrodniczego, stanowi¹ce o jakoci rolniczej przestrzeni produkcyjnej, to: gleby, rzeba terenu, klimat i warunki wodne. Ocenê tych elementów, wyra¿on¹
kompleksowym wskanikiem waloryzacji rolniczej przestrzeni produkcyjnej, opracowan¹ przez IUNiG w Pu³awach przedstawia mapa 7.
Szóste miejsce w kraju pod wzglêdem liczby pni pszczelich - najwiêcej w powiatach: lipskim, garwoliñskim, siedleckim.
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wysoka koncentracja chowu drobiu (pod wzglêdem liczebnoci druga pozycja w kraju) szczególnie w powiatach: ¿uromiñskim, m³awskim, siedleckim,
sierpeckim i p³ockim;



wysoka obsada trzody chlewnej - powy¿ej 90 szt/100ha UR wystêpuje przede wszystkim na obszarach pó³nocno-zachodniej czêci Mazowsza
w powiatach o wysokim poziomie rozwoju rolnictwa wielokierunkowego i dobrze rozwiniêtym przemyle rolno- spo¿ywczym oraz w powiatach
wschodnich regionu o wzglêdnie dobrze rozwiniêtej bazie przetwórstwa rolno-spo¿ywczego.
W województwie mazowieckim wyprodukowano (w 2001r.) 16,2% produkcji krajowej mleka (1 miejsce w kraju) i 12,2% produkcji ¿ywca rzenego

(2 miejsce w kraju). W gospodarstwach mleczarskich wzrasta iloæ i jakoæ produkowanego mleka jak równie¿ poprawia siê jego higiena. Stale podwy¿sza
siê poziom wyposa¿enia technicznego gospodarstw np. w 2002 r. w odniesieniu do roku 1996 zwiêkszy³a siê o oko³o 70% liczba dojarek ruroci¹gowych.
Do chowu wprowadzany jest materia³ o wysokiej jakoci genetycznej, poprawiaj¹cy wydajnoæ jednostkow¹.
Wzrasta powierzchnia oraz postêpuje modernizacja istniej¹cych sadów. W gospodarstwach sadowniczych i warzywniczych du¿y nacisk k³adzie siê
14

na ich wyposa¿enie techniczne, g³ównie w nowoczesne przechowalnie z kontrolowan¹ atmosfer¹ i ch³odnie . Wysoki poziom produkcji owoców, warzyw,
mleka, drobiu ukierunkowuje rozwój komplementarnego przetwórstwa. Rozwijaj¹ siê praktycznie wszystkie bran¿e przetwórstwa rolno-spo¿ywczego.
Szczególnie intensywnie postêpuje modernizacja przemys³u mleczarskiego, w tym równie¿ zorganizowanego w spó³dzielczoci mleczarskiej, stanowi¹cej
w³asnoæ rolników. Poprawia siê efektywnoæ, jakoæ i wzbogaca asortyment produktów tego przemys³u w wietle pojawiaj¹cej siê konkurencji zagranicznej
o innej formie organizacyjnej i kapita³owej.
rednia wielkoæ gospodarstwa rolnego w 2002 roku na Mazowszu przy ogólnej ich liczbie 291,8 tys., wynosi³a 7,6 ha u¿ytków rolnych. Dominuj¹
gospodarstwa ma³e o powierzchni do 5 ha, które stanowi³y 49,8% ogólnej liczby gospodarstw, gospodarstwa o powierzchni 10-20 ha- 17,3%, a gospodarstwa
15

powy¿ej 20 ha stanowi³y tylko 4,8% .
Zmiany zachodz¹ce w strukturze agrarnej maj¹ swoje odbicie w liczbie gospodaruj¹cych jednostek. Spadek liczby gospodarstw w latach 1996-2002
16

wynosi³ 6,5 tys., to jest 2,2% . W poszczególnych grupach obszarowych spadek ten mia³ doæ zró¿nicowany charakter. W strukturze obszarowej zmniejszy³
siê o 5,5% udzia³ gospodarstw w grupie 5-10 ha oraz o 2,8% udzia³ gospodarstw w grupie 10-20 ha, natomiast o 5,6% zwiêkszy³ siê udzia³ w grupie 1-5 ha
i o 1,9% powy¿ej 20 ha. Nadal jednym z g³ównych problemów pozostaje rozdrobnienie gospodarstw rolnych, gdy¿ przep³yw ziemi do gospodarstw
najwiêkszych jest nieznaczny.
Pochodn¹ jakoci rolniczej przestrzeni produkcyjnej, wielkoci i stopnia specjalizacji gospodarstw jest ich towarowoæ. Wartoæ towarowej produkcji
rolnej w przeliczeniu na 1 ha u¿ytków rolnych (wed³ug Powszechnego Spisu Rolnego z 1996 r.) by³a najwy¿sza w pó³nocno-zachodniej czêci województwa
oraz w rejonie grójeckim. W ostatnich latach spada op³acalnoæ produkcji rolnej, g³ównie z powodu niskich cen produktów rolnych oraz stale wzrastaj¹cych
cen towarów i us³ug nabywanych przez rolników. Obni¿a siê dochodowoæ gospodarstw rolnych i nastêpuje ubo¿enie ludnoci wiejskiej. Gospodarstwa rolne
trac¹ mo¿liwoci finansowe do odtwarzania posiadanego maj¹tku trwa³ego i nie mog¹ partycypowaæ w inwestycjach zwi¹zanych z rolnicz¹ i wiejsk¹
infrastruktur¹ techniczn¹. W konsekwencji pogarszaj¹ siê warunki rozwoju spo³eczno-gospodarczego obszarów wiejskich.
Szans¹ rozwoju dla obszarów wiejskich musz¹ siê staæ pozarolnicze dziedziny gospodarki, tj. szeroko rozumiane us³ugi oraz rozwój szkolnictwa
i podnoszenie poziomu wykszta³cenia ludnoci wiejskiej. Szczególn¹ rolê powinny pe³niæ powiatowe orodki rozwoju jako centra obs³ugi danego rejonu
rolniczego.

3.3. Turystyka
Województwo mazowieckie posiada walory turystyczne, licz¹ce siê w skali nie tylko kraju, ale i miêdzynarodowej. S¹ to przede wszystkim wysokiej
klasy atrakcje kulturowe i znacz¹ce wartoci przyrodnicze.
Atrakcje kulturowe to liczne zabytki i miejsca historyczne, których najwiêcej znajduje siê w Warszawie. Walory przyrodnicze województwa to du¿e,
zwarte kompleksy lene, (puszcze: Kampinoska, Kozienicka, Kurpiowska; lasy: chojnowskie, celestynowskie, otwockie i garwoliñskie), rzeki (Wis³a, Narew,
Bug wraz z Zalewem Zegrzyñskim, Liwiec, Pilica, Bzura i Skrwa) oraz jeziora. Na obszarze województwa mo¿na wyodrêbniæ kilka rejonów, gdzie funkcja
turystyczno-wypoczynkowa posiada istotne znaczenie (mapa 20).
Najpopularniejsz¹ form¹ aktywnoci jest turystyka przyjazdowa, w tym biznesowa (dotyczy to g³ównie Warszawy), oraz turystyka wêdrówkowo-krajobrazowa piesza, rowerowa, konna po sieci wyznaczonych szlaków. Popularny jest równie¿ wypoczynek pobytowy (urlopowy i wi¹teczny) indywidualny na
obszarach letniskowych oraz zorganizowany w orodkach wypoczynkowych i kolonijnych. W ostatnich latach mo¿na zaobserwowaæ rozwój nowych form
turystyki, tzw. agroturystykê i ekoturystykê.
W ostatnich latach nast¹pi³ tak¿e rozwój turystyki kulturowej, w tym znaczne o¿ywienie turystyki pielgrzymkowej (Rostkowo, Skêpe, Góra Kalwaria,
14
15
16

Dynamicznie rozwija siê bardzo w¹ska specjalizacja, tj. uprawa papryki pod os³onami g³ównie w gminach: Przytyk, Potworów, Klwów, Radzanów, Wymierzyce.
Wed³ug Powszechnego Spisu Rolnego 2002 - dotyczy gospodarstw powy¿ej 1 ha u¿ytków rolnych.
Powszechny Spis Rolny 2002 w odniesieniu do PSR 1996r.
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Niepokalanów, Stara B³otnica, Skrzyñsko, Wysokie Ko³o). Ochrona krajobrazu kulturowego nabiera wiêc wymiaru gospodarczego, bêd¹c równie¿
czynnikiem kszta³towania to¿samoci mieszkañców zgodnie z przekazywanymi przez pokolenia tradycjami. £¹czy poszanowanie natury i odrêbnoci
etnicznych, religijnych i lokalnych. Rozwój wiadomoci kulturowej powinien byæ realizowany przez pielêgnowanie tradycji regionalnych oraz ochronê dóbr
kultury materialnej. Du¿¹ uwagê nale¿y powiêciæ kultywowaniu tradycji na terenach wsi i ma³ych miasteczek (nierzadko wyró¿niaj¹cych siê du¿ymi
walorami krajobrazowymi oraz wartociowymi uk³adami urbanistycznymi i cennymi tradycjami historycznymi).
Województwo mazowieckie posiada wiêc dobre warunki dla dalszego rozwoju funkcji turystycznej od strony atrakcji, ale równie¿ dziêki istniej¹cej
bazie turystycznej. Jej cech¹ charakterystyczn¹ jest du¿y udzia³ obiektów ca³orocznych i najwiêkszy w kraju udzia³ hoteli wysokostandardowych
17

skoncentrowanych w Warszawie .
Oferta turystyczno-wypoczynkowa województwa napotyka jednak¿e na wieleograniczeñ, miêdzy innymi takich jak niedobór bazy poza Warszaw¹, brak
odpowiedniego zagospodarowania rekreacyjnego wielu atrakcyjnych rejonów turystycznych oraz s³abo rozwiniêta informacja turystyczna i promocja regionu
w kraju i zagranic¹, zw³aszcza w odniesieniu do pozawarszawskiej czêci województwa.

4. Systemy infrastruktury technicznej
Województwo mazowieckie zajmuje pod wieloma wzglêdami centralne miejsce w krajowych systemach infrastruktury technicznej. Dotyczy to
w szczególnoci systemu transportowego (drogowego, kolejowego, lotniczego i komunikacji miejskiej) oraz energetycznego.
Transport drogowy
Na sieæ drogow¹ województwa sk³ada siê 46910 km dróg publicznych, w tym 28 545 km o twardej nawierzchni, co stanowi 11,4% dróg twardych
w kraju. Gêstoæ dróg o twardej nawierzchni na 100km2 wynosi 80,2 km, przy redniej krajowej 79,9 km.
G³ówne po³¹czenia w regionie stanowi¹ drogi krajowe - 2362 km (w tym 22 km ekspresowych). Udzia³ dróg krajowych w ogólnej d³ugoci dróg
publicznych w województwie wynosi 5%. Na województwo mazowieckie przypada 12% ogólnej d³ugoci dróg krajowych w Polsce.
Sieæ dróg wojewódzkich tworz¹ odcinki o ³¹cznej d³ugoci 2966 km, co stanowi oko³o 6% ogólnej d³ugoci dróg publicznych w województwie.
Podstawowy uk³ad drogowy (drogi krajowe i wojewódzkie) charakteryzuje siê promienist¹, historycznie ukszta³towan¹ sieci¹ zbiegaj¹c¹ siê
w Warszawie (mapa 21). Brak jest wykszta³conych, sprawnych po³¹czeñ obwodowych zewnêtrznych w Warszawie oraz obwodowych w regionie. Drogi
krajowe znaczenia miêdzynarodowego krzy¿uj¹ce siê w Warszawie to na kierunku wschód-zachód trasa Berlin-Warszawa-Moskwa i na kierunku pó³nocpo³udnie Helsinki-Gdañsk-Warszawa-Kraków-Bratys³awa. Uk³ad dope³niaj¹ promieniste po³¹czenia miêdzynarodowe Warszawy w kierunku Bia³egostoku
i Sankt Petersburga, Wroc³awia i Pragi, Lublina i Kijowa oraz po³¹czenia krajowe w kierunku Szczecina, Augustowa, Sandomierza.
G³ównym problemem wêz³a warszawskiego jest niska wydolnoæ sieci i wyczerpanie przepustowoci wiêkszoci dróg krajowych i niektórych
wojewódzkich na odcinkach wlotowych do Warszawy (przewa¿aj¹cy rednio dobowy ruch na wlotach kszta³tuje siê w granicach 40-50tys. pojazdów). W¹skie
gard³a w po³¹czeniach zewnêtrznych Warszawy to miêdzy innymi wloty: z po³udnia i po³udniowego zachodu - Janki, pó³nocy - £omianki, pó³nocnegowschodu  Marki, Zakrêt, Stara Mi³osna. Brak jest ukszta³towanych po³¹czeñ obwodowych o wysokiej przepustowoci usprawniajacych po³¹czenia
zewnêtrzne Warszawy oraz pomiedzy dzielnicami. Tranzyt towarowy w wêle warszawskim na kierunku wschód-zachód prowadzony jest drog¹ krajow¹ od
Sochaczewa przez Grójec do Miñska Mazowieckiego. W czêci pó³nocnej ciê¿ki transport prowadzony jest ci¹giem krajowym od Kutna przez P³ock,
Ciechanów, Ostrów Mazowieck¹ w kierunku Bia³egostoku.
Podstawowy uk³ad drogowy w regionie zapewnia po³¹czenia komunikacyjne Warszawy z orodkami subregionalnymi (Radom, P³ock, Siedlce,
Ostro³êka, Ciechanów) po³o¿onymi promienicie w odleg³oci oko³o 100 km od stolicy. Do najs³abszych powi¹zañ drogowych nale¿¹ po³¹czenia Ostro³êki
z Warszaw¹ i Ciechanowa z Warszaw¹. Brak jest bezporednich po³¹czeñ niektórych orodków regionalnych miêdzy sob¹ (np. P³ock-Radom, RadomSiedlce). Brakuje równie¿ ukszta³towanego systemu obwodnic, a zw³aszcza miêdzy orodkami subregionalnymi. Spójnoci komunikacyjnej regionu nie sprzyja zbyt ma³a iloæ przepraw przez Wis³ê.
Podstawowym problemem funkcjonowania uk³adu drogowego województwa jest niska jakoæ sieci dróg nie spe³niaj¹cych wymogów normatywnej
nonoci i niedostosowanych do rozmiarów wzrastaj¹cego ruchu, a tak¿e prowadzenie ruchu tranzytowego przez tereny intensywnie zurbanizowane
(mapa 22).
Drogi powiatowe i gminne stanowi¹ uk³ad uzupe³niaj¹cy, ³¹cz¹cy orodki powiatowe z orodkami gmin, a tak¿e siedziby gmin i miejscowoci miêdzy
sob¹. Ogólna ich d³ugoæ wynosi 15308 km, co stanowi oko³o 32% d³ugoci dróg publicznych w województwie, w tym jest 12556 km o nawierzchni
utwardzonej (82%). Drogi gminne licz¹ ogó³em 26274 km (oko³o 56 % dróg publicznych), wród których 10661 km to drogi utwardzone (oko³o 40%).
17

W województwie mazowieckim (2001r.) znajdowa³o siê 351 obiektów noclegowych zbiorowego zakwaterowania (w tym 90 hoteli), co stanowi³o 4,0% wielkoci krajowej. Liczba miejsc noclegowych w
tych obiektach wynosi³a 34,5 tys., co stanowi 4,6% wielkoci krajowej. Z obiektów tych skorzysta³o 1683,1 tys. osób (11,8% wielkoci krajowej), w tym 667,6 tys. turystów zagranicznych (21,2%
wielkoci krajowej).
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Stan techniczny dróg. Pod wzglêdem konstrukcji nawierzchni oko³o 52% dróg krajowych jest dostosowanych do przenoszenia ruchu pojazdów
o naciskach 100 kN/o, a pozosta³e przenosz¹ nacisk do 80 kN/o. Niedostateczny stan nawierzchni posiada oko³o 33% d³ugoci dróg, niedostateczn¹
szorstkoæ - 48%, a koleiny wystêpuj¹ na ponad 50% d³ugoci ich sieci. Niezadowalaj¹cy jest te¿ stan techniczny obiektów mostowych.
Drogi wojewódzkie cechuje zró¿nicowany stan techniczny: zadowalaj¹cy na oko³o 25% sieci i bardzo z³y na oko³o 50% sieci dróg. Sieæ dróg
wojewódzkich w wiêkszoci nie spe³nia parametrów technicznych dotycz¹cych m. in. szerokoci jezdni (min. 6,0 m) - oko³o 30% d³ugoci dróg oraz
nonoci nawierzchni (100 kN/o) - oko³o 94% d³ugoci dróg.
Drogi powiatowe w wiêkszoci nie spe³niaj¹ wymogów odnonie do parametrów technicznych odpowiadaj¹cym ich klasom (G, Z) w odniesieniu
do szerokoci w liniach rozgraniczenia, a oko³o 40% (rednio) nie posiada minimalnej szerokoci jezdni (6,0 m dla klasy G i 5,5 m dla klasy Z). Drogi gminne
s¹ przewa¿nie drogami gruntowymi (rednio oko³o 60%), a na obszarach wiejskich województwa udzia³ dróg gruntowych stanowi czêsto 80 i 90%.
Natê¿enie ruchu drogowego. Obci¹¿enie rednim dobowym ruchem na sieci dróg krajowych dla województwa mazowieckiego w 2000 r. wynosi³o
8021 pojazdów samochodowych (dla kraju 7009 poj. sam.), w tym na drogach miêdzynarodowych 15510 pojazdów (dla kraju 11448 poj. sam.). W okresie
1995-2000 redni przyrost ruchu wynosi³ 31%. Natê¿enie ruchu jest zró¿nicowane na poszczególnych odcinkach dróg. Najwiêksze natê¿enie wystêpuje
na trasach wylotowych z Warszawy. Najbardziej obci¹¿one drogi krajowe to:
-

nr 7 - od ponad 10 000 do ponad 50 000 pojazdów samochodowych/dobê;

-

nr 8 - od ponad 7 000 do ponad 40 000 poj. sam./dobê;

-

nr 2 - od ponad 5 000 do ponad 40 000 poj. sam./dobê;

-

nr 17 - od ponad 9 000 do ponad 17 000 poj. sam./dobê;

W latach 1995-2000 wyst¹pi³ znaczny przyrost ruchu pojazdów najciê¿szych (rednio o 44%), maj¹cych wp³yw na warunki ruchu na drogach
oraz niszczenie nawierzchni. W województwie redni dobowy ruch (SDR) tych samochodów wynosi³ 1316 pojazdów i by³ wiêkszy o oko³o 17% od SDR
samochodów ciê¿arowych w kraju. Najwiêksze obci¹¿enie ruchem ciê¿arowym wystêpuje na drogach krajowych znaczenia miêdzynarodowego, a tak¿e
na drogach nr 50, nr 60, nr 12, nr 10.
Na sieci dróg wojewódzkich natê¿enie ruchu jest zró¿nicowane. Oko³o 15% ma natê¿enie siêgaj¹ce 15-17 tys. pojazdów/dobê, które przewy¿sza wielkoci
mierzone na wielu drogach krajowych (na najbardziej obci¹¿onym odcinku drogi nr 719 Warszawa-Pruszków wynosi ponad 37 tys. pojazdów/dobê).
Na kolejnych 34% siêga ono 6-8 tys. pojazdów/dobê i odpowiada wielkociom rednim dla dróg krajowych.
Bezpieczeñstwo ruchu drogowego - Stan bezpieczeñstwa na drogach województwa okrela siê jako z³y. W 2000 r. na drogach krajowych odnotowano
599 wypadków, w tym 96 miertelnych. Na drogach wojewódzkich w 1999 r. mia³o miejsce 450 wypadków. Najwiêksza liczba wypadków dotyczy odcinków
dróg (wszystkich kategorii) w obrêbie terenów zabudowanych oraz na drogach o du¿ym natê¿eniu ruchu.
Do najbardziej niebezpiecznych miejsc nale¿¹ na drogach krajowych: odcinek Raszyn-Sêkocin, Tarczyn-Grójec, Falêcice-Bia³obrzegi,
Wygoda-Mroków na drodze nr 7; odcinek Stara Mi³osna-Zakrêt, przejcie przez Miñsk Mazowiecki, Dêbe Wielkie, Brzeziny, Sochaczew na drodze nr 2;
Janki-Siestrzeñ, ¯abia Wola, Marki, Ostrów Mazowiecka, Mszczonów na drodze nr 8; Radom-Niemianowice, Przysucha na drodze nr 12; Ducka Wola na
drodze nr 17; Grójec-Góra Kalwaria, Sochaczew-Ruszki na drodze nr 50; Ciechanów na drodze nr 60; Zegrze-Serock, Jab³onna, Legionowo na drodze nr 61;
Warszawa-Piaseczno na drodze nr 79. Na drogach wojewódzkich szczególnie niebezpieczne s¹ odcinki Warszawa-Grodzisk Mazowiecki na drodze nr 719;
Radom-Kozienice na drodze nr 737; Piaseczno-Konstancin Jeziorna na drodze nr 721; Józefów, Otwock na drodze nr 801; Jab³onna na drodze nr 630;
Sochaczew na drodze nr 705, Siedlce na drodze nr 698.
Transport kolejowy
Sieæ kolejowa. Na sieæ kolejow¹ województwa mazowieckiego sk³ada siê oko³o 1110 km linii znaczenia pañstwowego, w wiêkszoci zelektryfikowanych,
dwutorowych oraz oko³o 490 km pozosta³ych. Wród istniej¹cych linii znajduj¹ siê odcinki z przewozami zawieszonymi. Maksymalne prêdkoci poci¹gów
na liniach magistralnych to 160 km/godz. na linii E-20 i E65 (CMK) oraz 120 km/godz. na odcinkach pozosta³ych. Na liniach I-rzêdnych przewa¿aj¹ prêdkoci
100 i 80 km/godz. Przewozy pasa¿erskie zawieszone zosta³y w relacjach: Szczytno-Ostro³êka-£apy; P³ock-Sierpc-Brodnica, Ostro³êka-Ma³kinia-Siedlce,
Pilawa-Skierniewice i Wieliszew-Zegrze, z czego na odcinkach Ostro³êka-Ostrów Maz. i Grabowo-Szczytno, Ostro³êka-£apy i Ma³kinia-Soko³ów Podl. nie
prowadzi siê równie¿ ruchu towarowego.
System transportu kolejowego charakteryzuje siê miêdzynarodowym znaczeniem linii kolejowych na kierunkach: pó³noc-po³udnie i wschód-zachód oraz
dominacj¹ aglomeracji warszawskiej, która pod wzglêdem liczby i znaczenia zbiegaj¹cych siê tu linii tworzy najwiêkszy wêze³ kolejowy w Polsce (zbiega
siê tu 7 linii kolejowych magistralnych i pierwszorzêdnych oraz WKD). Cech¹ charakterystyczn¹ uk³adu torowego aglomeracji warszawskiej jest w³¹czenie
wiêkszoci linii kolejowych do przebiegaj¹cej przez centrum Warszawy czterotorowej linii rednicowej i wydzielenie w obrêbie tej linii ruchu poci¹gów
pasa¿erskich regionalnych.
W komunikacji miêdzynarodowej i miêdzyregionalnej Warszawa w ci¹gu doby przyjmuje i odprawia 71 par poci¹gów z przewozami kwalifikowanymi
klasy Inter City (IC), Euro City (EC) oraz 73 pary poci¹gów miêdzywojewódzkich. W komunikacji regionalnej przewozy PKP ukierunkowane s¹ na dojazdy
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do pracy i nauki  przede wszystkim do Warszawy. Przeciêtnie w ci¹gu doby na terenie województwa mazowieckiego kursuje 800 poci¹gów, z czego oko³o
67% obs³uguje aglomeracjê sto³eczn¹. Poci¹gi te przewo¿¹ oko³o 190 tys. pasa¿erów dziennie (w tym WKD ponad 25 tys.). Najbardziej obci¹¿one kierunki
(z iloci¹ par poci¹gów na dobê) to: Warszawa-Grodzisk Maz. - 54; Warszawa-T³uszcz - 53; Warszawa-Miñsk Maz. - 59; Warszawa-Otwock - 35; Warszawa-Nasielsk - 28; Warszawa-B³onie - 23; i Warszawa-Warka - 17. Obecna oferta pasa¿erskich przewozów regionalnych nie zaspokaja w pe³ni potrzeb przewozowych i oczekiwañ podró¿nych (wyd³u¿ony czas przejazdu, niska czêstoæ kursowania, z³y stan techniczny sieci i taboru, niezadowalaj¹cy stopieñ bezpieczeñstwa).
W transporcie towarowym województwo mazowieckie jest g³ównym w kraju regionem nadania i odbierania ³adunków drobnicowych i masowych.
Parametry techniczne infrastruktury kolejowej, szczególnie na liniach o pañstwowym znaczeniu, pozwalaj¹ na prowadzenie ciê¿kich poci¹gów towarowych.
Przejazd poci¹gów towarowych w kierunku wschód-zachód odbywa siê przez odga³êzienie linii E20 od £owicza przez Skierniewice do £ukowa (CE-20).
Na terenie województwa mazowieckiego istniej¹ zwi¹zane z sieci¹ kolejow¹ terminale logistyczne w Warszawie (Warszawa G³ówna Towarowa,
Warszawa Praga) i Pruszkowie. Poza tym w regionie rozwinê³y siê i funkcjonuj¹ obiekty logistyczne w Mszczonowie z nowoczesnym wyposa¿eniem i
korzystn¹ lokalizacj¹ w rejonie skrzy¿owania dróg krajowych nr 8, nr 50 oraz linii kolejowych E65 (CMK) i CE20 (centrum logistyczno-dystrybucyjne
Europa Park), Teresinie (ProLogis Park-Teresin), B³oniu, Piasecznie oraz Warszawie (Okêcie, ¯erañ Park). £¹czny potencja³ obiektów logistycznych to 500
ha powierzchni terenu i 63 budynki magazynowe (kubatura 5.448.000 m3) z odpowiedni¹ infrastruktur¹ drogow¹.
Transport lotniczy
Infrastruktura transportu lotniczego w województwie to przede wszystkim:


Centralny miêdzynarodowy port lotniczy (CMPL) i terminal cargo Warszawa Okêcie. Lotnisko to obs³uguje krajowe i miêdzynarodowe
przewozy pasa¿erskie i skupia 87% zagranicznego oraz oko³o 50% krajowego ruchu pasa¿erskiego. W roku 2002 przewieziono 4937 tys. pasa¿erów,
przekraczaj¹c obliczeniow¹ zdolnoæ przepustow¹ funkcjonuj¹cego terminala pasa¿erskiego. Przewozy towarowe w tym samym okresie wynios³y
40 000 ton. Przyrost ruchu w CMPL kszta³tuje siê na poziomie 7% rocznie. Istniej¹ce drogi startowe pozwalaj¹ na rozbudowê terminala
pasa¿erskiego do wielkoci docelowej 12 mln pasa¿erów/rok. Ewentualna rozbudowa lotniska ponad przepustowoæ 12 mln pasa¿erów/rok
wymaga³aby budowy nowej trzeciej drogi startowej ze skutkami obejmuj¹cymi powiêkszenie terenu i znacz¹ce zwiêkszenie uci¹¿liwoci akustycznej
dla Ursynowa i Pruszkowa.



Inne mniejsze lotniska (sanitarne, sportowe, polowe): Warszawa-Babice, Radom-Piastów, P³ock, Nasielsk, Przasnysz; Nowe Miasto n/Pilic¹
(wy³¹czone w 2002 r. z zarz¹du MON); l¹dowisko w Góraszce (wpisane do ewidencji lotnisk cywilnych w 1993r.)



Lotniska w zarz¹dzie MON: Miñsk Mazowiecki, Radom; w zarz¹dzie WLOP- Sochaczew; w zarz¹dzie AMW- Modlin.

System transportu zbiorowego aglomeracji warszawskiej i pozosta³ych orodków
Wtopienie siê drogowego uk³adu zewnêtrznego w sieæ uliczn¹ Warszawy, obs³uguj¹c¹ wszelkie rodzaje ruchów ³¹cznie z lokalnym, przy szybkim wzrocie motoryzacji, powoduje coraz wiêksze zat³oczenie i mniejsz¹ sprawnoæ uk³adu, zw³aszcza w centralnym obszarze miasta. Wzrost ruchu samochodowego
doprowadzi³ do wyczerpania przepustowoci wielu odcinków ulic i skrzy¿owañ. Obecnie funkcjonuj¹cy system transportu zbiorowego (linie autobusowe,
tramwajowe i I linia metra) nie stanowi wystarczaj¹co atrakcyjnej alternatywy dla w³acicieli samochodów. Pogarszanie siê stanu infrastruktury transportowej
i coraz wiêksze przeci¹¿enie uk³adu transportowego staj¹ siê powa¿nym zagro¿eniem, które mo¿e przyczyniæ siê do zahamowania rozwoju Warszawy jako
orodka metropolitalnego, stolicy kraju i siedziby najwiêkszego województwa.
Na obszarze województwa mazowieckiego komunikacjê regularn¹ dla przewozu osób prowadzi oko³o 110 przedsiêbiorstw i spó³ek PKS, 5 przedsiêbiorstw komunikacji miejskiej oraz oko³o 160 firm prywatnych. Transport zbiorowy w orodkach subregionalnych jest oparty na komunikacji autobusowej
i wykonywany przede wszystkim przez miejskie przedsiêbiorstwa komunikacyjne, które obs³uguj¹ równie¿ przyleg³e gminy. Ponad 82% przebiegu w komunikacji regularnej jest koordynowanych na poziomie samorz¹du województwa, 16% na poziomie 38 powiatów ziemskich i oko³o 2% przez gminy. Roczny
³¹czny przebieg na liniach komunikacyjnych wynosi oko³o 260 tys. km.
W Warszawie problemem jest te¿ zapewnienie dostêpnoci autobusów komunikacji zbiorowej do centrum miasta i w pobli¿e dworców PKP, czym zainteresowani s¹ zarówno przewonicy jak i pasa¿erowie. Do rozwi¹zania pozostaje zw³aszcza problem braku miejsc postojowych dla autobusów oczekuj¹cych
na okrelony w rozk³adzie czas odjazdu ze wskazanego miejsca. Dotychczasowe dworce PKS (Warszawa Zachodnia, Stadion, Marymont) nie spe³niaj¹ ju¿
wszystkich oczekiwañ ani pasa¿erów, ani przewoników.
Drogi wodne
System dróg wodnych tworzy: droga wodna na rzece Wile od P³ocka do stopnia wodnego W³oc³awek (V klasy) z mo¿liwoci¹ transportu statkami o
nonoci 1000-1500 ton, a na pozosta³ych odcinkach Wis³y droga wodna III klasy z mo¿liwoci¹ jedynie transportu lokalnego. Uzupe³nia je Kana³ ¯erañski
(droga wodna III klasy) d³ugoci oko³o 20 km. ¯egluga ródl¹dowa na Wile od kilkunastu lat nie ma wiêkszego znaczenia wobec pogorszenia warunków
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nawigacyjnych na szlaku ¿eglownym Warszawa-Gdañsk. Przywrócenie transportu wodnego na Wile od ujcia do P³ocka uzale¿nione jest od poprawy stanu
nawigacyjnego.
Energetyka
G³ówne ród³a energii na obszarze województwa pod³¹czone do Krajowego Systemu Przesy³owego (KSP) stanowi¹ elektrownia Kozienice o mocy
2600 MW oraz zespó³ elektrowni w Ostro³êce o ³¹cznej mocy 693 MW. ród³a pod³¹czone do systemu sieci rozdzielczych to elektrociep³ownie warszawskie
(Siekierki, ¯erañ i Pruszków) o ³¹cznej mocy 951 MW, produkuj¹ce energiê elektryczn¹ i ciepln¹ w skojarzeniu oraz elektrownia wodna na Narwi w Dêbem
(20 MW).
Krajowy system przesy³owy (z transformacj¹ do sieci rozdzielczej 110kV) na terenie województwa tworz¹ stacje z liniami przesy³owymi 110, 220,
400kV (mapa 23). Stan techniczny obiektów (stacji i linii) jest zró¿nicowany ze wzglêdu na wiek. Czêæ obiektów sieci 220kV charakteryzuje siê znacznym
stopniem wyeksploatowania (stacja 220/110kV Mory  modernizowana, linia 220kV - Ostro³êka-Olsztyn). W wêle warszawskim zasadniczym problemem
jest s³aboæ powi¹zañ pomiêdzy uk³adami przesy³owymi 400-220kV a sieci¹ 110 kV.
System rozdzielczy i odbiorczy województwa mazowieckiego tworzy oko³o 3200 km linii 110kV, 150 stacji 110/SN, 36000 km linii redniego napiêcia,
31400 stacji SN/n.n. i 66500 km linii niskiego napiêcia wraz z przy³¹czami. Linie napowietrzne 110kV i stacje 110/SN cechuje zró¿nicowany stan techniczny
ze wzglêdu na wiek linii i zdolnoci przesy³owe (modernizacji wymagaj¹ linie napowietrzne wybudowane przed rokiem 1970 i stacje eksploatowane powy¿ej
30 lat). Linie kablowe 110kV s¹ w wiêkszoci liniami nowymi (28 km linii kablowych na terenie Warszawy).
Sieæ redniego napiêcia 30kV i 15kV to linie napowietrzne i stacje transformatorowe z mocno wyeksploatowanymi urz¹dzeniami. Linie i stacje wybudowane przed rokiem 1970 wymagaj¹ modernizacji i rekonstrukcji. Sieæ 10kV to linie kablowe i stacje transformatorowe wystêpuj¹ce na terenie miasta
Radomia. Sieæ niskiego napiêcia to linie napowietrzne oraz kablowe. Z oceny stanu technicznego sieci niskiego napiêcia wynikaj¹ du¿e potrzeby modernizacyjne
i remontowe. Modernizacji wymaga oko³o 30% sieci redniego i niskiego napiêcia, a na obszarach wschodnich nawet do 50%.
Gazownictwo
D³ugoæ rozdzielczej sieci gazowej województwa w 2001 roku liczy³a 12200 km. Z gazu przewodowego korzysta 87% mieszkañców miast i nieca³e
20% ludnoci na obszarach wiejskich. Najwy¿szym poziomem wyposa¿enia wyró¿niaj¹ siê: Warszawa (ponad 99%) i miasta po³o¿one w jej bezporednim
s¹siedztwie, orodki ponadregionalne i regionalne (Ostro³êka 94%, Ciechanów 91%) oraz niektóre miasta powiatowe z udzia³em ponad 90% (Bia³obrzegi,
Garwolin, Kozienice, M³awa, Piaseczno, P³oñsk, Wo³omin, Wyszków). Rejonami nieuzbrojonymi lub w bardzo ma³ym stopniu wyposa¿onymi w sieæ
dystrybucyjn¹ gazu s¹ obszary powiatów: na pó³nocy - Maków Mazowiecki, Przasnysz, ¯uromin, Sierpc; na wschodzie - £osice, Wêgrów, Soko³ów Podlaski; na po³udniu - Lipsko, Przysucha, na zachodzie - Sochaczew, Gostynin.
W przestrzeni województwa system gazowniczy tworz¹: gazoci¹gi ponadregionalne, regionalne, lokalne i pod³¹czeniowe; t³ocznie gazu (3 obiekty: Rem18

belszczyzna, Ho³owczyce, Ciechanów/Lekowo w budowie); stacje gazowe I stopnia (oko³o 150 obiektów) . Podstawê uk³adu przesy³owego gazoci¹gów
wysokoprê¿nych w obszarze województwa stanowi gazoci¹g tranzytowy Jama³ DN 1400 z t³oczni¹ gazu Ciechanów/Lekowo (w negocjacji jest budowa i
przebieg przez obszar Polski jego drugiej nitki) oraz gazoci¹gi ponadregionalne - DN 700 Kobryñ-Warszawa (t³ocznia Rembelszczyzna); DN 700 Podlasie
(t³ocznia Ho³owczyce) - Pu³awy (Wronów); DN 500 Pu³awy (t³ocznia Wronów) - Warszawa (t³ocznia Rembelszczyzna); DN 500 - dwa równoleg³e ruroci¹gi:
Warszawa (t³ocznia Rembelszczyzna)  P³ock - W³oc³awek; DN 500 Gostynin (wêze³ Leniewice) - Gustorzyn.
Sieæ paliw p³ynnych. Na obszarze województwa wystêpuj¹ równie¿ obiekty i urz¹dzenia zwi¹zane z przerobem ropy naftowej. Jest to najwiêkszy
w kraju zak³ad petrochemiczny w P³ocku i zwi¹zana z nim baza surowcowa Plebanka oraz ruroci¹gi przesy³owe ropy naftowej (Przyjañ Rosja  P³ock
 Niemcy, ropoci¹g PERN P³ock  Gdañsk) i produktów naftowych. Systemy energetyczne zilustrowano na mapie 23.
Ciep³ownictwo
Zapotrzebowanie na energiê ciepln¹ na terenie województwa mazowieckiego pokrywane jest przez elektrociep³ownie i ciep³ownie energetyki
zawodowej, ciep³ownie i kot³ownie komunalne, ciep³ownie przemys³owe, kot³ownie wbudowane oraz ogrzewanie piecowe i kot³ownie lokalne. Sieæ cieplna
rozdzielcza liczy 989 km. W zasobach mieszkaniowych województwa istnieje 1674 tys. mieszkañ o pow. u¿ytkowej 97264,4 m2, z czego oko³o 712 tys.
mieszkañ (42,5%) jest ogrzewanych centralnie. W Warszawie dominuj¹cym wytwórc¹ energii jest Zespó³ Elektrociep³owni i Ciep³owni Warszawskich.
Elektrociep³ownie: Siekierki, ¯erañ i Pruszków produkuj¹ energiê elektryczn¹ i ciepln¹ w skojarzeniu, a EC Kawêczyn i C. Wola produkuj¹ ciep³o w kot³ach
wodnych.
W orodkach subregionalnych (Radom, P³ock, Siedlce, Ciechanów, Ostro³êka) funkcjonuj¹ scentralizowane systemy ciep³ownicze obs³uguj¹ce
najgêciej zaludnione tereny miejskie. ród³ami ciep³a s¹ ciep³ownie i kot³ownie komunalne, ciep³ownie przemys³owe (np. P³ock), kot³ownie wbudowane.
Scentralizowane systemy ciep³ownicze w tych orodkach obs³uguj¹ oko³o 60-70% mieszkañ.
18

Przyjmuje siê, ¿e w grupie gazoci¹gów o ponadregionalnym znaczeniu mieszcz¹ siê gazoci¹gi o rednicach nie mniejszych ni¿ DN 500, grupê gazoci¹gów regionalnych stanowi¹ za uk³ady
o przewa¿aj¹cych rednicach DN 500-300.
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Telekomunikacja
Województwo mazowieckie pod wzglêdem wyposa¿enia w telefoniczne standardowe ³¹cza g³ówne znajduje siê na pierwszym miejscu w kraju. Liczba
19

³¹czy (abonenci) to 1735,1 tys. (16% wielkoci krajowej) . Liczba abonentów telefonii przewodowej na 1000 ludnoci wynosi odpowiednio: województwo
ogó³em  341,6, miasta  423, obszary wiejskie 195, kraj - 283. Poziom wyposa¿enia na obszarze województwa jest zró¿nicowany i waha siê od 500
20

abonentów/1000 ludnoci w powiatach podwarszawskich do 100-150 abonentów/1000 ludnoci w powiatach po³udniowego i pó³nocnego Mazowsza . Sieæ
przewodow¹ uzupe³niaj¹ operatorzy dynamicznie rozwijaj¹cej siê telefonii GSM.
Na obszarze województwa funkcjonuje 9 ró¿nych stref numeracyjnych i s¹ to: SN 22 Warszawa, SN 23 Ciechanów, SN 24 P³ock, SN 25 Siedlce,
SN 29 Ostro³êka, SN 48 Radom oraz w czêci SN 46 Skierniewice, SN 83 Bia³a Podlaska i SN 86 £om¿a.
Systemy zaopatrzenia w wodê oraz odprowadzania i oczyszczania cieków
Zasoby i jakoæ wód podziemnych pozwalaj¹ na ca³kowite zaopatrzenie ludnoci województwa z wodoci¹gów zbiorowych (udokumentowane zasoby s¹ piêciokrotnie wiêksze od szacunkowego zapotrzebowania wody). Z pobieranych wód podziemnych (159,8 mln m3 w 2001 r.) na cele komunalne zu¿yto oko³o
78%. ród³a poboru wody do celów komunalnych stanowi¹:
ujêcia powierzchniowe dla miast: Warszawa, P³ock (w po³owie); woda dla Warszawy i przyleg³ych miast ujmowana jest z Wis³y (dwa ujêcia: Wodoci¹g
Centralny i Wodoci¹g Praski) oraz z Zalewu Zegrzyñskiego w Wieliszewie (Wodoci¹g Pó³nocny);
ujêcia podziemne dla pozosta³ych miast i zasilania wodoci¹gów wiejskich pokrywaj¹ce zapotrzebowanie, z rezerwami w znacznej czêci ujêæ. Odczuwalny
deficyt wody na cele komunalne wystêpuje w Ostro³êce i T³uszczu.
£¹czna d³ugoæ sieci wodoci¹gowej rozdzielczej (bez przy³¹czy) na obszarze województwa liczy 26386 km. Udzia³ ludnoci korzystaj¹cej z sieci
wodoci¹gowej przekroczy³ w miastach 85%, a na obszarach wiejskich szacowany jest na oko³o 60%. Orodkami o szczególnie wysokim, ponad 90% udziale
ludnoci korzystaj¹cej z sieci wodoci¹gowej s¹ miasta bardzo du¿e i du¿e (Warszawa, P³ock, Radom, Ciechanów), jak równie¿ czêæ orodków ma³ych
(np. Przysucha, Lipsko, Przasnysz, Pu³tusk, Serock, ¯uromin, Bie¿uñ). Na obszarach wiejskich poziom zwodoci¹gowania waha siê od oko³o 10 % (powiat
wo³omiñski) do 90 % (powiat otwocki i piaseczyñski).
Na obszarze województwa cieki nieoczyszczone stanowi³y ³¹cznie 32,6% ogólnej iloci ewidencjonowanych cieków wymagaj¹cych oczyszczenia,
co stawia region na ostatnim miejscu w kraju (rednia dla Polski 10,1%). Szczególny problem wystêpuje w Warszawie, gdzie ponad po³owa cieków trafia
bez oczyszczania do Wis³y. Najwiêksze iloci s¹ odprowadzane z powiatu warszawskiego, a nastêpnie w ilociach oko³o 10 razy ni¿szych z Radomia,
P³ocka i Ostro³êki. Najwy¿szy udzia³ cieków nieoczyszczonych wystêpuje w powiatach: warszawskim, radomskim ziemskim, najni¿szy za w ³osickim,
wêgrowskim, siedleckim, lipskim, szyd³owieckim i zwoleñskim (poni¿ej 1%).
Z 85 miast województwa tylko kilka najmniejszych nie jest wyposa¿onych w oczyszczalnie (oczyszczalnie komunalne to 186 obiektów, w tym 50
o przepustowoci 1000m3/dobê i wiêkszej). Wiêkszoæ oczyszczalni posiada znaczne rezerwy przepustowoci spowodowane g³ównie zbyt krótk¹ sieci¹
kanalizacyjn¹. W województwie rednio 43% ogó³u ludnoci jest obs³ugiwane przez oczyszczalnie cieków (kraj 54,7%).
Z kanalizacji sieciowej korzysta rednio w miastach ponad 80% ludnoci, a na obszarach wiejskich tylko oko³o 5% (³¹czna d³ugoæ sieci kanalizacyjnej
bez przy³¹czy na obszarze województwa wynios³a 5474 km w 2001r.). W obszarze województwa ogólna d³ugoæ sieci wodoci¹gowej prawie 5-krotnie
przewy¿sza d³ugoæ sieci kanalizacyjnej i dotyczy to zw³aszcza zwodoci¹gowanych obszarów wiejskich (mapa 24). Najwiêksze dysproporcje wystêpuj¹
w powiatach: siedleckim, wêgrowskim, bia³obrzeskim, ³osickim, p³oñskim, ¿uromiñskim. Niski stopieñ skanalizowania miejscowoci wiejskich i ma³ych
miasteczek utrudnia tak¿e pracê oczyszczalni (z powodu niewielkich iloci dop³ywaj¹cych cieków trudno o zachowanie wymaganych warunków procesu
oczyszczania).
Infrastruktura specjalna
Sytuacje kryzysowe i specjalne, a tak¿e zobowi¹zania wynikaj¹ce z przynale¿noci do NATO i do UE stanowi¹ o koniecznoci zapewnienia sprawnego
ruchu i przemieszczania w ka¿dym kierunku oraz zaopatrywania materia³owo-technicznego w sytuacjach awarii i klêsk ¿ywio³owych oraz kryzysowych.
Podstawowe elementy infrastruktury w kontekcie aspektów obronnych i ochronnych stanowi¹ obiekty specjalne i infrastruktura transportowa (obronna).
Obiekty specjalne na obszarze województwa to przede wszystkim obiekty i bazy wojskowe, lotniska w zarz¹dzie MON lub AMW w Miñsku Mazowieckim,
Modlinie, Sochaczewie i Radomiu oraz tereny zamkniête. Na terenie województwa tereny zamkniête zajmuj¹ prawie 5200 ha. Najwiêksze obszary wystêpuj¹ w powiatach: wo³omiñskim, nowodworskim, legionowskim oraz w Warszawie (po kilkaset hektarów).
Infrastruktura techniczna transportowa to przede wszystkim drogi i koleje uznane za obronne. Drogami o znaczeniu obronnym s¹ autostrady
19
20

W tym w miastach -1380,3 tys., na obszarach wiejskich - 354,8 tys.
Na po³udniu - radomski ziemski, przysuski, lipski, bia³obrzeski; na pó³nocy - ¿uromiñski, ostro³êcki ziemski, ostrowski, p³ocki ziemski.
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publiczne i drogi ekspresowe oraz ogólnodostêpne drogi spe³niaj¹ce warunki okrelone w odrêbnym przepisach. Wymagane warunki dotycz¹ przede
wszystkim parametrów geometrycznych oraz obci¹¿enia dróg i mostów. Liniami kolejowymi uznanymi za obronne s¹ linie kolejowe o pañstwowym znaczeniu.
Szczególne znaczenie infrastruktury w systemie obronnym stanowi koniecznoæ poprawy przepustowoci dróg i ulic przelotowych w miastach, mostów
(w tym przepraw przez Wis³ê). Zagro¿onym miejscem w regionie jest miasto P³ock, z którego transportem drogowym i kolejowym wysy³anych jest ponad
400 cystern z ró¿nymi materia³ami niebezpiecznymi w ci¹gu doby. St¹d te¿ potrzeba budowy drugiej przeprawy mostowej w P³ocku.

5. Obszary problemowe
Na podstawie analizy cech spo³eczno-gospodarczych i zró¿nicowanych mo¿liwoci rozwoju mo¿na wyró¿niæ w województwie mazowieckim
nastêpuj¹ce obszary problemowe:
obszar aglomeracji warszawskiej o najwy¿szej koncentracji ró¿norodnych funkcji, gdzie podstawowym problemem jest budowanie ³adu przestrzennego
poprzez tworzenie harmonijnych struktur przestrzennych uwzglêdniaj¹cych wszelkie wymagania funkcjonalne, spo³eczno-gospodarcze, rodowiskowe,
kuturowe oraz estetyczne;
obszar najwiêkszych wp³ywów aglomeracji warszawskiej, po³o¿ony w bezporednim s¹siedztwie aglomeracji, posiadaj¹cy szanse dalszego rozwoju;
obszary o niskiej zdolnoci wykorzystania endogenicznych czynników rozwoju; s¹ to po³o¿one na krañcach województwa obszary: radomski, p³ocki,
ostro³êcki, nadbu¿añski i m³awsko-¿uromiñski, na których zaobserwowano kumulowanie siê negatywnych zjawisk w dotychczasowym rozwoju i ma³e
mo¿liwoci samodzielnego ich przezwyciê¿enia.
Obszary problemowe zilustrowano na mapie 25.

5.1. Aglomeracja warszawska
Aglomeracja warszawska obejmuje Warszawê i s¹siaduj¹cy z ni¹ powiat pruszkowski oraz czêci powiatów: otwockiego, piaseczyñskiego,
warszawskiego zachodniego, legionowskiego, grodziskiego, miñskiego, wo³omiñskiego, nowodworskiego i ¿yrardowskiego. Liczba zakwalifikowanych
do aglomeracji gmin, poza Warszaw¹, wynosi 38, z tego 15 miejskich, 11 miejsko-wiejskich i 12 wiejskich. Obszar ten skupia 7,5% powierzchni województwa
i oko³o 48% ludnoci (mapa 26).
Podstawowe cechy aglomeracji warszawskiej, istotne z punktu widzenia polityki przestrzennej regionu, przedstawiaj¹ siê nastêpuj¹co:


wysoki stopieñ urbanizacji wyra¿aj¹cy siê gêst¹ sieci¹ miast (27 nie licz¹c Warszawy), wysokim udzia³em ludnoci miejskiej, du¿¹ gêstoci¹
zaludnienia równie¿ na obszarach wiejskich (w wiêkszoci powy¿ej 100 osób na 1 km2),



du¿y i stale rosn¹cy potencja³ gospodarczy, intelektualny, kapita³owy i instytucjonalny skoncentrowany g³ównie w Warszawie,



pe³nienie przez Warszawê funkcji miêdzynarodowych, krajowych i regionalnych,



po³o¿enie w otoczeniu obszarów stanowi¹cych Zielony Piercieñ Warszawy (Kampinoski Park Narodowy, Parki Krajobrazowe: Mazowiecki
i Chojnowski oraz Warszawski Obszar Chronionego Krajobrazu) i bogactwo rodowiska kulturowego,



du¿e znaczenie turystyczno-wypoczynkowe Warszawy i terenów atrakcyjnych przyrodniczo wokó³ niej,



presja zainwestowania na strefê podsto³eczn¹ na terenach nieuzbrojonych w infrastrukturê techniczn¹,



rozprzestrzenianie siê zabudowy o niskiej intensywnoci na terenach rolnych,



niska wydolnoæ uk³adu komunikacyjnego  brak rozwi¹zañ obwodowych i zbyt ma³a liczba mostów, niewystarczaj¹ca iloæ powi¹zañ
komunikacyjnych wewn¹trz aglomeracji, niefunkcjonalny rozk³ad ruchu i niskie parametry techniczne dróg,



nienad¹¿anie systemów infrastruktury technicznej, zw³aszcza komunalnej, za postêpuj¹c¹ urbanizacj¹,



postêpuj¹ca ¿ywio³owo urbanizacja terenów lenych i cennych przyrodniczo: (Kampinoski Park Narodowy, Mazowiecki i Chojnowski Park
Krajobrazowy), terenów wykorzystywanych turystycznie, np.: wokó³ Zalewu Zegrzyñskiego,



zagro¿enia rodowiska: pozaklasowe wody powierzchniowe, nie rozwi¹zana gospodarka ciekowa w strefie podsto³ecznej i lewobrze¿nej Warszawie,
zanieczyszczenie powietrza, przekroczenia norm akustycznych, brak kompleksowego rozwi¹zania problemu odpadów komunalnych.

5.2. Obszar najwiêkszych wp³ywów aglomeracji warszawskiej
Obszar najwiêkszych wp³ywów aglomeracji warszawskiej obejmuje oko³o 23% ludnoci i 38% powierzchni województwa. Charakteryzuje siê wy¿szym
poziomem rozwoju spo³eczno-gospodarczego ni¿ obszary po³o¿one na krañcach województwa, a tak¿e korzystnym po³o¿eniem w s¹siedztwie aglomeracji
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warszawskiej i orodków subregionalnych: Siedlec i Ciechanowa oraz przy wa¿nych szlakach transportowych zagêszczaj¹cych siê w kierunku Warszawy.
G³ównymi cechami tego obszaru s¹:


pozytywne oddzia³ywanie Warszawy poprzez dostêpnoæ do ch³onnego rynku pracy i us³ug wy¿szego rzêdu (jednoczenie im dalej od metropolii tym
wiêksz¹ przewagê uzyskuj¹ czynniki wyp³ukiwania, powoduj¹ce procesy odp³ywu najbardziej aktywnych, m³odych i wysoko wykwalifikowanych
osób do Warszawy),



koncentracja korytarzy transportowych o znaczeniu europejskim i krajowym, tworz¹cych pasma aktywnoci gospodarczej,



du¿y i stabilny potencja³ demograficzny tworz¹cy zasoby pracy o zró¿nicowanych kwalifikacjach,



narastaj¹ce bezrobocie, a jednoczenie ni¿sza (w stosunku do obszaru aglomeracji) atrakcyjnoæ lokalizacji nowej dzia³alnoci gospodarczej,



dobra dostêpnoæ infrastruktury spo³ecznej o znaczeniu ponadlokalnym,



stosunkowo korzystne warunki do produkcji rolnej i rozwijaj¹ca siê jej specjalizacja, g³ównie w sadownictwie i warzywnictwie,



walory turystyczno-wypoczynkowe i istniej¹ca baza turystyczna,



wystêpowanie obszarów zagro¿enia powodziowego zwi¹zanych z dolinami rzek: Wis³y, Bugu, Narwi i Pilicy.

5.3. Obszary o niskiej zdolnoci wykorzystania endogenicznych czynników rozwoju
Do tej grupy zaliczono obszary: radomski, ostro³êcki, nadbu¿añski, m³awsko-¿uromiñski i p³ocki. Charakteryzuj¹ siê kumulacj¹ negatywnych cech
przestrzeni geograficzno-ekonomicznej (peryferyjne po³o¿enie w stosunku do Warszawy i niewystarczaj¹ce powi¹zania komunikacyjne, w przewa¿aj¹cej
czêci niska jakoæ rolniczej przestrzeni produkcyjnej, wysokie i narastaj¹ce bezrobocie, niski poziom aktywnoci gospodarczej poza rolnictwem, bardzo niska
op³acalnoæ produkcji rolnej, postêpuj¹ce ubo¿enie coraz wiêkszej liczby mieszkañców, niskie kwalifikacje mieszkañców i liczne bariery w ich podnoszeniu,
wysokie ujemne saldo migracji, nadmierne starzenie siê ludnoci). Poszczególne obszary ró¿ni¹ siê rodzajem i skal¹ wystêpuj¹cych na nich problemów.
Obszar radomski - obejmuje powiaty: radomski (grodzki i ziemski), szyd³owiecki, lipski, zwoleñski, przysuski oraz po³udniow¹ czêæ powiatu
bia³obrzeskiego. Obszar ten skupia oko³o 11% ludnoci i 12% powierzchni województwa. Podstawowe problemy na tym obszarze to:


wysokie bezrobocie wraz z wystêpowaniem bezrobocia strukturalnego (Radom i Szyd³owiec),



upadek przemys³u i brak skutecznych dzia³añ na rzecz jego restrukturyzacji,



zagro¿enie bazy ekonomicznej miast regionu, gdzie znaczny udzia³ w strukturze zatrudnienia stanowi³ upadaj¹cy przemys³ zbrojeniowy,
elektromaszynowy i obuwniczy,



niski udzia³ sektora MSP i sektora us³ug rynkowych (z wy³¹czeniem Radomia i gmin wokó³ Radomia oraz wschodniej i rodkowej czêci powiatu
bia³obrzeskiego),



niska jakoæ infrastruktury drogowo-kolejowej o znaczeniu ponadregionalnym,



niska jakoæ rolniczej przestrzeni produkcyjnej na wiêkszej czêci obszaru oraz rozdrobniona struktura gospodarstw rolnych,



rolnictwo o charakterze ekstensywnym, o niskiej towarowoci (poza obszarem po³udniowo-wschodnim powiatu lipskiego i pó³nocnym powiatu przysuskiego),



deformacja struktury demograficznej  nadmierne starzenie siê ludnoci (zw³aszcza w otoczeniu Radomia),
Obszar ten obok wymienionych cech negatywnych posiada nastêpuj¹ce walory:



miasto Radom  drugi po Warszawie orodek miejski w województwie pod wzglêdem wielkoci i wyposa¿enia w instytucje obs³ugi ludnoci,



stosunkowo liczna i równomiernie rozmieszczona sieæ mniejszych miast,



rejony rolnicze o korzystnych warunkach glebowych i specjalizacji produkcji (g³ównie w zakresie warzywnictwa),



obszary cenne przyrodniczo i miejscowoci o wysokich wartociach kulturowych.
Obszar ostro³êcki  obejmuje powiaty: ostro³êcki - grodzki i ziemski, pó³nocn¹ czêæ ostrowskiego, pó³nocn¹ czêæ przasnyskiego, rodkowo-wschodni¹

czêæ makowskiego oraz pó³nocn¹ czêæ wyszkowskiego. Obszar ten skupia oko³o 5% ludnoci województwa i 12,8% powierzchni. Za g³ówne problemy tego
obszaru uznano:


niski potencja³ miasta Ostro³êki w zakresie wielkoci, wyposa¿enia w obiekty i instytucje u¿ytecznoci publicznej o znaczeniu regionalnym,



s³abe po³¹czenia drogowe i kolejowe z Warszaw¹,



s³ab¹ dostêpnoæ do us³ug publicznych o znaczeniu lokalnym wynikaj¹c¹ z:



niskiego poziomu infrastruktury technicznej i spo³ecznej (szkolnictwo wy¿sze, lecznictwo),



rzadkiej sieci miast i braku dobrze wyposa¿onych miejscowoci gminnych,



nisk¹ jakoæ rolniczej przestrzeni produkcyjnej, której efektem jest rolnictwo rednio i s³abo intensywne, o niskim stopniu towarowoci,



s³abe wykorzystanie walorów turystycznych,
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niski poziom rozwoju gmin, na który g³ówny wp³yw ma przede wszystkim trudna sytuacja finansowa samorz¹dów,



wystêpowanie zjawiska depopulacji (poza Ostro³êk¹ i gminami w jej s¹siedztwie),



nisk¹ gêstoæ zaludnienia.
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Do korzystnych cech tego obszaru nale¿¹:


wysokie walory przyrodnicze i niskie ska¿enie rodowiska, za wyj¹tkiem miasta Ostro³êki,



wysoki udzia³ trwa³ych u¿ytków zielonych w strukturze u¿ytków rolnych,



korzystna struktura obszarowa indywidualnych gospodarstw rolnych i rozwijaj¹ca siê



specjalizacja w chowie byd³a,



niele rozwiniêty przemys³ spo¿ywczy, zw³aszcza mleczarstwo.
Obszar nadbu¿añski - do tego obszaru nale¿¹ powiaty: po³udniowa czêæ ostrowskiego, soko³owski, wêgrowski, ³osicki i wschodnia czêæ siedleckiego.

Obszar ten zamieszkuje 4,0% ludnoci, a zajmuje 10,9 % powierzchni województwa. G³ównymi problemami tego obszaru s¹:


deformacja struktury demograficznej (nadmierne starzenie siê ludnoci spowodowane d³ugotrwa³ym, selektywnym odp³ywem ludnoci),



niski poziom sektora us³ug rynkowych,



niski poziom infrastruktury technicznej (systemy transportowy i energetyczny oraz lokalna infrastruktura komunalna),



s³aba dostêpnoæ do us³ug publicznych o znaczeniu lokalnym wynikaj¹ca z ma³ej iloci obiektów infrastruktury spo³ecznej (szkolnictwo, lecznictwo),



nie w pe³ni wykorzystane dla potrzeb turystyki wysokie walory przyrodnicze doliny Bugu.
Korzystnymi cechami tego obszaru s¹:



wysokie walory przyrodnicze doliny Bugu,



dobr¹ lokalnie jakoæ rolniczej przestrzeni produkcyjnej i korzystn¹ strukturê agrarn¹ indywidualnych gospodarstw rolnych,



dobrze rozwiniêty przemys³ spo¿ywczy.
Obszar m³awsko-¿uromiñski - obszar ten obejmuje powiaty: m³awski i ¿uromiñski oraz pó³nocn¹ czêæ p³oñskiego i sierpeckiego  stanowi oko³o 5,0%

ludnoci i 9,4% powierzchni województwa. Podstawowymi problemami na tym obszarze s¹:


niska jakoæ rolniczej przestrzeni produkcyjnej (poza niewielkim obszarem wokó³ M³awy),



wysokie bezrobocie wraz z wystêpowaniem bezrobocia o charakterze strukturalnym,



niski poziom sektora us³ug rynkowych,



niska lesistoæ i rozdrobnienie kompleksów lenych.
Do pozytywnych cech tego obszaru nale¿¹:



walory przyrodniczo-krajobrazowe z mo¿liwoci¹ wykorzystania zasobów wód geotermalnych (rejon ¯uromina),



stosunkowo korzystna struktura obszarowa gospodarstw indywidualnych oraz rozwijaj¹ca siê specjalizacja w chowie byd³a.

Obszar p³ocki  obszar ten obejmuje powiat p³ocki, gostyniñski i po³udniow¹ czêæ powiatu sierpeckiego. Zamieszkuje go oko³o 6,0% ludnoci województwa,
a obejmuje swym zasiêgiem 7,9% jego powierzchni. Podstawowymi problemami na tym obszarze s¹:


s³abe skomunikowanie P³ocka z Warszaw¹ i reszt¹ kraju,



wysokie bezrobocie, zw³aszcza w rejonie Gostynina,



niski standard zagospodarowania turystycznego w stosunku do atrakcyjnoci walorów krajobrazowo-kulturowych,



koncentracja nadzwyczajnych zagro¿eñ rodowiska, zwi¹zanych z lokalizacj¹ infrastruktury przemys³owej (najwiêksze w Polsce zak³ady
petrochemiczne) oraz z transportem materia³ów niebezpiecznych.
Pozytywne cechy tego obszaru to przede wszystkim:



miasto P³ock jako orodek ponadregionalny, koncentruj¹cy infrastrukturê szkolnictwa wy¿szego oraz najwiêkszy w kraju orodek przemys³u
petrochemicznego,



wysokie walory przyrodnicze doliny Wis³y oraz Pojezierza Gostyniñskiego,



rozwijaj¹ca siê specjalizacja w produkcji rolnej (trzoda chlewna).
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6. Podsumowanie  analiza SWOT
S³abe strony województwa

Mocne strony województwa
Sfera demograficzno-spo³eczna
1.
2.
3.
4.

Lokalizacja metropolii warszawskiej  stolicy kraju, najwa¿niejszej
polskiej metropolii, jedynej o znaczeniu miêdzynarodowym, maj¹cej
zwornikowe znaczenie w przestrzeni europejskiej.
Najwiêksza w kraju dynamika zmian strukturalnych w okresie
transformacji.
Równomierne rozmieszczenie orodków o znaczeniu subregionalnym
(by³e miasta wojewódzkie).
Stosunkowo bliskie po³o¿enie £odzi, daj¹ce mo¿liwoæ uzyskania efektów
synergii.

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Dwudzielnoæ potencja³u i poziomu rozwoju gospodarczego, poziomu
i warunków ¿ycia ludnoci oraz dynamiki procesów transformacji wystêpuj¹ca pomiêdzy aglomeracj¹ a pozosta³ym obszarem
województwa, zw³aszcza obszarami wiejskimi.
Pog³êbiaj¹ca siê polaryzacja spo³eczno-gospodarcza.
Ograniczony przestrzennie zasiêg procesów dyfuzji impulsów rozwojowych z aglomeracji warszawskiej.
Nasilenie procesów wymywania najbardziej istotnych zasobów
z terenów s³abszych do Warszawy.
S³aboæ powi¹zañ spo³eczno-gospodarczych miêdzy metropoli¹ a jej
otoczeniem, brak instytucji i organizacji maj¹cych na celu zintegrowany
rozwój Mazowsza.
S³aby poziom rozwoju wiêkszoci województw s¹siaduj¹cych
z Mazowszem.

Sfera demograficzno-spo³eczna
1.
2.

Du¿a aktywnoæ i przedsiêbiorczoæ mieszkañców aglomeracji
warszawskiej.
Wysoki poziom wykszta³cenia mieszkañców Warszawy i orodków
subregionalnych.

1.

Proces starzenia siê ludnoci wystêpuj¹cy szczególnie we wschodniej
czêci województwa.
2. Niski poziom urbanizacji poza aglomeracj¹ warszawsk¹ i rozproszone
osadnictwo wiejskie
3. Wysokie bezrobocie strukturalne na obszarach po³udniowych i pó³nocnych województwa.
4. Stagnacja w zakresie poziomu wykszta³cenia na obszarach wiejskich.
5. Niska wiadomoæ identyfikacji regionalnej mieszkañców województwa,
ma³e zwi¹zki Warszawy z regionem.

Sfera gospodarcza
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

Wysoki przeciêtny poziom rozwoju regionu w stosunku do redniej
krajowej.
Du¿y potencja³ gospodarczy, intelektualny, kapita³owy i Instytucjonalny
Warszawy.
Ukszta³towany pozytywny wizerunek Warszawy jako najatrakcyjniejszego miejsca lokalizacji inwestycji.
Znaczny potencja³ gospodarczy by³ych miast wojewódzkich, zw³aszcza
P³ocka.
Istnienie du¿ych, mocnych finansowo przedsiêbiorstw o znaczeniu
krajowym i miêdzynarodowym (PKN Orlen S.A., Telekomunikacja Polska
S.A., PKO BP S.A.).
Wyspecjalizowane rejony produkcji rolnej, baza surowcowa dla
przemys³u rolno-spo¿ywczego, zw³aszcza przetwórstwa owocowowarzywniczego, przetwórstwa ziemniaków, mleczarstwa, przemys³u
miêsnego.
Korzystne warunki dla rozwoju rolnictwa ekologicznego mog¹ce w istotny
sposób podnieæ konkurencyjnoæ rolnictwa Mazowsza.
Znaczne walory zabytkowe i historyczne dla rozwoju gospodarki turystycznej,
zw³aszcza Warszawy, P³ocka, Pu³tuska, Ciechanowa
Cenne walory przyrodnicze, zw³aszcza obszarów lenych oraz
po³o¿onych w dolinach du¿ych rzek, sprzyjaj¹ce rozwojowi turystyki
i wypoczynku sobotnio-niedzielnego mieszkañców aglomeracji.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Niski poziom innowacyjnoci gospodarki regionu (ograniczona
konkurencyjnoæ na rynkach wiatowych).
S³aboæ powi¹zañ miêdzy praktyk¹ gospodarcz¹ a dzia³alnoci¹
naukowo-badawcz¹ i badawczo-rozwojow¹.
Wysoko zamortyzowany maj¹tek trwa³y i brak rodków finansowych na
jego modernizacjê techniczn¹.
Recesja w przemyle zbrojeniowym i lekkim.
S³aby rozwój instytucji otoczenia biznesu na obszarach pozametropolitalnych.
Ograniczony dop³yw kapita³u zagranicznego na obszary pozametropolitalne.
Przeludnienie agrarne wsi  zbyt du¿a liczba ludnoci utrzymuj¹cej siê
z rolnictwa.
S³abo rozwiniêta baza dystrybucji i przechowalnictwa p³odów rolnych.
Niewystarczaj¹cy poziom zagospodarowania turystycznego, zw³aszcza
na terenach pozametropolitalnych.

Sfera przyrodnicza
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Wysokie walory przyrodnicze w krajowym i europejskim systemie
ekologicznym, ze szczególnym uwzglêdnieniem dolin rzek (Wis³a, Bug,
Narew, Pilica, Wkra, Liwiec, Omulew).
Niski stopieñ degradacji powierzchni ziemi.
Wystêpowanie obszarów o wysokich parametrach jakoci powietrza.
Zadowalaj¹cy stan zdrowotny i sanitarny lasów.
Wystarczaj¹cy stopieñ du¿ej retencji wód powierzchniowych.
Wysoka jakoæ zasobów wód podziemnych i zasobnoæ g³ównych
poziomów wodononych
Zasoby wód geotermalnych.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Brak spójnego, regionalnego systemu obszarów chronionych.
Niska lesistoæ i znaczny stopieñ fragmentacji lasów.
Brak spójnej i rozstrzygaj¹cej koncepcji zagospodarowania dolin
du¿ych rzek.
Niska jakoæ wód powierzchniowych i stopieñ oczyszczania cieków.
Deficyt wód powierzchniowych i gruntowych.
Wystêpowanie obszarów o s³abej izolacyjnoci pierwszego poziomu
wodononego.
Niski stopieñ ma³ej retencji.
Brak skutecznych zabezpieczeñ przeciwpowodziowych.
Wystêpowanie obszarów szczególnego zagro¿enia ha³asem w
obszarze zurbanizowanym.
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Infrastruktura spo³eczna
1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Koncentracja infrastruktury spo³ecznej o znaczeniu ogólnokrajowym w
Warszawie.
Dynamiczny rozwój szkolnictwa wy¿szego.
Rozwiniêta wyspecjalizowana sieæ lecznictwa zamkniêtego.
Bogata oferta kulturalna Warszawy.

1.

Dysproporcje przestrzenne w wyposa¿eniu, dostêpnoci i standardzie
infrastruktury spo³ecznej.
2. Niedostosowanie tempa budownictwa mieszkaniowego do potrzeb
spo³ecznych.
3. Z³y stan techniczny znacznej czêci zasobów mieszkaniowych.
4. Niska sprawnoæ funkcjonowania s³u¿by zdrowia.
Infrastruktura techniczna

Miêdzynarodowe znaczenie istniej¹cej infrastruktury drogowo-kolejowej
objêtej europejskimi umowami drogowymi i kolejowymi
Po³o¿enie województwa w ci¹gach europejskich korytarzy
transportowych z wêz³em w Warszawie.
Miêdzynarodowe znaczenie centralnego portu lotniczego WarszawaOkêcie
Rozwiniêta sieæ drogowa i kolejowa ³¹cz¹ca Warszawê z innymi regionami
kraju oraz orodkami subregionalnymi
Znacz¹cy udzia³ transportu zbiorowego w obs³udze aglomeracji warszawskiej.
Funkcjonowanie w obszarze województwa obiektów energetyki o du¿ej
skali i wydajnoci.
Funkcjonuj¹ce tranzytowe i magistralne systemy przesy³owe gazu oraz
rozwiniêta sieæ paliw p³ynnych z zak³adami petrochemicznymi w P³ocku.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Szanse
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Rosn¹ce znaczenie Warszawy
Mo¿liwoæ wzmocnienia dyfuzji impulsów rozwojowych z Warszawy na
region.
Realizacja inwestycji zawartych w dokumentach rz¹dowych i
samorz¹dowych.
Mo¿liwoæ uzyskania rodków z funduszy Unii Europejskiej rzecz rozwoju infrastruktury technicznej, rodowiska i obszarów wiejskich.
Szanse intensyfikacji wspó³pracy gospodarczej regionu jako orodka
kontaktów Wschód-Zachód.
Realizacja idei obszaru funkcjonalnego Zielone P³uca Polski.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Niska
wydolnoæ
systemu
transportowego
Warszawy
(niewystarczaj¹ca przepustowoæ sieci, z³y stan techniczny)
Wyczerpuj¹ca siê przepustowoæ terminali obs³uguj¹cych centralny
port lotniczy Okêcie i niska sprawnoæ powi¹zañ lotniska z uk³adem
drogowo-kolejowym.
Przestarza³e systemy zarz¹dzania ruchem, w tym w szczególnoci w
miastach.
Niska jakoæ infrastruktury drogowej i kolejowej oraz niewystarczaj¹ca
przepustowoæ g³ównych osi transportowych, brak obejæ terenów
zurbanizowanych i tras szybkiego ruchu.
Brak sprawnych po³¹czeñ obwodowych w regionie wobec
ukszta³towanego promienistego uk³adu drogowego zbiegaj¹cego siê w
Warszawie.
Niedostateczna iloæ przepraw mostowych przez g³ówne rzeki.
Spadek udzia³u pasa¿erskiego transportu kolejowego oraz regres
transportu autobusowego, pogarszanie siê jakoci us³ug oraz niekontrolowany wzrost motoryzacji indywidualnej.
Znaczne potrzeby modernizacyjne lokalnych urz¹dzeñ elektroenergetycznych.
Niedoinwestowanie infrastrukturalne obszarów wiejskich przy jednoczenie
wysokich kosztach uzbrajania rejonów o niskiej gêstoci zaludnienia.
Zagro¿enia
Mo¿liwoæ wyst¹pienia napiêæ spo³ecznych w przypadku pog³êbienia
siê polaryzacji spo³ecznej.
Kontynuacja niekorzystnych trendów w zakresie bezrobocia i bezpieczeñstwa publicznego.
Brak skutecznej realizacji polityki strukturalnej pañstwa wobec rolnictwa
i obszarów wiejskich oraz przemys³u zbrojeniowego.
Brak strategicznych dzia³añ dla warszawskiego wêz³a transportowego
(opónienia budowy autostrady, rozbudowy centralnego miêdzynarodowego portu lotniczego Okêcie, realizacji tras obwodowych).
Utrzymuj¹ca siê niewydolnoæ uk³adów komunikacyjnych, pogarszanie
technicznego stanu dróg i jakoci us³ug w transporcie kolejowym.
Brak przystosowania do pozyskiwania rodków z funduszy UE.
Brak skutecznych rozwi¹zañ w zakresie gospodarki przestrzennej.

II. Cele Planu
Przyjêto, ¿e misj¹ Planu jest:
stwarzanie warunków do osi¹gania spójnoci terytorialnej oraz trwa³ego i zrównowa¿onego rozwoju województwa mazowieckiego, poprawy warunków
¿ycia jego mieszkañców, sta³ego zwiêkszania efektywnoci procesów gospodarczych i konkurencyjnoci regionu.
Misja ta bêdzie realizowana poprzez nastêpuj¹ce cele:
1.

Zapewnienie wiêkszej spójnoci przestrzeni województwa i stwarzanie warunków do wyrównywania dysproporcji rozwojowych, który bêdzie
realizowany poprzez:
 rozbudowê i modernizacjê infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej,
 wskazanie obszarów problemowych dla polityki regionalnej oraz okrelenie kierunków ich restrukturyzacji,
 wzmocnienie oddzia³ywania aglomeracji warszawskiej i regionalnych orodków równowa¿enia rozwoju (by³ych miast wojewódzkich) na ich
otoczenie,


2.

wskazanie miejscowoci posiadaj¹cych predyspozycje do pe³nienia roli wielofunkcyjnych orodków obs³ugi rolnictwa.
Zapewnienie zrównowa¿onego i harmonijnego rozwoju województwa poprzez zachowanie w³aciwych relacji pomiêdzy poszczególnymi systemami i elementami zagospodarowania przestrzennego, który realizowany bêdzie poprzez:
 ochronê i racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi,
 ochronê dziedzictwa kulturowego, krajobrazu i kszta³towanie ³adu przestrzennego,
 wzmacnianie wielofunkcyjnoci struktur przestrzennych,
 wzrost bezpieczeñstwa ekologicznego.
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3.

Zwiêkszenie konkurencyjnoci regionu i poprawa warunków ¿ycia, który realizowany bêdzie poprzez:
 likwidacjê barier infrastrukturalnych oraz wzmacnianie miêdzynarodowych i krajowych korytarzy transportowych,
 wzmocnienie funkcji metropolitalnych Warszawy,
 wykorzystanie du¿ego potencja³u badawczo-rozwojowego Warszawy dla innowacyjnoci gospodarki,
 koncentracjê infrastruktury spo³ecznej w wybranych orodkach osadniczych,
 wykorzystanie walorów przyrodniczo-kulturowych dla celów turystyczno-rekreacyjnych.
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III. Kierunki zagospodarowania przestrzennego
1. Struktura przestrzenna
W Planie przyjêto, ¿e zrównowa¿on¹ strukturê funkcjonalno-przestrzenn¹ Mazowsza bêd¹ tworzyæ g³ówne orodki osadnicze jako elementy wêz³owe
z sieci¹ powi¹zañ infrastrukturalnych, kszta³tuj¹cych potencjalne pasma rozwoju oraz przestrzenie otwarte o ró¿nych funkcjach uwarunkowanych bezporednio
cechami rodowiska przyrodniczego.
Kluczowymi dla równowa¿enia rozwoju Mazowsza elementami wêz³owymi bêd¹ aglomeracja warszawska i orodki subregionalne.
Dalsze kszta³towanie struktury przestrzennej aglomeracji warszawskiej bêdzie polega³o na wzmacnianiu infrastruktury spo³ecznej i technicznej
o znaczeniu europejskim, krajowym i regionalnym, usprawnianiu sieci transportu oraz poprawie ³adu przestrzennego.
Rola orodków subregionalnych, zgodnie z Koncepcj¹ polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, polega na równowa¿eniu rozwoju
na obszarach obrze¿nych województwa. Dlatego w dalszym ich rozwoju zwracaæ siê bêdzie uwagê na poprawê ich funkcjonowania jako jednostek obs³ugi
ludnoci o znaczeniu regionalnym oraz jako orodków stymuluj¹cych rozwój przedsiêbiorczoci, a tak¿e d¹¿yæ siê bêdzie do poprawy ich powi¹zañ
z Warszaw¹.
Wskazane w Planie pasma aktywnoci spo³ecznej i gospodarczej oparto na systemach infrastruktury technicznej o znaczeniu miêdzynarodowym,
krajowym i regionalnym. Konieczne procesy ich modernizacji i rozbudowy stanowiæ bêd¹ o kszta³towaniu siê pasm dynamizuj¹cych aktywnoæ
województwa, ze sta³ym wzrostem renty po³o¿enia.
W Planie przyjêto:




pasma aktywizacji oparte na paneuropejskich korytarzach transportowych (korytarze ustanowione I,II,VI oraz korytarz postulowany  KA);
potencjalne pasma aktywnoci gospodarczej oparte na wskazanych ponadregionalnych korytarzach infrastrukturalnych na kierunkach:
Warszawa-Radom-Kielce,
Piotrków Trybunalski-Radom-Lublin z potencjalnym wêz³em transportowo-logistycznym w Radomiu,
Warszawa-P³ock.
Uzupe³nieniem dla tak kszta³tuj¹cych siê g³ównych osi rozwojowych regionu bêd¹ tzw. Wielka Obwodnica Mazowsza i Du¿a Obwodnica Warszawy.

Sprzyjaæ to bêdzie spójnoci regionu i usprawnieniom powi¹zañ g³ównych orodków us³ugowo-gospodarczych. W zasiêgu oddzia³ywania tak okrelonych
pasm rozwoju znajdowaæ siê bêdzie oko³o 70% ludnoci województwa.
Przemiany struktury wielofunkcyjnych terenów otwartych bêd¹ polega³y na:





umacnianiu wybranych orodków powiatowych i gminnych w zakresie obs³ugi ludnoci i rolnictwa,
stymulowaniu specjalizacji produkcji rolnej i rozwoju turystyki w dostosowaniu do warunków naturalnych rodowiska,
ochronie najcenniejszych wartoci rodowiska przyrodniczego i kulturowego.

2. Polityka przestrzenna województwa
Polityka przestrzenna obejmuje zespó³ dzia³añ zmierzaj¹cych do przekszta³cania struktury funkcjonalno-przestrzennej województwa, transponuj¹cych
ustalenia Strategii rozwoju województwa mazowieckiego na uk³ad Planu. Uwzglêdniaj¹c cele Planu oraz zró¿nicowane cechy przestrzeni, dzia³ania te sformu³owano w formie elementów polityki przestrzennej adresowanych do:


ca³ego województwa - zwi¹zanych z realizacj¹ ustawowych celów wojewódzkiej polityki przestrzennej w zakresie: kszta³towania sieci
osadniczej, rozmieszczenia infrastruktury technicznej, ochrony rodowiska przyrodniczego i dóbr kultury oraz przeciwdzia³ania najwiêkszym
zagro¿eniom;



wyodrêbnionych obszarów, które dotycz¹;
- poprawy efektywnoci struktur przestrzennych w odniesieniu do aglomeracji warszawskiej i obszaru metropolitalnego Warszawy,
- wspierania dotychczasowych kierunków rozwoju w obszarze najwiêkszych wp³ywów aglomeracji warszawskiej,
- wspomagania rozwoju spo³eczno-gospodarczego na pozosta³ych obszarach.
Poszczególnym elementom polityki przestrzennej przypisano okrelone dzia³ania. Znaczna czêæ tych dzia³añ posiada oparcie w obowi¹zuj¹cych aktach

prawnych, najczêciej w formie ustaw oraz w programach rz¹dowych lub resortowych. Na realizacjê wielu z nich przewidywane s¹ rodki funduszy UE.
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2.1. Wspomaganie rozwoju wybranych orodków osadniczych
Wspomaganie rozwoju wybranych miast i wsi ma na celu, obok poprawy warunków ¿ycia mieszkañców tych jednostek osadniczych, zwiêkszenie ich
pozytywnego oddzia³ywania na otaczaj¹ce tereny w zakresie obs³ugi ludnoci oraz doskonalenia jakoci zasobów ludzkich. W grupie wybranych miast i wsi
znajduj¹ siê:


Warszawa  jej rozwój ma umacniaæ powi¹zania Polski z gospodark¹ globaln¹, a tym samym pozytywnie oddzia³ywaæ na rozwój regionu i ca³ego kraju.



Regionalne i ponadregionalne orodki równowa¿enia rozwoju  Ciechanów, Ostro³êka, P³ock, Radom i Siedlce. Wspomaganie rozwoju tych miast
przez samorz¹d województwa powinno dotyczyæ w szczególnoci: dzia³añ na rzecz o¿ywienia gospodarczego podregionów, szkolnictwa wy¿szego
i kszta³cenia zawodowego oraz specjalistycznej opieki medycznej.



Wybrane miasta i miejscowoci gminne jako wielofunkcyjne orodki aktywizacji rejonów. Wspomaganie tych orodków powinno dotyczyæ
dzia³añ wskazanych przez w³aciwe samorz¹dy lokalne, prowadz¹cych do aktywizacji gospodarczej danego rejonu, rewitalizacji terenów
poprzemys³owych i poprawy poziomu obs³ugi ludnoci, zw³aszcza w zakresie owiaty i ochrony zdrowia. Miasta te powinny te¿ uzyskaæ wsparcie
w pe³nieniu roli aktywizacji spo³ecznej rejonu w zakresie dzia³añ na rzecz osób i obszarów zagro¿onych bezrobociem i kszta³cenia zawodowego
dostosowuj¹cego zasoby ludzkie do potrzeb rynku pracy. Orodki proponowane do wspomagania w ramach tej polityki przedstawiono na mapie 27.

2.2. Rozwój ponadlokalnych systemów infrastruktury technicznej
Polityka rozwoju ponadlokalnych systemów infrastruktury technicznej obejmuje cele i dzia³ania (zadania) w odniesieniu do systemów: transportowych,
energetycznych, telekomunikacyjnych, wodoci¹gowo-kanalizacyjnych oraz bezpieczeñstwa i obronnoci.
Systemy transportowe
Rozwój ponadlokalnych systemów infrastruktury transportowej (mapa 28) obejmuje systemy o znaczeniu krajowym i miêdzynarodowym oraz
21

wojewódzkim. Za³o¿enia polityki transportowej pañstwa przyjêto wed³ug odpowiednich dokumentów rz¹dowych . Zadania okrelone w tych
dokumentach maj¹ na celu przede wszystkim dostosowanie dróg i kolei po³o¿onych w europejskich korytarzach transportowych do standardów europejskich.
Na obszarze województwa mazowieckiego s¹ to m.in.:


22

W transporcie drogowym  budowa oko³o 500 km dróg krajowych , w tym: autostrady na odcinku Stryków-Warszawa, odcinków dróg ekspresowych
S7, S8, S17, obwodnic (9 obiektów), wzmocnienia istniej¹cych nawierzchni do nacisków 115kN/o w ci¹gach dróg nr 50, nr 7, nr 19, nr 2.



W transporcie kolejowym - modernizacja linii magistralnych po³o¿onych w europejskich korytarzach transportowych (E20, E65, E75) i realizacja
zobowi¹zañ wynikaj¹cych z umów miêdzynarodowych AGC i AGTC, w celu integracji z systemem europejskim i uzyskiwanie wy¿szych prêdkoci
(160 km/h dla ruchu pasa¿erskiego i 120 km/h dla ruchu towarowego).



W transporcie lotniczym - wzmacnianie funkcji centralnego portu lotniczego Warszawa- Okêcie jako wêz³a w skali Europy rodkowej
i Wschodniej oraz wêz³a przesiadkowego dla podró¿y do i z portów regionalnych krajowych i zagranicznych. Przewiduje siê budowê Terminala II MPL
Warszawa-Okêcie. Prowadzone s¹ prace studialne dla wyboru lokalizacji nowego lotniska centralnego dla Polski.

W dokumentach Samorz¹du Województwa jednym z wa¿niejszych celów jest wzmocnienie funkcji miêdzynarodowego wêz³a transportowego
Warszawy oraz usprawnienie powi¹zañ transportowych regionu. Zadania ujête w Programie wojewódzkim obejmuj¹ przebudowê i rozbudowê sieci
po³¹czeñ drogowych, budowê obwodnic oraz przepraw mostowych (ponad 70 zadañ, w tym oko³o 30 dotycz¹cych dróg wojewódzkich).
Koncepcja systemu transportowego województwa przyjêta w Planie uwzglêdnia fakt przebiegu przez Mazowsze trzech ustanowionych (i jednego
postulowanego) europejskich korytarzy transportowych z miêdzynarodowym wêz³em drogowo-kolejowym oraz lotniczym w Warszawie. Korytarzami
tymi s¹:

21

S¹ to m.in.: Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju (MP nr 26 z 2001 r.), Infrastruktura - klucz do rozwoju (RM - 29 styczeñ 2002 r.) oraz Strategia rozwoju transportu w latach
2004 - 2006 i Sektorowy program operacyjny - transport - gospodarka morska na lata 2004 - 2006 sporz¹dzone w ramach prac nad Narodowym planem rozwoju na lata 2004 - 2006 (RM 14 stycznia
2003 roku).

22

W ramach "Programu budowy autostrad i innych dróg krajowych w latach 2002-2005".
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KI Helsinki-Tallin-Ryga-Kowno-Warszawa. Wype³nienie tego korytarza stanowi¹: droga E 67 (nr 8) Szypliszki-Suwa³ki-Augustów-Warszawa
(Via Baltica) objêta umow¹ AGR o projektowanych parametrach drogi ekspresowej oraz linia kolejowa E75 Trakiszki-Bia³ystok-Warszawa objêta
umow¹ AGC i zg³oszona do umowy AGTC.



KII Berlin-Warszawa-Miñsk Bia³oruski-Moskwa-Ni¿nyj Nowogorod. Wype³nienie tego korytarza stanowiæ bêd¹: projektowana autostrada A2
na kierunku Berlin-Warszawa-Miñsk, linia kolejowa E20 na kierunku Berlin-Kunowice-Warszawa-Terespol objêta umowami AGC i AGTC
z obwodnic¹ towarow¹ CE20 na odcinku £owicz-Skierniewice-£uków (umowa AGTC).



KVI Gdynia/Gdañsk-Warszawa-Katowice-¯ilina-Ostrawa-Breclav, którego wype³nienie stanowi autostrada A1 i linia kolejowa E65 relacji GdañskWarszawa-Katowice (CMK). Drugie po³¹czenie drogowe przez Warszawê to droga nr 7 na odcinku pó³nocnym od Warszawy i droga nr 8 na odcinku
po³udniowo-zachodnim od Warszawy.



KA (postulowany) Gdañsk-Warszawa-Kowel-Konstanca/Odessa. Potencjalne jego wype³nienie w obszarze Mazowsza obejmowaæ bêdzie fragment
autostrady A1 i drogi nr 10 oraz drogê krajow¹ nr 17 objêt¹ umow¹ AGR i liniê kolejow¹ E28 planowan¹ do objêcia europejsk¹ umow¹ AGC
i AGTC.
Oprócz wymienionych korytarzy europejskich, kszta³towane bêd¹ nastêpuj¹ce korytarze ponadregionalne, stanowi¹ce potencjalne pasma
aktywizacji:



23

KR Warszawa-Radom (Kielce) - na po³udnie od Warszawy, tworzony przez drogê nr 7 klasy S i liniê kolejow¹ Warszawa-Radom- Kielce oraz
korytarz Warszawa-P³ock na kierunku pó³nocno-zachodnim oparty na odcinku Zakroczym-P³ock o drogê nr 62 klasy G z postulowanym podniesieniem
klasy do GP;



24

KR Korytarz VI-Radom-Korytarz A tworzony przez drogê krajow¹ nr 12 oraz I-rzêdn¹ liniê kolejow¹ Dêblin-Radom i jej przed³u¿enie relacji RadomTomaszów Maz. W roku 2003 klasa tej drogi podniesiona zosta³a z g³ównej ruchu przypieszonego (GP) do klasy ekspresowej (S), z uwagi na jej
25

funkcje w krajowym .
Promienisty kszta³t podstawowego uk³adu drogowego w regionie, tworzony przez korytarze europejskie i ponadregionalne, bêdzie uzupe³niony o system
nastêpuj¹cych po³¹czeñ obwodowych zwiêkszaj¹cych spójnoæ przestrzeni województwa. S¹ to:


Wielka Obwodnica Mazowsza - oparta na po³¹czeniach w pamie orodków subregionalnych P³ock, Ciechanów, Siedlce, Radom i (postulowana)
Ostro³êka;



Du¿a Obwodnica Warszawy w pamie orodków miejskich Góra Kalwaria, Grójec, Sochaczew, Wyszogród, Wyszków, Miñsk Mazowiecki,
oparta na ci¹gach krajowych nr 50 (GP) na po³udniu i nr 62 (G) na pó³nocy, z przysz³ociowym ujednoliceniem klasy dróg do GP;



piercieñ zewnêtrzny Warszawy - stanowi¹cy fragment krajowego uk³adu drogowego, rozprowadzaj¹cy ruch i ³¹cz¹cy siê jednoczenie z miejskim
systemem komunikacyjnym stolicy. Tworzony bêdzie g³ównie przez drogi szybkiego ruchu i s¹ to planowane: Trasa Armii Krajowej-Trasa
Mostu Pó³nocnego-Wschodnia Obwodnica Warszawy Po³udniowa Obwodnica Warszawy.
W miejskim systemie transportowym Warszawy szczególnie istotny jest ruszt kolejnych po³¹czeñ obwodowych (jako uzupe³nienie promienicie zbie-

gaj¹cych siê dróg w centrum miasta), utrwalony dokumentami planistycznymi. S¹ to:


obwodnica o podwy¿szonym standardzie (klasy GP i S) wokó³ dzielnic centralnych: Trasa Toruñska-Trasa NS-Trasa Siekierkowska-Trasa Olszynki
Grochowskiej;



piercieñ ulic g³ównych wokó³ ródmiecia miasta: Towarowa, trasa Mostu Gdañskiego, trasa Mostu £azienkowskiego, planowany odcinek wschodni.
W obszarze aglomeracji warszawskiej bêdzie kszta³towany uk³ad dróg odci¹¿aj¹cy obszar centralny i usprawniaj¹cy po³¹czenia wielu orodków osad-

niczych, poprzez najbli¿sze Warszawie powi¹zania lokalne, tworzony przez po³¹czenia: od pó³nocy: Legionowo-Jab³onna-£omianki (z przepraw¹ mostow¹),
Nowy Dwór Maz.-Nieporêt-Struga (z modernizacj¹ drogi nr 631); od wschodu: Wi¹zowna-Sulejówek-Wo³omin; od po³udnia: Józefów-Konstancin-JeziornaPiaseczno-Lesznowola-Magdalenka-Nadarzyn (z przepraw¹ mostow¹ przez Wis³ê) z wykorzystaniem odcinków planowanej do modernizacji i przebudowy
drogi wojewódzkiej nr 721; od zachodu: planowana trasa Paszkowianka jako kontynuacja drogi nr 721 w kierunku zachodnim i dalej na pó³noc w kierunku
Starych Babic.

23

24
25

Na kierunku Warszawa-Radom notowane s¹ jedne z najwy¿szych w województwie obci¹¿eñ w ruchu drogowym (19-20 tys. pojazdów/dobê w 2000 r oraz oko³o 35 tys. pojazdów/dobê wed³ug
prognozy na rok 2020 i wysokie w ruchu kolejowym - ok. 20 tys. pasa¿erów w ci¹gu doby.
Wskazywan¹ w "Koncepcji polityki przestrzennego zagospodarowania kraju" jako fragment "wielkiej obwodnicy Mazowsza".
Jako odci¹¿enie miêdzynarodowego wêz³a warszawskiego z najkrótszym po³¹czeniem na kierunku wschód-zachód, alternatywnym w stosunku do autostrad A 2 i A 4.S.
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Korytarz Po³udniowej Obwodnicy Warszawy w wêle warszawskim przyjêty zosta³ wed³ug ustaleñ prawnie obowi¹zuj¹cego Studium uwarunkowañ i
kierunków zagospodarowania przestrzennego Warszawy (ustalenia wi¹¿¹ce), uzasadniany jako racjonalny z punktu widzenia uk³adu funkcjonalno-przestrzen26

nego oraz obecnych i prognozowanych natê¿eñ ruchu . Realizacja autostrady w pierwszym etapie (do 2007r.) przewidziana jest do zachodnich granic stolicy  wêze³ Konotopa. W wietle porozumieñ w³adz miasta z agendami rz¹dowymi przyjmowane s¹ ustalenia, ¿e ze wzglêdów technicznych i funkcjonalnych
po³¹czenie jej z uk³adem drogowym nast¹pi poprzez drogi ekspresowe na kierunkach pó³nocnym i w czêci po³udniowym. Bior¹c pod uwagê d³ugi horyzont
Planu, celowe jest wskazanie korytarza dla po³udniowego autostradowego obejcia Warszawy. Propozycja ta nie znajduje jednak bezporedniego odniesienia
w dokumentach rz¹dowych.
Analiza porównawcza przebiegu autostrady A2 w warszawskim wêle transportowym
I. Przebieg przez Warszawê
Zalety
Wady i kolizje
W³¹czenie Warszawy w system miêdzynarodowych po³¹czeñ drogowych oraz Koniecznoæ specjalnych rozwi¹zañ technicznych dla ochrony terenów
wa¿ne uzupe³nienie dla kszta³towania po³¹czeñ obwodowych w Warszawie.
mieszkalnictwa wielorodzinnego (tunel przez Ursynów).
Poprawa przepustowoci i usprawnienie ruchu pomiêdzy dzielnicami
podmiejskimi, zarówno na po³udniu i pó³nocy (likwidacja w¹skich garde³
w ruchu drogowym).

Uci¹¿liwoæ akustyczna dla mieszkañców istniej¹cych osiedli mieszkaniowych (W³ochy, Pyry, Raszyn Okêcie).

Znacz¹co krótsza, o 54 km, d³ugoæ trasy w porównaniu z przebiegiem przez
Górê Kalwariê (d³ugoæ trasy przez Warszawê 40 km, przez Górê Kalwariê
94 km).
Poprawa bezpieczeñstwa ruchu drogowego.

Utrzymuj¹cy siê d³ugoletni brak akceptacji spo³ecznej zarówno
mieszkañców jak i organizacji ekologicznych dla tak planowanego przebiegu.

Du¿e znaczenie dla bezpieczeñstwa strategicznego metropolii sto³ecznej.

Przeciêcie obszarów objêtych ochron¹ prawn¹: Mazowiecki Park
Krajobrazowy.

Poprawa warunków rodowiskowych (aerosanitarnych) spowodowana
p³ynnoci¹ i skanalizowaniem ruchu pojazdów.

Przeciêcie skarpy doliny Wis³y (cenny element rzeby terenu) w rejonie
Natolina.

II. Przebieg w rejonie Góry Kalwarii
Zalety
Przeprowadzenie
warszawskiej.

ruchu

tranzytowego

poza

obszarem

Wady i kolizje

aglomeracji

Trasa przebiega zbyt daleko od stolicy, która jest punktem docelowym b¹d
pocz¹tkowym wiêkszoci u¿ytkowników autostrady.

Ma³a uci¹¿liwoæ akustyczna z uwagi na mo¿liwoæ przeprowadzenia
autostrady przez tereny nie zainwestowane.

Znacz¹co d³u¿sza trasa autostrady i koniecznoæ budowy kilku tras
³¹cznikowych z Warszaw¹.

Aktywizacja orodków osadniczych i terenów w rejonie wêz³ów oraz
akceptacja rodowisk ekologicznych i czêci samorz¹dów.

Przeciêcie doliny Wis³y oraz obszarów objêtych ochron¹ prawn¹:
Chojnowskiego
Parku
Krajobrazowego
Mazowieckiego
Parku
Krajobrazowego, rezerwatu przyrody £achy Brzeskie.

Sieæ dróg wojewódzkich w celu zintegrowania i usprawnienia uk³adu wymaga uzupe³nienia o nowe odcinki dróg oraz przebudowy niektórych istniej¹cych przebiegów. W obszarze aglomeracji warszawskiej dotyczy to g³ównie budowy nowych odcinków w pamie zachodnim (m.in. Paszkowianka, Trasa
Ksi¹¿¹t Mazowieckich) oraz przebudowy i uzupe³nieñ w pamie wo³omiñskim. Konieczne usprawnienie powi¹zañ Ostro³êki i Ciechanowa z Warszaw¹
wymaga ukszta³towania nowych ci¹gów dróg wojewódzkich (poprzez zmianê kategorii odcinków dróg powiatowych) po³o¿onych wzd³u¿ linii kolejowej E65
na kierunku Ciechanów-Nasielsk oraz budowy nowego przebiegu drogi wzd³u¿ linii kolejowej na odcinku Ostro³êka-Wyszków. Na po³udniu regionu uzasadnione jest ukszta³towanie ci¹gu dróg klasy G (g³ówna) ³¹cz¹cych orodki powiatowe Przysucha, Szyd³owiec, Lipsko i Opole Lubelskie, poprzez planowany
most w Solcu n/Wis³¹.
Realizacja polityki rozwoju ponadlokalnych systemów transportowych wymagaæ bedzie rozstrzygniêæ na ró¿nych poziomach decyzyjnych oraz skoordynowania dzia³añ organów administracji rz¹dowej i samorz¹du województwa we wspó³dzia³aniu z samorz¹dami gmin i powiatów. Najwa¿niejsze zadania i
dzia³ania warunkuj¹ce realizacjê koncepcji systemu transportowego Mazowsza to:
W zakresie transportu drogowego


Budowa autostrady A2: w I etapie (do 2007r.) odcinka Stryków-Warszawa (wêze³ Konotopa); II etap Warszawa-Siedlce (2010-2013).



Rozbudowa wêz³a warszawskiego o po³¹czenia zewnêtrzne eliminuj¹ce ruch tranzytowy, w tym w I etapie: budowa odcinków dróg uk³adu krajowego
S8: Trasa AK Konotopa  ul. Pow¹zkowska, Trasa AK ul. Pow¹zkowska  Most, Trasa AK odcinek Most-Marki, odcinek Konotopa-Opacz; docelowo
budowa odcinków piercienia zewnêtrznego - Wschodnia Obwodnica Warszawy, Trasa Mostu Pó³nocnego, Po³udniowa Obwodnica Warszawy.



Budowa (przebudowa) dróg ekspresowych, w tym: S8 Augustów-Warszawa-Wroc³aw, w I etapie odcinki: Radzymin-G³uchy, G³uchy-Zabrodzie
(dwie jezdnie), Warszawa/Salomea-Wolica; S7 Gdañsk-Warszawa-Kraków, w tym odcinki: P³oñsk-Za³uski i obwodnica P³oñska (dwie jezdnie);
Czosnów-Kie³pin (dwie jezdnie), Grójec-Bia³obrzegi, Bia³obrzegi-Jedliñsk (dwie jezdnie), S17 Warszawa/Zakrêt/-Lublin z obwodnic¹ Garwolina;

26

Z wszystkich po³¹czeñ drogowych najwiêksze znaczenie dla miêdzynarodowych po³¹czeñ Warszawy bêdzie mieæ autostrada A2. Im dalej bêdzie przebiegaæ od stolicy tym gorsze bêd¹ powi¹zania
transportowe miasta z otoczeniem. Ruch samochodowy jest w przewa¿aj¹cej czêci ruchem do Warszawy i jest to na drogach krajowych prawie 90% samochodów osobowych oraz ponad 70 %
samochodów ciê¿arowych. Ruch tranzytowy na wiêksze odleg³oci szacowany jest na 3% samochodów osobowych i 10% samochodów ciê¿arowych.
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S10 P³oñsk-Toruñ; S12 Piotrków Trybunalski-Radom-Lublin; S19 Kunica Bia³ostocka-Lublin-Rzeszów.


Budowa (przebudowa) dróg krajowych, w tym: wzmocnienia nawierzchni i dostosowanie do nacisków 115 kN/o miêdzy innymi odcinków tras
nr 50, nr 2 (na odcinku Miñsk Mazowiecki - Siedlce - granica pañstwa postulowana dwujezdniowa), nr 9, nr 60, nr 61, nr 62, nr 79 (wdra¿anie
Dyrektywy UE 96/53).



Rozbudowa i modernizacja miejskiego systemu komunikacyjnego Warszawy dla ukszta³towania obwodnic wokó³ dzielnic centralnych: Trasa
AK i Toruñska, Trasa Siekierkowska (kontynuacja budów), docelowo Trasa Olszynki Grochowskiej (budowa); uzupe³nienie piercienia ulic g³ównych
wokó³ ródmiecia o planowany odcinek wschodni.



Budowa obejæ w ci¹gach dróg krajowych na obszarach zurbanizowanych dla zmniejszania uci¹¿liwoci ruchu tranzytowego m.in. w miejscowociach:
Stojad³a, Gostynin, Raci¹¿, Jab³onna, Serock, Mszczonów, ¯yrardów, Wiskitki, Dêbe Wielkie-Miñsk Mazowiecki (postulowana dwujezdniowa),
Strzegowo, Unierzy¿ i Winiewo, Garwolin, Wyszków, Ciechanów, Pu³tusk, Radom, I³¿a, Zwoleñ, Przasnysz, Myszyniec, Ostro³êka.



Dostosowanie do standardu klasy GP (g³ówna ruchu przyspieszonego) dróg tworz¹cych Wielk¹ Obwodnicê Mazowsza z wykorzystaniem
w czêci pó³nocnej drogi krajowej nr 60 i nr 63 oraz drogi wojewódzkiej nr 677, w czêci po³udniowej drogi krajowej nr 12 z odejciem w Pu³awach
w kierunku Siedlec (uwzglêdnionym w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa lubelskiego w klasie G, w nawi¹zaniu do istniej¹cych
i planowanych ci¹gów drogowych).



Utrzymywanie odpowiednich standardów dróg krajowych tworz¹cych Du¿¹ Obwodnicê Warszawy: nr 50 na odcinku Wyszogród-Grójec-£ochów
i nr 62 na odcinku Wyszogród-Wyszków-£ochów.



Modernizacja pozosta³ych dróg krajowych istotnych dla powi¹zañ Warszawy z orodkami w kraju i regionie, a tak¿e pomiêdzy orodkami regionu
nie po³¹czonymi drogami ruchu szybkiego polegaj¹c¹ m. in. na wzmocnieniu nawierzchni, poszerzeniu jezdni b¹d budowie utwardzonych poboczy,
budowie obejæ terenów intensywnie zabudowanych oraz bezkolizyjnych skrzy¿owañ z innymi drogami i liniami kolejowymi w miejscach
niebezpiecznych.



Usprawnianie sieci dróg wojewódzkich, w tym likwidacja w¹skich garde³ w ruchu poprzez budowê, przebudowê, remonty, utrzymanie istniej¹cych
dróg i obiektów mostowych obejmuj¹ce g³ównie dostosowanie parametrów technicznych do wymagañ ruchu, zwiêkszenie nonoci, odnowy
nawierzchni, budowy chodników i cie¿ek rowerowych, zw³aszcza na terenach zabudowanych.



Budowa obejæ w ci¹gach dróg wojewódzkich na obszarach zurbanizowanych dla zmniejszania uci¹¿liwoci ruchu tranzytowego (m.in.
dla Pruszkowa, Milanówka, Grodziska Maz., Lesznowoli, Konstancina Jeziornej, B³onia, Sierpca, ¯uromina; M³awy, Wêgrowa, Mogielnicy, Nowego
Miasta n/Pilic¹, Przasnysza).



Budowa uzupe³niaj¹cych odcinków w sieci dróg wojewódzkich, m.in. Paszkowianka, Trasa Ksi¹¿¹t Mazowieckich, Ostro³êka-Wyszków;
Wo³omin-Duchnów, I³ów-Wszeliwy-Wejsce.



Budowa nowych przepraw mostowych: na Wile: w Warszawie (most pó³nocny i po³udniowy), Józefowie, P³ocku, Solcu n/Wis³¹, Maciejowicach
(alternatywnie Warka-Wilga); na Bugu: w Wyszkowie, Treblince k/Ma³kinii Górnej, Kuzkach k/Siemiatycz.



Poprawa bezpieczeñstwa ruchu na drogach przez m. in. modernizacjê niebezpiecznych skrzy¿owañ (np. budowê sygnalizacji wietlnej), wdra¿anie
zaktualizowanych projektów organizacji ruchu, uspokajanie ruchu w obszarach zurbanizowanych, oddzielenie ruchu pieszego od ko³owego.



Wykorzystanie nowoczesnych technik zarz¹dzania ruchem dla sprawniejszego funkcjonowania istniej¹cej i tworzonej infrastruktury drogowej
(dotyczy szczególnie miast i wa¿niejszych dróg zamiejskich).



Rozwój systemów transportowych Radomia, P³ocka, Siedlec, Ciechanowa, Ostro³êki jako regionalnych wêz³ów transportowych poprzez
modernizacjê i rozbudowê istniej¹cych uk³adów drogowych (trasy obwodowe).



Modernizacja i rozwój regionalnego systemu transportu publicznego poprzez wspomaganie restrukturyzacji g³ównych przewoników (PKS, PKP)
i stworzenie spójnych systemów transportowych, wzajemnie siê uzupe³niaj¹cych.
W zakresie transportu kolejowego



Kontynuacja modernizacji linii objêtych miêdzynarodowymi umowami AGC i AGTC, umo¿liwiaj¹ca osi¹gniêcie m. in. prêdkoci 160 km/h
dla poci¹gów pasa¿erskich, 120 km/h dla towarowych, nonoci nawierzchni 225 kN/o (E20, CE20, E65 i E75).



Modernizacja linii oczekuj¹cych na wpisanie do umów europejskich AGC i AGTC: E28 Warszawa-Lublin-Dorohusk z potrzeb¹ budowy drugiego
toru na odcinku Otwock-Pilawa.



Modernizacja istniej¹cego uk³adu kolejowego dla poprawy sprawnoci i szybkoci po³¹czeñ oraz bezpieczeñstwa ruchu, w tym linii Warszawa-Radom
(z budow¹ drugiego toru na odcinku Warka-Radom), linii P³ock-Kutno i linii Ostro³êka-T³uszcz.
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Modernizacja i rozbudowa infrastruktury szynowej w aglomeracji warszawskiej dla rozwoju transportu publicznego  metro (pe³na I linia, odcinki

linii II i III), tramwaj, kolej (modernizacja linii rednicowej, po³¹czenie szynowe z lotniskiem Okêcie, WKD - docelowo spó³ka samorz¹dowa, stanowi¹ca
element transportu aglomeracyjnego, podejmuj¹ca dzia³ania dotycz¹ce rozbudowy linii o nowe linie do Janek, Okêcia i liniê miejsk¹ w Pruszkowie, modernizacji infrastruktury kolejowej i taboru, zakupu nowego taboru, budowy parkingów PARK&RIDE przy linii).


Wdro¿enie szybkiego po³¹czenia Warszawa-£ód dla poprawy zewnêtrznej obs³ugi pasa¿erskiej aglomeracji (modernizacja linii, wymiana taboru).



W³¹czenie samorz¹dów terytorialnych w proces aktywizacji kolei regionalnych i aglomeracyjnych z ewentualnym przywracaniem ruchu pasa¿er-

skiego na niektórych liniach kolejowych. Usamodzielnienie samorz¹du województwa mazowieckiego w zakresie organizacji i wykonywania regionalnych
kolejowych przewozów pasa¿erskich poprzez utworzenie spó³ki samorz¹dowej z jednoczesnym spowodowaniem restrukturyzacji obecnie dzia³ajacej spó³ki
przewozowej.


Rozwój pasa¿erskich przewozów regionalnych poprzez zwiêkszenie czêstotliwoci i prêdkoci kursowania poci¹gów na wszystkich liniach obs³ugi-

wanych w ruchu regionalnym, poprawê standardów podró¿owania (dostosowanie wielkoci sk³adów do liczby podró¿nych, zwiêkszenie bezpieczeñstwa,
poprawa stanu technicznego i sanitarnego taboru), wprowadzanie nowych ofert przewozowych (np. szybkie poci¹gi regionalne, autobusy szynowe).


Rozwój centrów logistycznych: strategicznego zwi¹zanego z warszawskim wêz³em transportowym; regionalnych integruj¹cych systemy drogowy,

kolejowy i lotniczy (Warszawa, Radom) oraz drogowo-kolejowy (np. Siedlce, Ciechanów, Ostro³êka, P³ock, Sochaczew, Modlin i M³awa).


Rozwój transportu kombinowanego poprzez tworzenie warunków infrastrukturalnych, ekonomicznych, organizacyjnych, a przede wszystkim uregu-

lowañ prawnych u³atwiaj¹cych funkcjonowanie transportu kombinowanego.


Prowadzenie prac studialnych w zakresie celowoci i mo¿liwoci realizacji linii kolejowych du¿ych prêdkoci, dotycz¹cych przed³u¿enia CMK od

Korytowa w kierunku Gdyni/Gdañska i nowej linii w pamie autostrady A2, wskazywanych w Programie kierunkowym rozwoju linii du¿ych prêdkoci w
Polsce (po roku 2020).
W zakresie transportu lotniczego


Rozbudowa lotniska Okêcie w oparciu o istniej¹ce drogi startowe poprzez: rozbudowê czêci lotniskowej, modernizacjê istniej¹cego terminala

pasa¿erskiego; budowê nowego terminala pasa¿erskiego (planowanego do obs³u¿enia 6,5 mln pasa¿erów/rok) i towarowego (cargo); rozbudowê i przebudowê
uk³adu komunikacyjnego i w³¹czenie go w system transportowy Warszawy.


Przystosowanie lotniska w Radomiu dla lotnictwa cywilnego oraz rozwój innych lotnisk lokalnych w regionie z wykorzystaniem istniej¹cej infra-

struktury lotniskowej, pozwalaj¹cych na odci¹¿enie centralnego lotniska Warszawa-Okêcie oraz wykorzystywanie dla lotnictwa biznesowego, sanitarnego,
sportowego, turystycznego itp.


Wybór lokalizacji lotniska centralnego w odleg³oci nie wiêkszej ni¿ 30-40 km od granic Warszawy, o dobrym skomunikowaniu drogowym i kole-

jowym z aglomeracj¹ warszawsk¹ i ³ódzk¹.
W zakresie transportu wodnego


Wspieranie dzia³añ na rzecz poprawy warunków nawigacyjnych dróg wodnych, w tym na szlaku ¿eglownym Wis³y na odcinku Warszawa-Gdañsk.

Systemy telekomunikacyjne
27

Rozwój ³¹cznoci i informatyki uznano za kluczowy w przyjêtej przez rz¹d strategii gospodarczej . Telekomunikacja, która mo¿e rozwijaæ siê ze
znacznym udzia³em kapita³u prywatnego, zosta³a uznana za wa¿ny czynnik rozwoju i konkurencyjnoci województwa mazowieckiego, istotny dla wyrównywania warunków ¿ycia ludnoci, dostêpu do wiedzy, informacji, pracy (telenauka, teleinformacja, telepraca). W rozwoju i unowoczenianiu infrastruktury
telekomunikacyjnej rekomendowane dzia³ania obejmuj¹:


Utworzenia docelowo jednej strefy numeracyjnej dla obszaru województwa mazowieckiego.



Rozwój wiat³owodowej infrastruktury telekomunikacyjnej obejmuj¹cej swym zasiêgiem wszystkie miasta i siedziby gmin, w tym obszary

zewnêtrzne aglomeracji warszawskiej oraz rozbudowê automatycznych po³¹czeñ miêdzymiastowych.


28

Wspieranie rozwoju sieci abonenckiej z rekomendacj¹ po³udniowych i pó³nocnych rejonów województwa , zaliczonych w Strategii rozwoju teleko-

munikacji na wsi do grup stref numeracyjnych (SN) wskazanych do wsparcia polityk¹ pañstwa: I grupa - SN Siedlce, SN Ciechanów; II grupa - SN Radom,
SN Ostro³êka.
27

28
29

Znajduje to odzwierciedlenie w takich dokumentach rz¹dowych jak "Infrastruktura - klucz do rozwoju", "Strategia informatyzacji RP -ePolska", "Strategia rozwoju telekomunikacji na wsi" z deklarowan¹
polityk¹ pomocy pañstwa w rozbudowie infrastruktury telekomunikacyjnej na terenach wiejskich w wybranych strefach numeracyjnych.
Charakteryzuj¹cych siê niskim poziomem gêstoci telefonicznej oraz niskim i rednim poziomem gêstoci zamieszkania, wp³ywaj¹cym na koszty inwestycyjne.
Upowszechnienie internetu i jego zastosowañ w pracy instytucji publicznych, dokument i podpis elektroniczny, elektroniczna wymiana gospodarcza, sieæ sta³ego dostêpu internetu do szkó³, tworzenie
telecentrów na wsi itp.
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Rozwój technik radiokomunikacyjnych oraz innych systemów ³¹cznoci bezprzewodowej.



Tworzenie rozwi¹zañ daj¹cych mo¿liwoæ korzystania z rozwijaj¹cej siê sieci infrastruktury informatycznej .

77

29

Systemy energetyczne
W zakresie rozwoju systemów energetycznych g³ównym celem jest zapewnienie bezpieczeñstwa energetycznego, rozumianego jako pokrycie bie¿¹cego
i perspektywicznego zapotrzebowania odbiorców na paliwa i energiê przy zachowaniu wymagañ ochrony rodowiska. Cele szczegó³owe to przede
wszystkim zaspokojenie potrzeb odbiorców w zakresie planowanego zapotrzebowania na moc i energiê (pewnoæ zasilania, wysokie standardy dostarczanej
energii, mo¿liwoci przy³¹czenia do sieci potencjalnych przysz³ych odbiorców), dostosowanie systemów przesy³owych gazu i ropy naftowej do planowanych
zmian w strukturze zu¿ycia energii pierwotnej i prognozowanego wzrostu zapotrzebowania na te noniki energii.
Wymogi bezpieczeñstwa energetycznego kraju zosta³y okrelone w dokumencie rz¹dowym Za³o¿enia polityki energetycznej (Rada Ministrów 22 lutego
30

2000 r.) . Wzrost bezpieczeñstwa dostaw noników energii z importu bêdzie osi¹gany na drodze d³ugoterminowej dywersyfikacji dostêpu do z³ó¿ gazu
ziemnego i ropy naftowej. W prognozie zapotrzebowania energii pierwotnej w horyzoncie roku 2020 zak³adany jest spadek udzia³u wêgla kamiennego
i brunatnego, wzrost zapotrzebowania na gaz ziemny, ropê i produkty naftowe oraz wzrost udzia³u energii odnawialnej.
Najwa¿niejsze za³o¿enia rozwoju poszczególnych systemów energetyki dotycz¹:


W zakresie elektroenergetyki przyjêto, ¿e do roku 2020 nie zachodzi potrzeba budowy nowych du¿ych róde³ energii, w tym j¹drowych. Krajowy

system przesy³owy (KSP) jest po³¹czony miêdzysystemowymi liniami najwy¿szych napiêæ 750, 400 i 220kV z systemami przesy³owymi krajów s¹siednich,
a tym samym z pozosta³ymi systemami UCTE i CENTREL. Plany dotycz¹ podniesienia sprawnoci technicznej róde³ i sieci oraz dostosowania do norm
europejskich i wymagañ ekologicznych, w tym w obszarze Mazowsza. Wa¿nym elementem jest prognozowany wzrost udzia³u energii odnawialnej, wynika31

j¹cy z zobowi¹zañ integracyjnych z UE, na poziomie oko³o 7,5% do roku 2010 i 14% do 2020 roku . Przewidywana jest pomoc finansowa pañstwa
kierowana do gmin inwestuj¹cych w poprawê zaopatrzenia w energiê ze róde³ odnawialnych przy wykorzystaniu rodków pomocowych (mo¿liwa ju¿
w okresie przedakcesyjnym).


W zakresie gazownictwa za³o¿enia polityki obejmuj¹ znaczny wzrost zapotrzebowania na gaz, dywersyfikacjê jego róde³ oraz rozwój tranzytowych
uk³adów przesy³owych (na obszarze województwa dotyczy to budowy drugiej nitki tranzytowego gazoci¹gu Jama³).



W zakresie sieci paliw p³ynnych prognozowany jest wzrost zapotrzebowania na ropê i produkty naftowe przy koniecznoci importu z nowych róde³.
Planowany jest ropoci¹g z Morza Kaspijskiego przebiegaj¹cy miêdzy innymi przez obszar województwa mazowieckiego.
Wdra¿anie za³o¿eñ polityki energetycznej znajduje wyraz w planach rozwoju sporz¹dzanych w trybie ustawy Prawo energetyczne. Kierunki rozbudowy

systemu elektroenergetycznego zawarte w d³ugo i krótkoterminowych planach rozwoju przedsiêbiorstw energetycznych w regionie Mazowsza dotycz¹
budowy, rozbudowy i modernizacji sieci 400, 220, 110kV oraz sieci redniego i niskiego napiêcia. rednioroczne przyrosty zapotrzebowania na energiê elektryczn¹ w spó³kach dystrybucyjnych dzia³aj¹cych na terenie województwa szacowane s¹ na 1,5-2,2%. Stan elektroenergetycznej infrastruktury sieciowej na
terenach wiejskich wymaga znacznych prac modernizacyjnych, przekraczaj¹cych mo¿liwoci finansowe przedsiêbiorstw energetycznych.
Zakres rzeczowy rozbudowy systemu gazowniczego, zawarty w d³ugoterminowym planie rozwoju PGNiG do 2020 roku, w obszarze Mazowsza obejmuje oko³o 210 km gazoci¹gów magistralnych (w przewadze 700 mm), 470 km gazoci¹gów regionalnych (500-300 mm) oraz 715 km gazoci¹gów lokalnych
i pod³¹czeniowych.
Z punktu widzenia osi¹gania strategicznych celów rozwoju województwa mazowieckiego wskazane s¹ dzia³ania obejmuj¹ce:


dostosowanie g³ównych róde³ energii do wymagañ UCTE oraz wymagañ ochrony rodowiska poprzez modernizacjê obejmuj¹c¹ elektrowniê
Kozienice, zespó³ elektrowni Ostro³êka, elektrociep³owniê ¯erañ w Warszawie;



poprawê niezawodnoci zasilania krajowego systemu energetycznego i zwiêkszenie mo¿liwoci tranzytowych na kierunku Wschód-Zachód
oraz zwiêkszenie sprawnoci technicznej i pewnoci zasilania w obszarze aglomeracji warszawskiej oraz regionu poprzez rozbudowê i modernizacjê
systemu energetycznego, w tym uzupe³nienie wokó³ Warszawy elektroenergetycznej sieci przesy³owej wysokiego napiêcia o warszawski pó³piercieñ
po³udniowy (postulowane przez PSE S.A.) oraz planowana linia przesy³owa WN Mi³osna-Siedlce (Ujrzanów);



dopuszczenie przebudowy istniej¹cych linii elektroenergetycznych o napiêciu 220 kV na linie o napiêciu 400 kV lub na linie wielotorowe (wielonapiêciowe);



uzyskanie nowych po³¹czeñ z krajowym uk³adem przesy³owym gazu zwiêkszaj¹cych wydajnoæ techniczn¹ systemu poprzez rozbudowê gazoci¹gów
wysokiego cinienia, w tym w obszarze aglomeracji warszawskiej (m.in. DN 700 Rembelszczyzna-Kawêczyn, Kawêczyn-wierk, DN 700 CiechanówNasielsk, Nasielsk-B³onie oraz na po³udniu DN 500 Wronów-Radom-Piotrków Trybunalski);

30

31

W "Ocenie realizacji za³o¿eñ polityki energetycznej" (19.02.2002 r) zawarte s¹ wnioski o potrzebie nowelizacji przedmiotowego dokumentu wynikaj¹ce z prognozy zeroenergetycznego wzrostu
gospodarczego do 2005 roku.
Strategia rozwoju energetyki odnawialnej.
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dostosowanie systemów przesy³owych ropy do planowanych zmian w strukturze zu¿ycia energii pierwotnej oraz prognozowanego wzrostu
zapotrzebowania na produkty ropy naftowej poprzez m.in. budowê ruroci¹gów przesy³owych (planowany ropoci¹g Morze Kaspijskie-Brody-Gdañsk);



poprawa pewnoci zasilania systemu rozdzielczo-odbiorczego i dostosowanie istniej¹cych obiektów sieciowych do wymagañ ochrony rodowiska
poprzez modernizacjê i budowê linii przesy³owych i stacji 110/15kV oraz modernizacjê sieci redniego i niskiego napiêcia ze szczególnym wskazaniem
obszarów wschodniej i pó³nocnej czêci województwa;



rozwój alternatywnych, odnawialnych róde³ energii ze szczególnym uwzglêdnieniem biomasy i wody oraz wód geotermalnych, energii wiatru i s³oñca.

Systemy wodoci¹gowo-kanalizacyjne (ponadlokalne)
Rozwój systemów wodoci¹gowych i kanalizacyjnych, mimo ¿e le¿y bezporednio w gestii samorz¹dów gminnych, jest tak¿e przedmiotem polityki
przestrzennej samorz¹du województwa, zw³aszcza w aspekcie ochrony rodowiska. Integracja z Uni¹ Europejsk¹ oznacza przyjêcie standardów
ekologicznych obowi¹zuj¹cych w tych krajach. Znalaz³o to swoje odzwierciedlenie w Polityce ekologicznej pañstwa, zgodnie z któr¹ za priorytetowe
uznano zapobieganie zanieczyszczeniu wód powierzchniowych i podziemnych oraz przywracanie czystoci tych wód. Wa¿na jest racjonalizacja poboru wód,
tak aby zasoby wód podziemnych by³y u¿ytkowane g³ównie dla potrzeb ludnoci oraz dla przemys³u spo¿ywczego, farmaceutycznego, kosmetycznego.
Konieczne jest dalsze zmniejszanie wodoch³onnoci produkcji przemys³owej.
32

Zgodnie z Krajowym Programem Oczyszczania cieków Komunalnych zak³ada siê wyposa¿enie w oczyszczalnie cieków komunalnych i systemy
33

kanalizacji zbiorczej grup jednostek osadniczych (aglomeracji) o równowa¿nej liczbie mieszkañców (RLM) równej i powy¿ej 2000 . Na obszarze
34

województwa mazowieckiego program ten obejmuje 103 aglomeracje . Celem jest dalsze ograniczanie ³adunku zanieczyszczeñ odprowadzanych do wód
powierzchniowych z miast, wsi i zak³adów przemys³owych.
Wspieranie rozwoju systemów wodoci¹gowych oraz kanalizacyjnych jest szczególnie wa¿ne dla równowa¿enia rozwoju województwa. Celem
wsparcia jest z³agodzenie nadmiernych dysproporcji w sieciowych systemach wodoci¹gowych i kanalizacyjnych.
Z punktu widzenia osi¹gania strategicznych celów polityki przestrzennej województwa, przedsiêwziêcia w zakresie rozwoju systemów zaopatrzenia w
wodê i oczyszczania cieków obejmuj¹:


Zwiêkszenie pewnoci dostaw wody dla ludnoci Warszawy i gmin podwarszawskich oraz poprawa jej jakoci, w tym m.in. II etap budowy Wodoci¹gu
Pó³nocnego, budowa magistral przesy³owych i ogólnomiejskich.



Rozbudowê ujêæ wody i sieci wodoci¹gowej w obszarze zainwestowania aglomeracji warszawskiej (m.in. £omianki, Koby³ka, Z¹bki, Józefów,
Podkowa Lena, Brwinów, Micha³owice).



Wspieranie budowy i rozbudowy systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodê w ma³ych miastach i na obszarach wiejskich, szczególnie w zwartych
systemach osadniczych (stosowanie zasady skojarzonego dzia³ania w stosunku do zadañ dotycz¹cych wodoci¹gowania i kanalizacji wsi), w tym
miêdzy innymi:
- na obszarach zagro¿onych deficytem wód powierzchniowych,
- na obszarach o najni¿szym wyposa¿eniu w sieæ wodoci¹gow¹ (przede wszystkim pó³nocno-wschodnie i po³udniowo-wschodnie rejony województwa oraz niewielkie rejony w czêci centralnej),
- na obszarach zainwestowania gmin po³o¿onych w terenach zalewowych.



Dostosowywanie jakoci wody dostarczanej ludnoci przez wodoci¹gi komunalne do zaostrzonych wymagañ prawnych (zarówno w miecie jak i na wsi).



Porz¹dkowanie gospodarki ciekowej w aglomeracji warszawskiej i sukcesywna likwidacja zrzutu cieków nieoczyszczonych z Warszawy, w tym
budowa i modernizacja oczyszczalni oraz budowa uk³adu przerzutowego i kolektorów miejskich.



Dokoñczenie budowy ochronnego systemu kanalizacyjnego Zalewu Zegrzyñskiego odprowadzaj¹cego cieki do oczyszczalni w Orzechowie.



Modernizacjê oczyszczalni cieków dla uzyskania podwy¿szonego usuwania biogenów oraz rozbudowa systemów kanalizacji zbiorczej w miastach
o RLM powy¿ej 15 000.



Wyposa¿enie w komunalne kanalizacje i oczyszczalnie cieków grup jednostek osadniczych o skupionej zabudowie powy¿ej 2000 RLM, przede
wszystkim na terenach wiejskich niedoinwestowanych w tym zakresie (wschodnie, pó³nocne i po³udniowo-zachodnie rejony województwa), na
obszarach zasilania g³ównych zbiorników wód podziemnych (ONO, OWO), na terenach zalewowych, na obszarach o braku izolacyjnoci I poziomu
wodononego.



Sukcesywn¹ sanitacjê terenów o zabudowie rozproszonej na obszarach wiejskich i miejskich (przydomowe oczyszczalnie cieków lub wywo¿enie
cieków przy zapewnieniu ich oczyszczania).

32

33

34

Krajowy Program Oczyszczania cieków Komunalnych sporz¹dzany w Ministerstwie rodowiska, przyjêty przez RM 16 grudnia 2003r.w celu wdro¿enia w Polsce Dyrektywy 91/271/EWG (aktualnie
98/15/Ue).
RLM - liczba wyra¿aj¹ca wielokrotnoæ ³adunku zanieczyszczeñ zawartych w ciekach w stosunku do jednostkowego ³adunku zanieczyszczeñ w ciekach odprowadzanych od jednego mieszkañca w
ci¹gu doby
Aglomeracja w rozumieniu dyrektywy oznacza tereny, na których zaludnienie i dzia³alnoæ gospodarcza s¹ wystarczaj¹co skoncentrowane dla zebrania cieków i odprowadzania ich do oczyszczalni.
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Budowê ochronnych systemów kanalizacyjnych zbiorników wodnych, m.in.: Domaniów, Soczewka, Ruda, Nowe Miasto oraz jezior w powiatach
p³ockim, gostyniñskim, sierpeckim, a tak¿e rzek wykorzystywanych w celach rekreacyjnych.



Wyposa¿enie w systemy odprowadzania i oczyszczania wód deszczowych terenów zurbanizowanych, g³ównych tras komunikacyjnych oraz obszarów
przemys³owych.



Eliminacjê zrzutów substancji niebezpiecznych do wód ze róde³ przemys³owych.



Dzia³ania na rzecz ograniczenia przenikania substancji niebezpiecznych do wód podziemnych z mogilników i sk³adowisk odpadów (likwidacja
mogilników, uszczelnianie sk³adowisk).

Bezpieczeñstwo i obronnoæ
35

Obrona narodowa i bezpieczeñstwo wewnêtrzne znajduj¹ odzwierciedlenie w dokumentach rz¹dowych . Uczestnictwo Polski w NATO wymaga dostosowania systemu obronnego pañstwa do strategii sojuszu. Chodzi tu miêdzy innymi o elementy infrastruktury zwi¹zane ze wsparciem dla si³ reagowania
NATO (lotniska, MPS - sk³adnice materia³ów pêdnych i smarów), systemy dowodzenia i kierowania Obrony Powietrznej, systemy ³¹cznoci i informatyki.
Celem strategicznym jest zagwarantowanie suwerennoci i integralnoci terytorialnej pañstwa oraz zapewnienie bezpieczeñstwa w sytuacjach
kryzysowych (awarie i klêski ¿ywio³owe) oraz wojennych. Kierunki polityki w tym zakresie zawiera przygotowany przez Ministerstwo Obrony Narodowej
36

Program Inwestycji Organizacji Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeñstwa (NSIP) .
Zadania tego programu oraz inne niezbêdne dzia³ania s³u¿¹ce obronnoci pañstwa na obszarze województwa mazowieckiego obejmuj¹:


modernizacjê infrastruktury obronnej, w tym lotniska w Miñsku Mazowieckim, sk³adnic, infrastruktury dla systemu dowodzenia i kontroli (WarszawaPyry, Puszcza Mariañska),



dostosowywanie dróg krajowych i linii kolejowych o znaczeniu pañstwowym, uznanych za obronne, do wymaganych parametrów geometrycznych
oraz obci¹¿eñ dróg i mostów,



zwiêkszanie przepustowoci dróg i g³ównych wêz³ów transportowych oraz przepraw przez Wis³ê ze szczególn¹ rekomendacj¹ wêz³a warszawskiego
(most pó³nocny i most po³udniowy) i P³ocka,



zapewnianie bezkolizyjnego funkcjonowania wybranych kompleksów wojskowych, dokonywanie rezerwacji trenów dla potrzeb obronnych,
zachowywanie terenów zamkniêtych, utrzymywanie infrastruktury garnizonowej, poligonowej i lotniskowej poprzez ich uwzglêdnianie w miejscowych
planach zagospodarowania przestrzennego oraz studiach gminnych w porozumieniu z Wojewódzkim Sztabem Wojskowym (w tym zachowywanie
stref ograniczonej wysokoci zgodnie z PN-89/L-49001 w odniesieniu do lotnisk).

2.3. Poprawa warunków funkcjonowania rodowiska przyrodniczego
Zgodnie z dokumentami samorz¹du województwa: Strategi¹ rozwoju województwa mazowieckiego oraz Programem ochrony rodowiska województwa
mazowieckiego, przyjmuje siê, ¿e priorytetowymi kierunkami wojewódzkiej polityki przestrzennej jest poprawa warunków funkcjonowania rodowiska przyrodniczego.Polityka ta zostaje odniesiona do dwóch sfer jakoci rodowiska:


ochrony walorów przyrodniczych,



poprawy standardów rodowiska.
W zakresie ochrony walorów przyrodniczych celem polityki samorz¹du województwa jest stworzenie spójnego systemu obszarów chronionych

poprzez:
- wzmocnienie ochrony unikatowych dolin rzecznych i ich otoczenia,
- zapewnienie ci¹g³oci powi¹zañ przyrodniczych (korytarze ekologiczne regionalne i ponadregionalne),
- objêcie ochron¹ obszarów wodno-b³otnych, stanowi¹cych siedliska szczególnie wa¿ne dla zachowania ró¿norodnoci biologicznej,
- zwiêkszenie lesistoci i ochrona lasów.
Cel ten bêdzie realizowany w drodze zwiêkszenia powierzchni prawnie chronionych obszarów przyrodniczych. Uwzglêdniaj¹c wnioski Ministra
rodowiska i Wojewódzkiego Konserwatora Przyrody wskazuje siê nastêpuj¹ce obszary predestynowane do objêcia ochron¹ prawn¹ w postaci:


parków krajobrazowych, obejmuj¹cych:
- dolinê Omulwi i P³odownicy z fragmentami Puszczy Kurpiowskiej,

35
36

Strategia bezpieczeñstwa RP (przyjêta przez RM 4 stycznia 2000 r) oraz Strategia obronnoci RP (przyjêta przez Radê Ministrów 23 maja 2000 r).
Jest to jeden z nielicznych programów zawieraj¹cych zadania rz¹dowe s³u¿¹ce realizacji ponadlokalnych celów publicznych w rozumieniu art. 58 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu
przestrzennym (symbol uzgodnienia nadany w Rejestrze Urzêdu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast - BGD-4/722-684/00).
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- dolinê Narwi wraz z kompleksem bagienno-³¹kowym Pulwy,
- dolinê Wis³y na odcinku Warszawa-P³ock (wraz z dolnym odcinkiem Narwi), na odcinku Góra Kalwaria-Dêblin oraz na odcinku granicznym z
województwem lubelskim (Ma³opolski Prze³om Wis³y),
- dolinê dolnej Pilicy,
- dolinê górnego Liwca,
- fragment Wysoczyzny Rawskiej i Równiny £owicko-B³oñskiej po³o¿ony w ci¹gu ekologicznym miêdzy istniej¹cymi parkami krajobrazowymi:
Bolimowskim i Chojnowskim (park krajobrazowy Ziemia Che³moñskiego),
- fragment lasów ³ukowskich,
- oraz powiêkszenia: Nadbu¿añskiego Parku Krajobrazowego, Górznieñsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego i Bolimowskiego Parku Krajobrazowego;


obszarów chronionego krajobrazu, obejmuj¹cych: dolinê rzeki Bzury, Liwca, Kostrzynia, widra, Okrzejki i Orzyca, a tak¿e fragment Równiny

Kurpiowskiej oraz kompleksy lene po³o¿one w gminach: Jadów, Strachówka, Powiêtne, Dobre i Stanis³awów. Obszary te bêd¹ pe³ni³y funkcje korytarzy
ekologicznych miêdzy parkami krajobrazowymi istniej¹cymi i projektowanymi a obszarami chronionego krajobrazu;
 Europejskiej Sieci Ekologicznej NATURA 2000, zgodnie z polityk¹ ekologiczn¹ pañstwa (na podstawie kryteriów zawartych w dyrektywach tzw.
ptasiej i siedliskowej). W województwie mazowieckim obszary spe³niaj¹ce kryteria dyrektyw UE obejmuj¹ oko³o 10% powierzchni województwa. Obecnie Wojewódzki Konserwator Przyrody, Dyrekcje Parków i Ministerstwo rodowiska prowadz¹ prace dokumentacyjno-przyrodnicze, w wyniku których
nast¹pi okrelenie obszarów tworz¹cych sieæ NATURA 2000.
Wszystkie obszary proponowane do objêcia ochron¹ prawn¹ musz¹ uzyskaæ zgodê w³aciwych jednostek samorz¹du terytorialnego.
Zwiêkszenie lesistoci i ochrona lasów. Zgodnie z Krajowym Programem Zwiêkszania Lesistoci - przyjmuje siê, ¿e zalesienie w województwie
mazowieckim do 2020 r. obejmie oko³o 75 tys. ha gruntów porolnych, w tym 71,0 tys. ha stanowi¹cych w³asnoæ prywatn¹. Obszary objête zalesieniami
wystêpuj¹ w po³udniowej, rodkowej i zachodniej czêci województwa  przede wszystkim w powiatach: p³ockim, ¿yrardowskim, pruszkowskim, grodziskim,
piaseczyñskim, legionowskim, grójeckim, radomskim, zwolêñskim i lipskim. Na obszarach wystêpowania gleb dobrych jakociowo wa¿ne znaczenie bêd¹
mia³y zadrzewienia i zakrzewienia, wp³ywaj¹ce na poprawê warunków rolniczej przestrzeni produkcyjnej, stanowi¹ce substytut lasu.
G³ówne kierunki dzia³añ w gospodarce lenej województwa to:
- opracowanie wojewódzkiego programu zwiêkszania lesistoci i kompleksowego systemu monitoringu gospodarki lenej,
- wyznaczenie, tworzenie i powiêkszanie zwartych kompleksów lenych oraz lenych pasów izolacyjnych,
- prowadzenie zgodnie z zasadami proekologicznymi gospodarki lenej,
- zahamowanie urbanizacji terenów lenych w otoczeniu aglomeracji warszawskiej.
W zakresie poprawy standardów rodowiska za priorytetowe cele wojewódzkiej polityki przyjmuje siê:
- zachowanie korzystnych warunków aerosanitarnych,
- racjonalizacjê gospodarki wodnej,
- ochronê gleb,
- porz¹dkowanie gospodarki odpadami.
W celu zachowania korzystnych warunków aerosanitarnych oraz uzyskania poprawy stanu czystoci powietrza przyjmuje siê nastêpuj¹ce dzia³ania:


ograniczenie emisji zanieczyszczeñ py³owych i gazowych z istniej¹cych róde³ (instalacja urz¹dzeñ redukcyjnych oraz modernizacja procesów
technologicznych),



wprowadzanie przedsiêwziêæ zmierzaj¹cych do wykorzystywania odnawialnych róde³ energii, takich jak energia z biomasy, energia wiatru, s³oñca,



stosowanie proekologicznych inwestycji w miejskich systemach transportowych w szczególnoci budowa obwodnic,



ograniczenie (w szczególnoci w Warszawie oraz w miastach posiadaj¹cych centralne systemy grzewcze) niskiej emisji substancji do powietrza
poprzez pod³¹czenie obiektów do miejskiej sieci cieplnej oraz zmianê czynnika grzewczego z paliwa
Dzia³aniami na rzecz poprawy jakoci powietrza sta³ego na gazowe i olejowe o niskiej zawartoci siarki, nale¿y obj¹æ w szczególnoci miasta:
Warszawa (najwiêksze zanieczyszczenia py³owe i gazowe), P³ock, Radom, Kozienice, Ostro³êka i Nowy Dwór Mazowiecki.
W zakresie gospodarki wodnej za priorytetowe cele wojewódzkiej polityki przyjmuje siê:



poprawê jakoci zasobów wodnych,



racjonalizacjê u¿ytkowania wody (niedopuszczenie do nadmiernej eksploatacji ilociowej),
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zwiêkszenie retencji wodnej dla wyrównania przep³ywu w rzekach oraz ograniczenia sp³ywu powierzchniowego i unikniêcia przesuszenia terenu,
a tak¿e ochrony przyrodniczo ukszta³towanych ekosystemów.
Do g³ównych zadañ w zakresie racjonalizacji gospodarki wodnej nale¿¹:
- wspieranie dzia³añ stymuluj¹cych rozwój ma³ej retencji, obejmuj¹cych: odbudowê zdewastowanych obiektów, modernizacjê funkcjonuj¹cych
urz¹dzeñ oraz realizacjê nowych przedsiêwziêæ, w tym rozwój ma³ej energetyki wodnej. (Zaktualizowany Program ma³ej retencji dla województwa mazowieckiego przewiduje budowê, odbudowê i modernizacjê okolo 500 obiektów o ³¹cznej powierzchni 4,2 tys. ha,
- zmniejszenie narastaj¹cego deficytu wód powierzchniowych poprzez budowê zbiorników wodnych m.in.: Regimin na rzece £ydyni, Wykrot na rzece
Rozoga i Niewiadoma na rzece Cetyni, Strzegowo-Unierzy¿ na Wkrze,
- renaturalizacjê przekszta³conych odcinków rzek i terenów zalewowych,
- prowadzenie w³aciwych melioracji,
- realizacjê systemu oczyszczania cieków z lewobrze¿nej czêci Warszawy,
- modernizacjê wiêkszoci oczyszczalni cieków (redukcja substancji biogennych) gwarantuj¹cych spe³nienie norm jakoci odprowadzanych cieków,
- uporz¹dkowanie gospodarki ciekowej na terenach wiejskich (rozbudowa sieci kanalizacyjnej, budowa oczyszczalni cieków),
- rozdzielenie kanalizacji ogólnosp³awnej na kanalizacjê sanitarn¹ oraz wód opadowych w szczególnoci w miastach,
- zaniechanie nieuzasadnionego wykorzystania wód podziemnych na cele przemys³owe,
- ochrona siedlisk bagiennych i podmok³ych oraz obszarów wododzia³owych.
W celu zachowania dotychczasowej jakoci wód piêtra trzeciorzêdowego (m.in. centralna czêæ Niecki Warszawskiej), stanowi¹cych zasoby strategiczne,

uznaje siê za konieczne rozpoznanie lokalnych zagro¿eñ oraz ograniczenia eksploatacji (tylko dla zaopatrzenia ludnoci w wodê pitn¹), a tak¿e ustanawiania
stref ochronnych ujêæ wody.
W zakresie ochrony gleb za g³ówny cel wojewódzkiej polityki przyjmuje siê poprawê jakoci gleb. Cel ten bêdzie realizowany poprzez nastêpuj¹ce dzia³ania:
- przywracanie wartoci u¿ytkowej gruntom zdegradowanym (m.in. w wyniku powierzchniowej eksploatacji kopalin, zanieczyszczenia chemicznego,
zakwaszenia),
- dostosowanie formy zagospodarowania terenu do naturalnego, biologicznego potencja³u gleb z uwzglêdnieniem mo¿liwoci poprawy jakoci gleb i
warunków ekonomicznej op³acalnoci,
- prowadzenie prawid³owych zabiegów reguluj¹cych stosunki wodne.
W zakresie gospodarki odpadami za cel wojewódzkiej polityki przyjmuje siê uporz¹dkowanie i stworzenie spójnego systemu gospodarki odpadami.
Dzia³ania te zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Mazowieckiego bêd¹ polega³y na:
- likwidacji i rekultywacji niew³aciwie urz¹dzonych i eksploatowanych sk³adowisk odpadów,
- organizowaniu sieci regionalnych sk³adowisk komunalnych spe³niaj¹cych wymogi ochrony rodowiska tylko dla odpadów przetworzonych
zawieraj¹cych do 5% frakcji organicznych i wartoci opa³owej poni¿ej 6000 kJ/kg),
- prowadzeniu selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów deponowanych na sk³adowiskach,
- tworzeniu systemu zintegrowanej sieci zak³adów przeróbki odpadów, szczególnie odpadów niebezpiecznych,
- likwidacji tzw. mogilników - sk³adowisk le zabezpieczonych i zawieraj¹cych wymieszane substancje chemiczne (m.in. rodki ochrony rolin,
leki) przede wszystkim zlokalizowane na terenie gmin: Sieciechów, Ciepielów, I³¿a, Oroñsko, Zwoleñ, Puszcza Mariañska, gdzie stwierdzono
negatywne oddzia³ywanie na wody podziemne,
- wdro¿eniu systemu ewidencji odpadów i metod ich zagospodarowania.
Systemowe i kompleksowe rozwi¹zanie problemu gospodarowania odpadami na terenie województwa wymaga opracowania i wdra¿ania programów dla
powiatów i gmin, w których zostan¹ m.in. wskazane lokalizacje sk³adowisk i zak³adów utylizacji odpadów.
Zgodnie z Planem Gospodarki Odpadami Województwa Mazowieckiego przyjmuje siê nastêpuj¹c¹ regionalizacjê, stanowi¹c¹ g³ówny uk³ad
odniesienia dla systemowych ponadgminnych rozwi¹zañ w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi:
Regionalne obszary gospodarki odpadami komunalnymi
Region
Ciechanowski
Grodziski
M³awski
Ostro³êcki

Gminy regionu
gminy powiatu ciechanowskiego, pu³tuskiego, makowskiego, p³oñskiego
gminy powiatu grodziskiego, grójeckiego, legionowskiego, nowodworskiego, warszawskiego zachodniego, ¿yrardowskiego
gminy powiatu m³awskiego, ¿uromiñskiego, przasnyskiego
gminy powiatu ostro³êckiego, ostrowskiego, wyszkowskiego, m. Ostro³êka
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P³ocki
Radomski
Siedlecki
m.st Warszawa

85

gminy powiatu gostyniñskiego, p³ockiego, sierpeckiego, sochaczewskiego, m. P³ock
gminy powiatu bia³obrzeskiego, garwoliñskiego, lipskiego, kozienickiego, przysuskiego, radomskiego, szyd³owieckiego,
zwolenskiego, m. Radom
gminy powiatu ³osickiego, miñskiego, siedleckiego, soko³owskiego, wêgrowskiego, m. Siedlce
m.st Warszawa, otwockiego, piaseczynskiego, pruszkowskiego, wo³omiñskiego

2.4. Ochrona i wykorzystanie wartoci kulturowych
Celem polityki w zakresie ochrony i wykorzystania wartoci kulturowych jest kszta³towanie to¿samoci kulturowej Mazowsza. Polityka ta bêdzie
adresowana do rejonów miast i miejscowosci charakteryzuj¹cych siê najcenniejszymi uk³adami urbanistycznymi, wartociami krajobrazowymi, tradycj¹
historyczn¹ i zabytkowymi obiektami architektonicznymi.
Nale¿y tu wymieniæ w szczególnoci:


pomniki historii: Warszawa - Stare Miasto, Nowe Miasto i Trakt Królewski z Wilanowem;



najcenniejsze miasta historyczne: m.in. Warszawa, Pu³tusk, P³ock, Radom, Siedlce, Szyd³owiec, Góra Kalwaria, I³¿a, Przasnysz, Gostynin, Sierpc,

Wêgrów, ¯yrardów, Ciechanów i Ostro³êka;


miejscowoci, które utraci³y prawa miejskie: Czersk, Czerwiñsk i Maciejowice;



rejony o cennych walorach krajobrazowo-kulturowych.
Materialnym i przestrzennym wymiarem tej polityki jest ochrona obszarów o najcenniejszych elementach krajobrazu kulturowego i historycznego.

Ustala siê nastêpuj¹ce obszary (uk³ady) predestynowane do:


objêcia ochron¹ prawn¹ cennych krajobrazów kulturowych: Opinogóra, Pu³tusk, P³ock, Wyszogród-Czerwiñsk, Solec, Liw  Stara Wie, Góra
Kalwaria, Puszcza Bia³a, Kurpie, Modlin, Skarpa Warszawska, Czarnolas, I³¿a  Sienno (fragment projektowanego Parku Kulturowego Doliny
Kamiennej), Przyczó³ek Warecko-Magnuszewski, M³awa (linia obronna z 1939 r.),Ossów (Pole Bitwy Warszawskiej 1920 r.),



ochrony krajobrazu kulturowego wsi i ma³ych miast: Czersk, Czerwiñsk, Maciejowice oraz Pu³tusk, Szyd³owiec, Góra Kalwaria, Przasnysz, Sierpc,
Wêgrów, Brok, I³¿a,



ochrony zespo³ów budownictwa drewnianego na terenach miejskich i wiejskich,



kreowania jako orodków to¿samoci kulturowej regionu: Warszawa, Pu³tusk, Opinogóra, P³ock, Myszyniec, Kadzid³o, £yse, Ciechanów,
Czarnolas, Czersk, Oroñsko, Liw, Wêgrów, Chlewiska, Siedlce, Niepokalanów, ¯elazowa Wola, Szymanów, Sanniki, Brochów, I³¿a, Kozienice,
Maciejowice, Przysucha,



objêcia prawn¹ ochron¹ najcenniejszych uk³adów ruralistycznych i urbanistycznych (za³¹czniki nr 6 i 7),



objêcia ochron¹ najwa¿niejszych miejsc pamiêci narodowej i obszarów to¿samoci historycznej.
W sferze wiadectw kultury niematerialnej polityka województwa bêdzie realizowana poprzez:



propagowanie wiedzy o regionie i ma³ych ojczyznach,



pielêgnowanie odrêbnoci kulturowej i wspieranie twórczoci ludowej,



promowanie walorów kulturowych regionu oraz regionalnego folkloru poprzez ró¿ne formy organizacji imprez folklorystyczno-kulturowych oraz
informacje w mediach i wydawnictwach docieraj¹cych do szerokiej rzeszy odbiorców,



edukacja w zakresie historii regionu i jego to¿samoci kulturowej,



wykorzystanie nowoczesnych technologii do zwiêkszania mo¿liwoci edukacyjnych zapoznania siê z dorobkiem kultury regionalnej i spucizny kulturowej.

2.5. Przeciwdzia³anie najwiêkszym zagro¿eniom
Za najwiêksze zagro¿enie w wymiarze regionalnym i ponadregionalnym uznaje siê zagro¿enie powodzi¹ i zapewnienie przep³ywu wielkich wód.
W województwie mazowieckim najbardziej nara¿ona na powód jest najni¿ej po³o¿ona czêæ Kotliny Warszawskiej, gdzie na niewielkim obszarze spotyka
siê kilka du¿ych dop³ywów Wis³y  Narew z Bugiem, Wkra i Bzura.
Obszary, które mog¹ byæ zalane w przypadku wyst¹pienia tzw. wody stuletniej, zilustrowano na rysunku: Kierunki polityki przestrzennej.
W zakresie ochrony przeciwpowodziowej ustala siê:
- modernizacjê wa³ów przeciwpowodziowych na rzece Wile, Narwi, Bugu, Pilicy i Bzurze,
- budowê wa³ów na Narwi , Bugu i Bzurze, Utracie i mniejszych rzekach, stwarzaj¹cych równie¿ zagro¿enie powodziowe,
- prowadzenie robót utrzymaniowych na rzekach, polegaj¹cych na usuwaniu materia³u transportowanego i odk³adanego przez wodê, udra¿nianiu
przep³ywu (wycinka przerostów powoduj¹cych powstawanie miejsc zatorogennych), zabudowie ubezpieczaj¹cej erodowane brzegi, robotach
pog³êbiarskich, remontach funkcjonuj¹cych urz¹dzeñ wodnych,
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- wyznaczenie lokalizacji polderów zalewowych przy g³ównych rzekach województwa, umo¿liwiaj¹cych kontrolowane ograniczenie skutków
powodzi na terenach zabudowanych (zgodnie z Planem ochrony przeciwpowodziowej).
Przyjmuje siê, ¿e przeciwdzia³anie innym zagro¿eniom bêdzie realizowane poprzez:
- budowê przy g³ównych drogach w pobli¿u du¿ych miast parkingów dla pojazdów przewo¿¹cych materia³y niebezpieczne,
- ograniczenie budownictwa obiektów u¿ytecznoci publicznej i zbiorowego zamieszkania wzd³u¿ szlaków, którymi prowadzony jest transport
materia³ów niebezpiecznych,
- zakaz lokalizacji zak³adów stwarzaj¹cych zagro¿enie ¿ycia lub zdrowia ludzi w granicach miast i w obrêbie zwartej zabudowy wsi,
- zakaz lokalizacji inwestycji mog¹cych znacz¹co oddzia³ywaæ na rodowisko na terenach potencjalnie nara¿onych na niebezpieczeñstwo powodzi.

2.6. Polityka poprawy efektywnoci struktur przestrzennych w aglomeracji warszawskiej
Polityka województwa, maj¹ca na celu poprawê efektywnoci struktur przestrzennych aglomeracji warszawskiej, polegaæ bêdzie na wspieraniu:


restrukturyzacji funkcjonalnej polegaj¹cej na kszta³towaniu stref funkcjonalno-przestrzennych (mapa 37):
- centralnej  wielofunkcyjnego rozwoju administracyjnego, us³ugowego i mieszkaniowego,
- zaplecza mieszkaniowego Warszawy,
- zaplecza przyrodniczego, klimatycznego i rekreacyjnego Warszawy,
- rozwoju przemys³owo-gospodarczego oraz obszarów koncentracji rozwoju technologicznego.
W strefach tych nale¿y przede wszystkim lokalizowaæ inwestycje zgodne z funkcjami wiod¹cymi. Dopuszczalne mog¹ byæ równie¿ lokalizacje innych

funkcji ni¿ preferowane  o ile nie bêd¹ one powodowa³y zagro¿enia dla funkcji wiod¹cych;


wzrostu funkcji metropolitalnych Warszawy poprzez rozwój szeroko rozumianych us³ug kontaktów biznesowych i kulturalnych o charakterze
miêdzynarodowym  przede wszystkim w strefie centralnej miasta;



dzia³añ na rzecz tworzenia systemu obszarów chronionych z weryfikacj¹ zasad zagospodarowania jednoznacznie okrelaj¹cych warunki
dopuszczalnego zainwestowania,



dzia³añ na rzecz kszta³towania krajobrazu, harmonijnie skomponowanego i zachowuj¹cego to¿samoæ kulturow¹ i walory krajobrazowe,



dzia³añ na rzecz tworzenia w ramach strefy przemys³owo-gospodarczej centrów wiedzy i innowacji,



dzia³añ na rzecz rozwijania zintegrowanego systemu komunikacji publicznej poprzez:
- zwiêkszenie roli rodków szynowych w rozwoju komunikacji zbiorowej (metro, kolej regionalna, tramwaj w obszarze centralnym),
- ukszta³towanie w Warszawie czytelnego systemu stacji koñcowych dla regionalnej komunikacji autobusowej,
- utworzenie regionalnej organizacji przewozów pasa¿erskich jako wspólnego przedsiêwziêcia samorz¹du wojewódzkiego, samorz¹dów gminnych
i przewoników oraz oddzia³ywanie na podzia³ zadañ przewozowych miêdzy transport publiczny i indywidualny,



dzia³añ na rzecz rozwoju systemów transportowych, w tym:
- ukszta³towanie uk³adu dróg ekspresowych dla rozprowadzenia ruchu z autostrady A2 (piercieñ zewnêtrzny Warszawy),
- wykszta³cenie dróg o podwy¿szonych parametrach odci¹¿aj¹cych obszar centralny poprzez utworzenie uk³adu wewn¹trzobwodnicowego wraz
z budow¹ nowych mostów na Wile,
- ukszta³towanie obwodowego uk³adu dróg dla ruchu regionalnego poprzez modernizacjê i korekty przebiegu dróg wojewódzkich,
- modernizacjê i rozbudowê infrastruktury szynowej,
- rozbudowa miêdzynarodowego lotniska Okêcie i kontynuacja studiów dla wyboru lokalizacji nowego lotniska centralnego dla Polski;



porz¹dkowania ¿ywio³owej urbanizacji strefy podsto³ecznej oraz ograniczanie pól konfliktów pomiêdzy zainwestowaniem technicznym,
a rodowiskiem przyrodniczym i zabudow¹ mieszkaniow¹;



rozwoju powi¹zañ z £odzi¹ w celu tworzenia duopolu warszawsko-³ódzkiego, maj¹cego wiêksze szanse w konkurencji miêdzynarodowej.

2.7 Polityka wspierania dotychczasowych tendencji rozwoju
Polityka przestrzenna na obszarze najwiêkszych wp³ywów aglomeracji warszawskiej bêdzie polegaæ na wspieraniu dotychczasowych kierunków rozwoju i bêdzie obejmowa³a:


umacnianie orodków subreginalnych Siedlec i Ciechanowa poprzez rozwój i dalsz¹ koncentracjê w nich jednostek infrastruktury spo³ecznej
(szkolnictwo wy¿sze i lecznictwo specjalistyczne) i oko³obiznesowej (instytucje finansowe, ubezpieczeniowe i doradcze) itp.,



doskonalenie i dalszy rozwój systemu transportowego poprzez realizacjê nastêpuj¹cych zadañ:
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- rozbudowê i przebudowê dróg, zw³aszcza po³o¿onych w europejskich i ponadregionalnych korytarzach transportowych,
- poprawê jakoci powi¹zañ transportowych (podnoszenie standardów dróg tworz¹cych du¿¹ obwodnicê Warszawy w pamie Wyszogród Sochaczew - Grójec - Góra Kalwaria  Miñsk Mazowiecki - Wyszków - Nowy Dwór Mazowiecki, modernizacja i rozbudowa dróg wojewódzkich,
dzia³ania na rzecz modernizacji dróg krajowych i linii kolejowych wa¿nych dla zewnêtrznej obs³ugi pasa¿erskiej aglomeracji),
- podniesienie rangi dróg stanowi¹cych skrócone po³¹czenie Ciechanowa z Warszaw¹ i ich przebudowa,
- modernizacjê linii kolejowych,
- tworzenie konkurencyjnych (w stosunku do transportu samochodowego) warunków dla rozwoju regionalnych przewozów kolejowych,
- poprawê pewnoci zasilania systemu energetycznego (modernizacja elektroenergetycznych linii i stacji 110/15 kV szczególnie na obszarach wschodnich i pó³nocnych, rozbudowa systemów przesy³owych gazu np. relacje Ciechanów-Nasielsk, B³onie-Sochaczew, zasilanie dwustronne Miñska
Mazowieckiego),
- zmniejszanie dysproporcji w sieciowych systemach wodoci¹gowych i kanalizacyjnych (np. powiaty: siedlecki, wêgrowski, p³oñski, pu³tuski);


dalszy rozwój specjalizacji produkcji rolnej, zw³aszcza sadownictwa (obszar grójecki) i warzywnictwa (Równina B³oñska, dolina Wis³y);



rozwój turystyki z wykorzystaniem: istniej¹cej bazy (zw³aszcza w dolinach Wis³y i Bugu), wartoci kulturowych (Pu³tusk, Ciechanów, Przasnysz,

Opinogóra, ¯elazowa Wola, Niepokalanów, Czerwiñsk, Góra Kalwaria, Czersk, Maciejowice) i walorów przyrodniczych;


zachowanie ochrony obszarów cennych przyrodniczo oraz wartoci rodowiska kulturowego;



wdra¿anie programów rolno-rodowiskowych w wytypowanych gminach.
Ponadto na obszarze tym bêd¹ wspierane i wzmacniane mechanizmy dyfuzji innowacji i postêpu z aglomeracji warszawskiej, m.in. poprzez:

 podnoszenie poziomu owiaty i kwalifikacji zasobów pracy (modernizacja bazy lokalowej szkó³ oraz likwidacja ekonomicznych i przestrzennych barier dostêpnoci do szkó³, np. stypendia, dowo¿enie dzieci, internaty),
 u³atwianie inwestowania kapita³u poprzez usprawnienie procedur decyzyjnych w zakresie planowania przestrzennego i prawa budowlanego, przygotowanie i rozpowszechnianie ofert lokalizacyjnych, informacje o ofertach inwestycyjnych.
Dzia³ania samorz¹du województwa na tym obszarze bêd¹ polega³y g³ównie na wspieraniu wybranych inicjatyw samorz¹dów lokalnych.

2.8 Polityka przeciwdzia³ania nadmiernym dysproporcjom rozwojowym
Polityka ta jest adresowana do obszarów: radomskiego, p³ockiego, m³awsko-¿uromiñskiego, ostro³êckiego i nadbu¿añskiego, których wspóln¹ cech¹ jest
kumulacja negatywnych zjawisk spo³eczno-gospodarczych i brak mo¿liwoci samodzielnego ich przezwyciê¿enia. Celem jest z³agodzenie narastaj¹cych dysproporcji w poziomie rozwoju spo³ecznego i gospodarczego województwa.
Z punktu widzenia osi¹gania celów stategii rozwoju, w odniesieniu do poszczególnych wyodrêbnionych obszarów, polityka województwa bêdzie wspiera³a nastêpuj¹ce dzia³ania.
Obszar radomski


rozwój Radomia jako ponadregionalnego orodka równowa¿enia rozwoju,a zw³aszcza:
- restrukturyzacja najwiêkszych przedsiêbiorstw przemys³owych, których sytuacja ekonomiczna rzutuje na stan gospodarki i poziom ¿ycia
mieszkañców ca³ego obszaru,
- wspomaganie rozwoju Radomskiej Podstrefy Tarnobrzeskiej Strefy Ekonomicznej oraz ma³ych i rednich przedsiêbiorstw,
- wykorzystanie istniej¹cej infrastruktury lotniskowej dla celów cywilnych i utworzenia lokalnego portu lotniczego oraz regionalnego centrum logistycznego;



wspomaganie rozwoju orodków powiatowych: Lipska, Przysuchy, Szyd³owca i Zwolenia w zakresie funkcji obs³ugi ludnoci i rolnictwa oraz mias-

ta Pionki w zakresie rewitalizacji terenów przemys³owych i miasta I³¿y w zakresie obs³ugi ludnoci i turystyki;


realizacja inwestycji infrastrukturalnych, zw³aszcza:
- dokoñczenie modernizacji drogi nr 7 z obejciem Radomia,
- modernizacja linii kolejowej WarszawaRadom (z dobudow¹ drugiego toru na odcinku WarkaRadom),
- dostosowanie drogi krajowej nr 12 do parametrów technicznych trasy ekspresowej z postulowanym obejciem Radomia;



wspomaganie samorz¹dów lokalnych (miasta Radomia oraz gmin powiatów: radomskiego i szyd³owieckiego) w zakresie aktywizacji gospodarczej w

celu zmniejszenia bezrobocia;


podnoszenie poziomu produkcji rolnej poprzez dalszy rozwój jej specjalizacji (sadownictwo i warzywnictwo);
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rozwój turystyki oparty na:
- istniej¹cej bazie (zw³aszcza w dolinach Wis³y i Pilicy, Radomki, I³¿anki), wartociach kulturowych (Radom, Szyd³owiec, I³¿a, Czarnolas-ZwoleñSycyna) i walorach przyrodniczych,
- ponad stuletnich tradycjach letniskowo-leczniczych Garbatki Letnisko (wyró¿niaj¹cy mikroklimat na obrze¿u sosnowych lasów Puszczy
Kozienickiej),
- predyspozycjach rejonu przysusko-szyd³owieckiego do turystyki zimowej;



zachowanie ochrony obszarów cennych przyrodniczo oraz wartoci rodowiska kulturowego;



wdra¿anie programów rolno-rodowiskowych w wytypowanych gminach.

Obszar ostro³êcki


rozwój Ostro³êki jako regionalnego orodka równowa¿enia rozwoju, zw³aszcza w zakresie pañstwowego szkolnictwa wy¿szego, lecznictwa specjal-

istycznego oraz instytucji otoczenia biznesu;


w³¹czenie Ostro³êki w uk³ad Wielkiej Obwodnicy Mazowsza;



wspomaganie rozwoju orodków gminnych: Myszyñca, Chorzel, Ró¿ana, Baranowa i Krasnosielca w zakresie funkcji obs³ugi ludnoci i rolnictwa;



realizacja inwestycji infrastrukturalnych, zw³aszcza na rzecz usprawnienia powi¹zañ Ostro³êki z Warszaw¹ - budowa odcinka drogi relacji Ostro³ê-

ka-Wyszków z wykorzystaniem w czêci istniej¹cych odcinków dróg oraz modernizacja linii kolejowej Ostro³êka-T³uszcz;


podnoszenie poziomu produkcji rolnej poprzez dalszy rozwój jej specjalizacji (mleczarstwo);



rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych zw³aszcza Puszczy Kurpiowskiej i dolin rzek Narwi, Omulwi i P³odownicy oraz Orzy-

ca, a tak¿e kulturowych (tradycyjne imprezy folklorystyczne w miejscowociach Myszyniec, £yse, Kadzid³o);


zachowanie ochrony obszarów cennych przyrodniczo oraz wartoci rodowiska kulturowego;



wdra¿anie programów rolno-rodowiskowych w wytypowanych gminach.

Obszar nadbu¿añski


wspomaganie rozwoju orodków powiatowych: Wêgrowa, Soko³owa Podlaskiego i £osic oraz gminnych: £ochowa, Kosowa Lackiego, Broku,

Andrzejewa, Nura, Korczewa i Sarnak w zakresie funkcji obs³ugi ludnoci i rolnictwa;


realizacja inwestycji infrastrukturalnych, zw³aszcza:
- poprawa standardów technicznych dróg tworz¹cych fragment Wielkiej Obwodnicy Mazowsza, szczególnie na odcinku Soko³ów Podlaski-Ostrów
Mazowiecka z uwzglêdnieniem budowy nowego mostu na Bugu,
- dostosowanie drogi krajowej nr 19 do parametrów drogi ekspresowej z uwzglêdnieniem obejæ terenów intensywnie zainwestowanych i budow¹
nowego mostu na Bugu,
- modernizacja dróg tworz¹cych projektowany nadbu¿añski szlak turystyczny;



rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych doliny Bugu i kulturowych (Wêgrów, Liw, Treblinka);



podnoszenie poziomu produkcji rolnej poprzez dalszy rozwój jej specjalizacji (mleczarstwo) i wdra¿anie ekologicznych form produkcji;



zachowanie ochrony obszarów cennych przyrodniczo oraz wartoci rodowiska kulturowego;



wdra¿anie programów rolno-rodowiskowych w wytypowanych gminach.

Obszar m³awsko-¿uromiñski


wspomaganie rozwoju orodków powiatowych: M³awy, Sierpca i ¯uromina oraz gminnych: Raci¹¿a i Bie¿unia w zakresie funkcji obs³ugi ludnoci
i rolnictwa;



realizacja inwestycji infrastrukturalnych, a zw³aszcza:
- dostosowanie dróg krajowych: nr 7 i 10 do parametrów dróg ekspresowych z uwzglêdnieniem obejæ terenów intensywnie zainwestowanych,
- przebudowa drogi nr 60 tworz¹cej fragment Wielkiej Obwodnicy Mazowsza,
- modernizacja linii kolejowej E65 (Gdañsk-Warszawa);



rozwój turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych Górznieñsko-Lidzbarskiego Parku Krajobrazowego i dolin rzek Wkry i M³awki
oraz kulturowych (miasto Sierpc), w tym zw³aszcza agroturystyki i turystyki rowerowej;



podnoszenie poziomu produkcji rolnej poprzez dalszy rozwój jej specjalizacji (mleczarstwo, produkcja miêsa) i wdra¿anie ekologicznych form
produkcji w dostosowaniu do uwarunkowañ przyrodniczych;



zachowanie ochrony obszarów cennych przyrodniczo oraz wartoci rodowiska kulturowego;



wdra¿anie programów rolno-rodowiskowych w wytypowanych gminach.

plan zagospodarowania w‡a ciwy +.qxd

05-02-18

09:34

Page 92

92 Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego
Obszar p³ocki


rozwój P³ocka jako ponadregionalnego orodka równowa¿enia rozwoju, zw³aszcza w zakresie pañstwowego szkolnictwa wy¿szego, lecznictwa

specjalistycznego oraz instytucji otoczenia biznesu;
wspomaganie rozwoju orodka powiatowego Gostynina oraz gminnych: Drobina, G¹bina i Wyszogrodu w zakresie funkcji obs³ugi ludnoci i rolnictwa;


realizacja inwestycji infrastrukturalnych,a zw³aszcza:
- przebudowa drogi krajowej nr 62 zapewniaj¹cej poprawê powi¹zañ komunikacyjnych P³ocka z Warszaw¹,
- przebudowa drogi nr 60 tworz¹cej fragment Wielkiej Obwodnicy Mazowsza z budow¹ nowego mostu na Wile,
- postulowanej modernizacji linii kolejowej Kutno - P³ock;



wykreowaniu P³ocka  historycznej stolicy Mazowsza - na krajowy orodek turystyki kulturowej, w powi¹zaniu z walorami przyrodniczymi
i historycznymi;



rozwoju turystyki z wykorzystaniem walorów przyrodniczych doliny Wis³y i Pojezierza Gostyniñskiego oraz kulturowych, w tym agroturystyki
i turystyki rowerowej;



podnoszeniu poziomu produkcji rolnej poprzez dalszy rozwój jej specjalizacji (trzoda chlewna);



zachowanie ochrony obszarów cennych przyrodniczo oraz wartoci rodowiska kulturowego;



wdra¿anie programów rolno-rodowiskowych w wytypowanych gminach.

IV. Uwarunkowania realizacyjne
1. Wnioski do Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju
Zgodnie z ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (M.P. nr 26 poz. 432
z 16 sierpnia 2001r.) zosta³a zast¹piona Koncepcj¹ przestrzennego zagospodarowania kraju. Z poziomu wojewódzkiego planowania przestrzennego zg³asza
siê nastêpuj¹ce wnioski i postulaty do uwzglêdnienia w Koncepcji przestrzennego zagospodarowania kraju:
W zakresie kszta³towania przestrzeni przyrodniczej:


uzupe³nienie przestrzeni o wysokich walorach przyrodniczych o obszary:
- Puszczy Bia³ej  obszar kwalifikowany do projektowanej europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000;
- Lasów £ukowskich, Wysoczyzny Rawskiej i Równiny £owickoB³oñskiej  obszary przewidywane do objêcia ochron¹ prawn¹ lub podwy¿szenia
rangi ochrony;



uwzglêdnienie dolin Wis³y i Bugu jako obszarów wielofunkcyjnych.

W zakresie systemów infrastruktury technicznej:


uzupe³nienie elementów stabilizuj¹cych o miêdzynarodowy warszawski wêze³ transportowy z krzy¿uj¹cymi siê w nim trzema ustanowionymi
transeuropejskimi korytarzami, a w nim uwzglêdnienie:
- postulowanego Autostradowego Obejcia Warszawy w II europejskim korytarzu transportowym;
- planowanego nowego centralnego portu lotniczego;
- strategicznego centrum logistycznego;



wzmocnienie w uk³adzie krajowym dróg tworz¹cych Wielk¹ Obwodnicê Mazowsza, opart¹ na zachodzie na planowanej autostradzie A1
i po³¹czeniach w pamie P³ock-Ciechanów-Siedlce-Pu³awy-Radom-Piotrków Trybunalski,
- w szczególnoci na odcinkach Ostrów Mazowiecka-Siedlce-Pu³awy
oraz
- w³¹czenie miasta Ostro³êki jako orodka regionalnego w uk³ad drogowy Wielkiej Obwodnicy Mazowsza;



odniesienie siê do planowanych po roku 2020, linii kolejowych du¿ych prêdkoci w europejskich korytarzach II i VI oraz weryfikacja uk³adu linii

znaczenia pañstwowego;


podtrzymanie zamierzenia ustanowienia nowego transeuropejskiego korytarza transportowego na kierunku Gdañsk-Warszawa-Lublin (KowelKonstanca/Odessa);



zwiêkszenie po³¹czeñ transportowych przez najwiêksze rzeki w kraju, w tym przez Wis³ê (przeprawy mostowe);



uwzglêdnienie w elementach stabilizuj¹cych planowanych ponadregionalnych systemów przesy³owych gazu wysokiego cinienia: 700 mm Rembelszczyzna-Kawêczyn; Kawêczyn-wierk; Ciechanów-Nasielsk; Nasielsk-B³onie.
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2. Zadania rz¹dowe
Zgodnie z ustaw¹ o zagospodarowaniu przestrzennym z 1994 roku i now¹ ustaw¹ o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z 2003 r., instrumentami realizacji polityki przestrzennej pañstwa s¹ programy zadañ rz¹dowych, s³u¿¹cych realizacji inwestycji publicznych o znaczeniu krajowym.
Na obszarze województwa mazowieckiego istnieje Program Inwestycji Organizacji Traktatu Pó³nocnoatlantyckiego w Dziedzinie Bezpieczeñstwa
(NSIP), zg³oszony przez Ministra Obrony Narodowej, zawieraj¹cy zadanie wpisane do centralnego rejestru zadañ rz¹dowych (symbol BGD-4/722-684/00),
obejmuj¹ce:
-

lotniska Miñsk Mazowiecki;

- modernizacjê sk³adnicy materia³ów pêdnych i smarów w Puszczy Mariañskiej;
- modernizacjê infrastruktury dla systemu dowodzenia i kontroli w Pyrach.
Program ten zosta³ uwzglêdniony w Planie.

3. Rekomendacje dla administracji rz¹dowej
Szczególnie wa¿na w kszta³towaniu przestrzeni województwa bêdzie realizacja programów konkretyzuj¹cych Koncepcjê przestrzennego zagospodarowania kraju. Plan rekomenduje organom administracji rz¹dowej nastêpuj¹ce dzia³ania:
Minister w³aciwy ds. ochrony rodowiska:


w³¹czenie obszarów cennych przyrodniczo do europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000;



dostosowanie formy ochrony przyrody do rangi walorów przyrodniczych z uwzglêdnieniem obecnego zainwestowania terenów i mo¿liwoci rozwoju
gospodarczego (zmniejszenie re¿imów ochronnych fragmentu Nadbu¿añskiego Parku Krajobrazowego w rejonie Pu³tuska),



wprowadzanie lub rozszerzanie form ochrony przyrody po uzyskaniu akceptacji samorz¹dów lokalnych (mieszkañców), jako podstawowego warunku
skutecznoci ochrony walorów przyrodniczych (gmina Puszcza Mariañska).
Minister w³aciwy ds. rolnictwa i rozwoju wsi:



opracowanie polityki kszta³towania wielofunkcyjnych obszarów wiejskich;
Minister w³aciwy ds. kultury i dziedzictwa kulturowego:



ujêcie w ramy prawne problematyki rewitalizacji miast historycznych i rewaloryzacji zabudowy zabytkowej;



opracowanie zasad kreatywnego zarz¹dzania krajobrazem kulturowym; zintegrowane strategie ochrony dziedzictwa kulturowego i naturalnego.
Minister w³aciwy ds. gospodarki:



uwzglêdnienie w polityce przemys³owej pañstwa restrukturyzacji obszaru radomskiego;



aktualizacja polityki energetycznej pañstwa i zajêcie stanowiska w sprawie zasadnoci planowania linii elektroenergetycznej WN 400kV w rejonie
Warszawy (pó³piercieñ po³udniowy.
Minister w³aciwy ds. edukacji:



opracowanie zasad aktywnej polityki regionalnej pañstwa w zakresie restrukturyzacji systemu edukacji wspó³zale¿nie z przebudow¹ sieci szkó³
rednich i wy¿szych;
Minister w³aciwy ds. infrastruktury technicznej:



wdro¿enie procesu sporz¹dzania planów rozwoju krajowej sieci drogowej i przekazywania ich organom w³aciwym w sprawie sporz¹dzania planu
zagospodarowania przestrzennego, w tym w pierwszej kolejnoci w warszawskim wêle transportowycm (wytrasowanie po³udniowego autostradowego
obejcia Warszawy),



wybór lokalizacji nowego centralnego lotniska dla Polski,



opracowanie kierunkowego programu linii kolejowych du¿ych prêdkoci.

4. Wspó³praca z samorz¹dami gmin i powiatów
Plan zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego stanowiæ bêdzie podstawê do uwzglêdnienia polityki przestrzennej województwa
przez samorz¹dy gmin.
Bêdzie to wymagaæ wspó³dzia³ania z samorz¹dami gmin w zakresie:


sporzadzania studiów uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin oraz miejscowych planów zagospodarowania
przestrzennego poprzez zg³aszanie wniosków oraz uzgadnianie i opiniowanie projektów tych dokumentów;
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umieszczania zadañ celu publicznego ustalonych w planie zagospodarowania przestrzennego województwa, w studiach uwarunkowañ i kierunków
zagospodarowania przestrzennego gmin;



wspierania przedsiêwziêæ samorz¹dów, wskazanych w Planie, miast i gmin maj¹cych na celu ³agodzenie nadmiernych dysproporcji rozwojowych.
Bior¹c pod uwagê, ¿e wiêkszoæ gmin posiada opracowane ju¿ studia uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania, w wietle nowej ustawy

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, wzmacniaj¹cym rangê tego dokumentu za szczególnie wa¿ne nale¿y uznaæ dokonanie przegl¹du i analizy
obowi¹zuj¹cych studiów gminnych z ustaleniami Planu województwa.

5. Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego Warszawy
Wa¿nym dzia³aniem na rzecz realizacji Planu bêdzie przyst¹pienie do sporz¹dzenia planu zagospodarowania przestrzennego obszaru metropolitalnego
Warszawy. Nowa ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym wprowadza wymóg opracowania planu dla obszaru
metropolitalnego jako obszaru wielkiego miasta oraz powi¹zanego z nim funkcjonalnie bezporedniego otoczenia, stanowi¹cego czêæ planu
zagospodarowania przestrzennego województwa.
Przyjmuje siê, ¿e analizy i studia dla przeprowadzenia ostatecznej delimitacji obszaru metropolitalnego Warszawy obejm¹ obszar powiatów w
zasiêgu Du¿ej Obwodnicy Warszawy.
Rozporz¹dzenia wykonawcze do obowi¹zuj¹cej od 11 lipca 2003r. ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym okrel¹ dok³adne zasady
sporz¹dzania planu dla obszaru metropolitalnego i jego wzajemnych relacji z planem województwa.

6. Monitoring przestrzeni województwa
W celu zapewnienia ci¹g³oci procesu kszta³towania i realizacji polityki przestrzennej województwa bêdzie prowadzony sta³y monitoring
zagospodarowania przestrzennego. Polegaæ on bêdzie na diagnozowaniu zmian w przestrzeni województwa w zakresie zjawisk spo³ecznych, procesów
gospodarczych oraz wywo³anych nimi zmian rodowiska przyrodniczego i zagospodarowania przestrzennego.
Monitoring bêdzie narzêdziem wspomagaj¹cym procesy zarz¹dzania strategicznego, podejmowania decyzji i przewidywania zagro¿eñ. Dotyczyæ bêdzie
w szczególnoci celów okrelonych w planie województwa.
Obejmowaæ bêdzie opracowania planistyczne gmin, powiatów, s¹siaduj¹cych województw oraz dokumenty rz¹dowe i resortowe, które maj¹ zwi¹zek
z realizacj¹ Planu. Gromadzone, systematyzowane i przetwarzane dane pozwol¹ na dokonywanie przegl¹dów zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
województwa. Zarz¹d województwa jest zobowiazany, co najmniej raz w czasie kadencji, do dokonywania przegl¹du zmian w zagospodarowaniu
przestrzennym oraz do opracowywania raportów o stanie zagospodarowania.
Monitorig przestrzenny województwa obejmie województwo jako ca³oæ, wyodrêbnione jednostki administracyjne (powiaty, miasta, gminy) oraz
wskazane w Planie zagadnienia problemowe i odpowiadaj¹ce im obszary. Do monitorowania Planu bêdzie wykorzystany system informacji przestrzennej
(SIP) tworzony w województwie mazowieckim.
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Wa¿niejsze materia³y ród³owe
Ekspertyzy wykonane na potrzeby Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego
1.
Bocian A., Machura G., Smuga T., Strategia Województwa Mazowieckiego w wietle rozwoju gmin i powiatów, Warszawa 2000
2.
Chmielewski J., £ad przestrzenny Warszawy i Mazowsza - ujêcie strategiczne, Warszawa 2000
3.
Dziemianowicz W., Konkurencyjnoæ Mazowsza w przyci¹ganiu kapita³u zewnêtrznego, Warszawa 2000
4.
Demograficzne determinanty rozwoju spo³eczno-gospodarczego Mazowsza, Polskie Towarzystwo Demograficzne, Warszawa 2000
5.
Furman S., Przemiany funkcjonalne i przestrzenne metropolii warszawskiej w kontekcie procesów metropolizacji i globalizacji, Warszawa 2000
6.
Gieorgica P., Instytucjonalno-organizacyjne uwarunkowania realizacji Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2000
7.
Gontarczyk J., Modernizacja i rozbudowa infrastruktury spo³ecznej i technicznej umo¿liwiaj¹cej realizacje szansy dla ka¿dego oraz odczuwaln¹
spo³ecznie poprawê standardów ¿ycia niezale¿nie od miejsca zamieszkania, Warszawa 2000
8.
Gorzelak G., Potencjalne orodki wzrostu w województwie mazowieckim i ich miejsce w strategii rozwoju województwa, Warszawa 2000
9.
Gzell S., Zwi¹zki przestrzenne i funkcjonalne Warszawy i £odzi jako czynnik dynamizuj¹cy rozwój obu miast, Warszawa 2000
10. Jagusiewicz A., Gospodarka turystyczna w strategii rozwoju Mazowsza, Warszawa 2000
11. Ja³owiecki B., Metropolizacja Warszawy na tle sieci metropolii europejskich, Warszawa 2000
12. Karpiñski A., Struktura gospodarcza województwa, ze szczególnym uwzglêdnieniem zlokalizowanego w nim przemys³u, Warszawa 2000
13. Kociszewski A., Towarzystwa regionalne i lokalne  ich rola w kszta³towaniu to¿samoci regionalnej, aktywnoci spo³ecznej w pielêgnowaniu
tradycji narodowych, Warszawa 2000
14. Ko³odziejski J, Mazowsze w  Koncepcji Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju , Gdañsk 2000
15. Koseski A., Szczepañski J., 2000, Historyczne uwarunkowania kszta³towania wiadomoci narodowej i regionalnej mieszkañców, Warszawa 2000
16. Kukliñski A., Województwo mazowieckie w wietle megatrendów europejskich, Warszawa 2000
17. Lenart W., Ochrona rodowiska i rozwój zrównowa¿ony, Warszawa 2000
18. Markowski T., Innowacyjnoæ w rozwoju spo³eczno  gospodarczym Mazowsza, Warszawa 2000
19. Michna W., Wierzbicki K., Koncepcja wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich oraz restrukturyzacji rolnictwa w strategii rozwoju Mazowsza,
Warszawa 2000
20. Stasiak A., Ga³¹zka A., Degórska B., Wstêpna koncepcja rozwoju województwa mazowieckiego w ujêciu wariantowym  Faza I, Warszawa 1999
21. Suchorzewski W., Brzeziñski A., 2000, Krajowy i regionalny system transportu w Strategii Rozwoju Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2000
22. Sztandar-Sztanderska U., Liwiñski J., Rynek pracy na Mazowszu: szanse i zagro¿enia,Warszawa 2002
23. Szul R., Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego w wietle D³ugookresowej Strategii Trwa³ego i Zrównowa¿onego Rozwoju - Polska 2025
Warszawa 2000
24. wietlik M., Trochimowski A. Problemy aglomeracji warszawskiej w Planie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego  problematyka przestrzenna i infrastrukturalna, Warszawa 2002
Opracowania planistyczne i programowe
Krajowe
1.
Cele i kierunki polityki regionalnej pañstwa wobec województwa mazowieckiego, RCSS BRR, Warszawa 1999
2.
II Polityka ekologiczna Pañstwa, Ministerstwo rodowiska, Warszawa 2000
3.
Infrastruktura  klucz do rozwoju  program stanowi¹cy integraln¹ czêæ Strategii Gospodarczej Rz¹du SLD-UP-PSL przyjêtej przez Radê Ministrów
29 stycznia 2002 roku
4.
Koncepcja polityki przestrzennego zagospodarowania kraju, Rz¹dowe Centrum Studiów Strategicznych, MP nr 26 poz. 432 z 16 sierpnia 2001r.
5.
Krajowy program oczyszczania cieków komunalnych  wykaz aglomeracji (materia³ roboczy do uzgodnieñ miêdzyresortowych), Ministerstwo
rodowiska, Warszawa 2003
6.
Narodowa Strategia Ochrony rodowiska na lata 2000-2006, Ministerstwo rodowiska, Warszawa 2000
7.
Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2001-2006, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego i Budownictwa, Warszawa 2000
8.
Narodowa Strategia Rozwoju Transportu na lata 2000-2006, Ministerstwo Transportu i Gospodarki Morskiej, Warszawa 2000
9.
Narodowa strategia wzrostu zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich  przyjêta przez Radê Ministrów 4 stycznia 2000.
10. Narodowy Plan Rozwoju 2004-2006  przyjêty przez Radê Ministrów w dniu 14 stycznia 2003 r.
11. Natura 2000  Europejska Sieæ Ekologiczna, Ministerstwo Ochrony rodowiska, Zasobów Naturalnych i Lenictwa, Warszawa 1999
12. Ocena sytuacji spo³eczno-gospodarczej nowych województw, Rz¹dowe Centrum Studiów Strategicznych, Warszawa 1999
13. Ocena realizacji i korekta za³o¿eñ polityki energetycznej Polski do 2020roku, przyjêta przez Radê Ministrów 2 kwietnia 2002 roku
14. Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przysz³ego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Warszawa 1999
15. Plan rozwoju w zakresie zaspokojenia obecnego i przysz³ego zapotrzebowania na energiê elektryczn¹, Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.
Warszawa 2003
16. Plan Rozwoju Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa na lata 2003-2006, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Warszawa 2003
17. Polityka ekologiczna Pañstwa, Ministerstwo rodowiska, Warszawa 2003
18. Polska 2025. D³ugookresowa Strategia Trwa³ego i Zrównowa¿onego Rozwoju, Ministerstwo rodowiska, RCSS, Rada Ministrów, Warszawa 2000
19. Program Rozwoju Gazownictwa w Polsce do 2003 roku, Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Warszawa 2000
20. Program dostosowania sieci drogowej TINA w Polsce do standardu naciskowego 115 kN/o,Minister Transportu i Gospodarki Morskiej,
Warszawa 2001
21. Program rozwoju lotnictwa cywilnego do roku 2010,Ministerstwo Infrastruktury 2003
22. Ruch drogowy 1995, Transprojekt, Warszawa 1996
23. Sektorowy Program Operacyjny Transport-Gospodarka Morska lata 2004-2006 (w ramach Narodowego Planu Rozwoju), Ministerstwo Infrastruktury,
Warszawa, luty 2003
24. Strategia przebudowy g³ównych dróg krajowych w Polsce w latach 2003-2013, Ministerstwo Transportu 2003
25. Strategia Rozwoju Sektora Transportu w latach 2004-2006 dla wykorzystania rodków Funduszu Spójnoci UE, Departament Rozwoju Transportu,
Warszawa, wrzesieñ 2002
26. Wstêpny Narodowy Plan Rozwoju 2000-2002 przyjêty przez Komitet Integracji Europejskiej 22 grudnia 1999.
27. Za³o¿enia Polityki Energetycznej do 2020, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa 2000.
28. Zarz¹dzenie Prezydenta RP z dnia 8 wrzenia 1994r. o uznaniu za pomniki historii.
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Wojewódzkie
1. Diagnoza stanu zagospodarowania przestrzennego województwa warszawskiego, Urz¹d Wojewódzki w Warszawie, BPRW, Warszawa 1998
2. Dokumentacja do wniosku o udzielenie wskazañ lokalizacyjnych dla autostrady p³atnej A-2 na odcinku Stryków-Siedlce, Agencja Budowy i Eksploatacji
Autostrad, Warszawa 1999
3. Informacja dotycz¹ca przedsiêwziêæ w zakresie remontów i modernizacji dróg wojewódzkich w latach 2000-2006, Zarz¹d Województwa Mazowieckiego,
opr. Mazowiecki Zarz¹d Dróg Wojewódzkich, Warszawa 2000
4. Informacja o stanie i potrzebach inwestycyjnych w zakresie zabezpieczenia przeciwpowodziowego, melioracji, ma³ej retencji i zaopatrzenia wsi w wodê
woj. mazowieckiego w latach 2000-2005, Wojewódzki Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ Wodnych, Warszawa 1999
5. Informacja o stanie zagospodarowania przestrzennego województwa mazowieckiego, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Mazowieckiego, WBPP w
Siedlcach, Siedlce 1999
6. Materia³y do planu zagospodarowania przestrzennego województwa  turystyka, MBPPiRR OT Siedlce, Siedlce 2002
7. Plan ochrony Kampinoskiego Parku Narodowego  wyci¹g, Narodowa Fundacja Ochrony rodowiska Lublin-Warszwa 1996
8. Polityka przestrzenna województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzglêdnieniem obszarów granicz¹cych z województwem ³ódzkim, MBPPiRR O/T
P³ock, P³ock 2000
9. Polityka przestrzenna województwa mazowieckiego, ze szczególnym uwzglêdnieniem obszarów granicz¹cych z województwem kujawsko-pomorskim,
MBPPiRR O/T P³ock, P³ock 2000
10. Problematyka spo³eczna  diagnoza  obszary problemowe, MBPPiRR O/T P³ock, 2000
11. Stan rodowiska w województwie mazowieckim  raport G³ównego Inspektora Ochrony rodowiska, Warszawa 2003
12. Stan i struktura bezrobocia oraz aktywne formy przeciwdzia³ania bezrobociu w województwie mazowieckim w grudniu 2000, Wojewódzki Urz¹d Pracy,
Warszawa 1999
13. Strategia rozwoju Warszawy do roku 2010, Zarz¹d Miasta Sto³ecznego Warszawy, Warszawa 1998
14. Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego, Sejmik Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2001
15. Studium diagnostyczne w zakresie osadnictwa i gospodarki, MBPPiRR OT Siedlce, Siedlce 2002
16. Studium diagnostyczne w zakresie gospodarki i osadnictwa  eksport, MBPPiRR OT Siedlce, Siedlce 2003
17. Studium organizacji struktury przestrzennej w zakresie rodowiska przyrodniczego i kulturowego dla powiatów, p³ockiego, gostyniñskiego, sierpeckiego,
sochaczewskiego, ¿yrardowskiego, grodziskiego i zachodniego warszawskiego, MBPPiRR O/T P³ock, P³ock 2000
18. Uwarunkowania polityki przestrzennego zagospodarowania województwa mazowieckiego, MBPPiRR w Warszawie, Warszawa 2001
19. Wniosek o wsparcie realizacji zadañ okrelonych w Wojewódzkim Programie Rozwoju Regionalnego Mazowsza na lata 2001-2006, Sejmik Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2001
20. Wojewódzki Program Rozwoju Regionalnego Mazowsza na lata 2001-2006, Sejmik Województwa Mazowieckiego, Warszawa 2001
21. Województwo mazowieckie  subregion radomski  uwarunkowania wynikaj¹ce z zasobów i stanu rodowiska, MBPPiRR O/T Radom, Radom 2000
22. Zadania dla Samorz¹du Województwa wynikaj¹ce z ustawy o komercjalizacji, restrukturyzacji i prywatyzacji przedsiêbiorstwa pañstwowego Polskie
Koleje Pañstwowe, Urz¹d Marsza³kowski Województwa Mazowieckiego, Wydzia³ Dróg Publicznych i Transportu, Warszawa 2000
23. Za³o¿enia strategii rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich dla województwa mazowieckiego, Warszawa-Miêtne 1999
24. Zestawienie najpilniejszych potrzeb w zakresie ochrony przeciwpowodziowej na terenie woj. Mazowieckiego, Wojewódzki Zarz¹d Melioracji i Urz¹dzeñ
Wodnych, Warszawa 2000
Materia³y statystyczne
1. Atlas hydrogeologiczny Polski - Czêæ II Zasoby, jakoæ i ochrona zwyk³ych wód podziemnych, Pañstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 1995
2. Bilans zasobów kopalin i wód podziemnych w Polsce wg stanu na 31.12.1999r., Pañstwowy Instytut Geologiczny, Warszawa 2000
3. Biuletyny statystyczne województwa mazowieckiego, US w Warszawie,
4. Dane BDR dla gmin i powiatów województwa mazowieckiego, GUS 2000, 2001, 2002
5. Rocznik Statystyczny Województwa Mazowieckiego 2002,US w Warszawie, Warszawa 2003
6. Roczniki StatystyczneWojewództw, GUS Warszawa 2000, 2002
7. Stan rodowiska w województwie mazowieckim  raport Wojewódzkiego Inspektora Ochrony rodowiska, Warszawa 1999-2000
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Za³¹cznik nr 1
Wykaz sieci autostrad i dróg ekspresowych na obszarze województwa mazowieckiego
(wyci¹g z Rozporz¹dzenia Rady Ministrów z dnia 26 sierpnia 2003 r.  Dz. U. Nr 174, poz. 1683)
Lp.

nr drogi

1
2

A1
A2

3
4
5
6
7
8

S7
S8
S10
S12
S17
S19

Nazwa drogi
Autostrady
S6/S7 (Gdañsk)-Toruñ-£ód-Piotrków Trybunalski-Czêstochowa-Gliwice-Gorzyczki  granica pañstwa (Ostrawa)
(Berlin) granica pañstwa  wiecko-Poznañ-£ód-Warszawa-Bia³a Podlaska-Kukuryki  granica pañstwa (Miñsk)
Drogi ekspresowe
S6/A1 (Gdañsk)-Elbl¹g-Olsztynek-Warszawa-Kielce-Kraków-Rabka Wroc³aw-Kêpno-Sieradz-A1 (£ód)...A1(Piotrków)Warszawa-Ostrów Mazowiecka- Zambrów-Choroszcz-Knyszyn-Korycin-Augustów-Budzisko  granica pañstwa (Kowno)
A6 (Szczecin)-Pi³a-Bydgoszcz-Toruñ-S7 (P³oñsk)
A1 (Piotrków Trybunalski)-Sulejów-Radom-Pu³awy-Kurów-Lublin-Piaski-Che³m-Dorohusk-granica pañstwa-(Kijów)
S8 (Warszawa)-Zakrêt-Kurów -Piaski-Zamoæ-Hrebenne-granica pañstwa (Lwów)
(Grodno) granica pañstwa-Bia³ystok-Lublin-Nisko-Rzeszów-Barwinek  granica pañstwa ( Preszow)

Za³¹cznik nr 2
Wykaz dróg krajowych na obszarze województwa mazowieckiego
(Za³¹cznik nr 1 do Zarz¹dzenia nr 17 Generalnego Dyrektora dróg Publicznych z dnia 8 grudnia 2000 w sprawie ustalenia klas dróg krajowych)

Lp.

nr.
drogi

1

2
(E 30)

2

7
(E 77)

Nazwa drogi
(Berlin)-granica pañstwa-Poznañ-Warszawa-SiedlceTerespol-gr pañstwa-(Miñsk)

(Helsinki)-gr. pañstwa-Gdañsk-Elbl¹g-Warszawa-KrakówChy¿ne-gr. pañstwa-(Budapeszt)

Rejon dróg
krajowych
RDK
O¿arów Maz.
Miñsk Maz.
Siedlce
M³awa
P³oñsk
.
Bo¿a Wola
.
O¿arów Maz.
Grójec
Radom
.

D³ugoæ
odcinka
km
57,393
68,111
38,697
50,847
45,504
0,365
14,643
14,195
16,707
58,150
11,293
27,776
38,990
11,972
6,633
23,242
51,990

GP
.
S
GP
.

132,827

Klasa
drogi

D³ugoæ
drogi
km

GP

164,201

.
GP
.
S
.
.
GP
.
.

239,480

3

8
(E 67)

(Ryga)-gr. pañstwa-Bia³ystok-Warszawa-Piotrków
Trybunalski-Wroc³aw-Kudowa Zdrój-gr. pañstwa-(Praga)

O¿arów Maz.
.
Radzymin
.
Ostrów Maz.

4

9
(E 371)

Radom-Rzeszów-Barwinek-gr. pañstwa-(Bukareszt)

Radom

33,238

GP

33,238

5

10

P³oñsk-Toruñ-Szczecin-gr. pañstwa

P³ock
P³oñsk

GP

75,06

6

12

gr. pañstwa-¯ary-Kalisz-£ask-Piotrków Trybunalski-RadomLublin-Che³m-Dorohusk - gr. pañstwa

GP

90,201

7

Warszawa-Lublin-Hrebenne-gr. pañstwa-(Lwów)

Miñsk Maz.
Garwolin
Siedlce

GP

74,883

8

17
(E 372)
19

58,224
16,839
47,669
17,569
24,963
0,320
74,563
38,280

GP

38,280

9

48

Tomaszów Maz.-Klwów-Bia³obrzegi-Kozienice-Dêblin-Kock

Grójec
.
Zwoleñ

68,554
.
50,917

G

119,471

GP

290,584

G

41,507

G

75,494

GP

195,330

GP

104,309

gr. pañstwa-Bia³ystok-Rzeszów

10

50

Ciechanów-P³oñsk-Sochaczew-Mszczonów-Grójec-Góra
Kalwaria-Miñsk Mazowiecki-Ostrów Mazowiecka

11

53

Olsztyn-Ostro³êka

12

57

Bartoszyce-Szczytno-Przasnysz-Pu³tusk

13

60

£êczyca-Kutno-P³ock-Ciechanów-Ró¿an-Ostrów Mazowiecka

14

61

Warszawa-Ostro³êka-£om¿a-Augustów

Radom
Zwoleñ

M³awa
P³oñsk
O¿arów Maz.
Grójec
Garwolin
Miñsk Mazowiecki
Ostrów Maz.
Ostro³êka
Przasnysz
Radzymin
P³ock
.
M³awa
Przasnysz
Ostro³êka
Ostrów Maz.
Radzymin
Ostro³êka

4,897
59,170
69,288
46,039
27,243
50,101
33,846
41,507
75,259
0,235
26,550
28,828
49,522
52,953
3,358
34,119
47,554
51,035
5,720

''
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Strzelno-W³oc³awek-P³ock-Wyszogród-Zakroczyn-Soko³ów
Podlaski-Anusin (droga nr 19)

P³ock
.
P³oñsk
Bo¿a Wola
Radzymin
Ostrów Maz.
Miñsk Maz.
Siedlce

18,876
28,098
5,200
59,848
27,473
18,309
26,080
44,155
92,283
10,019
39,501
18,053
18,010
100,998

15

62

16
17
18

63
70

Granica pañstwa-£om¿a-Soko³ów Podlaski-Wisznice-gr. p.
£owicz-Skierniewice-Huta Zawadzka
Wilga-Garwolin-£uków

19

79

Warszawa-Góra Kalwaria-Sandomierz-Kraków-KatowiceBytom

Siedlce
O¿arów Maz.
Garwolin
O¿arów Maz.
Grójec
Zwoleñ

20

85

Kazuñ (droga nr 7)-Nowy Dwór Mazowiecki

Bo¿a Wola

4,679

G

228,039

G
G
G

92,283
10,019
39,501

G

137,061

G

Razem w Odz.Centralnym

4,679
2186,450

Za³¹cznik nr 3
Wykaz dróg wojewódzkich na obszarze województwa mazowieckiego
(Zarz¹dzenie nr 9 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 12 czerwca 2001r.  stan na 31.12.2002r.)

Lp.

nr drogi

1
2
3
4
5
6

265
539
540
541
544
555

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

559
560
561
562
563
564
565
567
568
570
571
573
574
575

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

577
579
580
581
583
584
587
614
615
616
617
618
619
620
621
622
624
625
626
627
628
629
630

Nazwa drogi wg wykazu urzêdowego

Granica województwa-Gostynin
Blinno-gr. woj.-Ligowo-gr. woj.
Bielsk-Proboszczewice-Sikórz
gr. woj.-¯uromin-Bie¿uñ-Sierpc-gr. woj.
gr. woj. M³awa-Przasnysz-Krasnoswielc-Ostro³êka
(droga 559)-Srebrna-Siecieñ-Murzynowo rz. Wis³aStary Duninów-(droga 62)
gr. woj.-Brudzieñ Du¿y-Sikórz-P³ock
gr. woj.-Sierpc-Bielsk
Bie¿uñ-Szumanie
gr. woj.-Biskupice-P³ock
gr. woj.-¯uromin-M³awa
rz. Wis³a-Pop³acin (droga 62)
Secymin Nowy-rz. Wis³a-Chociszewo
P³ock-Rogozino-Ció³kowo-Góra
Golice-Ció³kowo
Wróblewo-Naruszewo-Czerwiñsk n. Wis³¹
Naruszewo-Nasielsk
Nowy Duninów-Gostynin-gr. woj.
Dobrzyków-G¹bin-Szczawin Borowy-Kolonia
P³ock-Dobrzyków-S³ubice-I³ów-Kamion-ladów-Secemin
Polski-Nowy Kazuñ
£¹ck-G¹bin-Sanniki-Ruszki
Kazuñ Pol.-Leszno-B³onie-Grodzisk-Radziejowice
Warszawa-Leszno-Kampinos-¯elazowa Wola-Sochaczew
Gostynin-gr. woj.
gr. woj.-Sanniki
Sanniki-gr. woj.
Stacja kolejowa B³onie-droga 579
Chorzele-Krukowo-Myszyniec
M³awa-Ciechanów
Rembielin-Ciechanów
Przasnysz-Ciechanów
Go³ymin Orodek-Pu³tusk-Wyszków
P³oñsk (dr. 569)-Nowe Miasto-Nasielsk-Winnica-Pu³tusk
Nowe Miasto-Strzegocin-Przewodowo-Parcele
Nasielsk-Dêbe-Legionowo
Chrynno-Szadki
Stacja kolejowa Beniaminów-D¹bkowizna-Wólka Radzym. (droga 631)
Stacja kolejowa Zielonka-droga 634
Maków Maz.-Nowa Wie
Ostro³êka-Ostrów Maz.
Stacja kolejowa Wo³omin-droga 634
Marki-Warszawa
Nowy Dwór Maz. (droga 85)-Jab³onna

D³ugoæ
odcinka
[km]

Klasa drogi
poza granicami miast

w granicach
miast

9,765
11,290
16,152
68,820
91,517

G
Z
Z
G
G

G
G
G

9,066
23,344
36,057
21,079
19,485
50,714
0,320
5,156
26,981
5,720
17,828
32,358
42,437
16,264

Z
G
G
G
Z
G
Z
Z
G
Z
Z
Z
Z
Z

G
G
G
Z
Z
Z

77,076
45,904
52,756
43,691
13,182
21,435
6,669
1,350
35,840
30,690
46,389
23,885
47,685
58,088
25,050
23,180
12,240
3,300
0,860
33,360
33,468
0,904
1,055
16,648

G
G
G
G
G
Z
G
Z
G
Z
GP
Z/G
Z
Z
Z
Z
Z
Z
G
GP

G
G
G
G
Z
Z
G
Z
GP
Z/G
Z
Z
Z
G
Z
G
GP
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44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56

631
632
633
634
635
636
637
638
639
645
647
677
680

57

683

58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86

690
691
694
695
696
697
698
699
700
701
705
707
709
712
718
719
720
721
722
724
725
727
728
729
730
731
732
733
734

87
88
89
90
91

735
736
737
738
739

92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105

740
744
747
749
754
760
769
778
779
782
787
788
797
798

Nowy Dwór Maz.-Zegrze-Nieporêt-Marki-Warszawa
Legionowo-Rembelszczyzna-Marki
Warszawa-Rembelszczyzna-Nieporêt
Warszawa-Zielonka-Wo³omin-Mi¹se-T³uszcz-Wólka Koz³.
Radzymin-Wo³omin
Wola Rasztowska-Wólka Koz³owska-Jadów-Zawiszyn
Warszawa-Stanis³awów-Wêgrów
Sulejówek-Stara Mi³osna
£omna-Las (droga 7)-rz. Wis³a-Skierdy (droga 630)
Myszyniec-Dêby-gr. woj.
Dêby-gr. woj.
gr. woj.-Ostrów Maz.-Ma³kinia-Kosów L.-Soko³ów Podl.
Góra Kalwaria (droga 50)-rz. Wis³aOstrówek (droga 50)
Pra¿mów-Wola W¹grodzka-Gabrielin-Julianów-CzachówekDêbówka/dr50/
gr. woj. – gr. woj.
Pionki-Laski-Garbatka-Podlas
Przyjmy-Brok-gr. woj.
Kosów Lacki-Ceranów
Wêgrów-Chodów
Liw-Sino³êka
Siedlce-£osice-gr. woj.
Niemianowice-Gzowice-Piotrowice-Jedlnia Letn.-Siczki
droga nr. 2-stacja kolejowa P³ochocin-Józefów-Rokitno
Józefów-Domaniew-¯bików-Duchnice-O¿arów (stacja kolejowa)-Strzyku³y
ladów-Sochaczew-gr. woj.
gr. woj.-Nowe Miasto n. Pilic¹
Stacja kolejowa Piaseczno-droga 722
(dr.721) Habdzin-Gassy-rz. Wis³a-Karczew (dr.801)
Borzêcin-O³tarzew-Pruszków
Warszawa-Pruszków-¯yrardów-Kamion
B³onie-Brwinów-Otrêbusy-Nadarzyn
Nadarzyn-Piaseczno- rz. Wis³aWi¹zowna-Duchnów
Piaseczno-Lesznowola-Grójec
Warszawa-Konstancin Jeziorna-Góra Kalwaria
gr. woj.-Belsk Du¿y
Klwów-Przysucha-Szyd³owiec-Wierzbica
Grójec-Nowe Miasto nad Pilic¹-gr. woj.
Przysta³owice Du¿e-Potworów (droga 48)
Skurów-Jasieniec-Warka-G³owaczów
Potycz-Warka-Falêcice
Stary Gózd-Stara B³otnica-Kaszów-Przytyk
Zakrzów-Wolanów-Kowala-Skaryszew-Karszówka
(droga 79) Baniocha-Kawêczyn-Dêbówka-rz. Wis³a-Nadbrze¿Otwock Wielki-Wygoda (droga 801)
St. kolejowa O¿arów-droga nr 2
Warka-Rozniszew-Magnuszew-rz. Wis³a-Pod³ê¿ (dr 801)
Radom-Pionki-Kozienice
Nowe S³owiki-gr. woj.
Droga 79-Brzumin-rz. Wis³a-Piwonin-Sobienie Jeziory-Osieck
(droga 805)
Radom-Przytyk-Potworów (droga 48)
Radom-Wierzbica-gr. woj.
I³¿a-Lipsko-Solec n. Wis³¹-gr, woj. (rz. Wis³a)
gr. woj.-Przysucha
gr. woj.-Solec n. Wis³¹
Stacja kolejowa Pruszków-droga 718
Stacja kolejowa Góra Kalwaria-droga 79
Stacja kolejowa Tarczyn-droga 7
Stacja kolejowa Mszczonów-droga 50
Stacja kolejowa B¹kowiec-B¹kowiec -Podlas-Garbatka
Droga nr737-stacja kol.Pionki-Sucha  Zwoleñ
Stacja kolejowa Sarnów-droga 738
Droga 50-Celestynów
Otwock Ma³y-Karczew

44,815
15,189
7,758
36,835
9,731
29,192
59,528
2.270
3,586
25,320
11,660
77,134

Z/GP
Z/G
G
G
G
G
GP
Z
G
Z
G/Z

Z/GP
Z/G
G
G
GP
Z
G
G

2,824

Z

-

21,669
10,885
10,918
56,500
6,940
27,123
19,609
51,814
9,195
4,950
12,206
29,840
14,246
0,789
5,225
11,908
51,679
19,737
44,736
29,898
15,466
16,849
64,727
59,457
4,394
44,062
33,990
16,580
57,992

Z
Z
Z
G
G
G
G
G
Z
Z
Z
Z/G
G
Z
G
GP/G
G
G
G
G
G
G/Z
G
Z
G
G
Z
Z

Z
G
G
G
G
Z
Z/G
G
Z
G
GP/G
G
GP/G
G
G
G
G
G
G
Z

12,000
0,880
22,34
29,005
17,170

Z
G
G/Z
G
G

G
-

18,345
29,753
17,526
40,397
15,308
11,070
2,200
1,100
0,500
0,965
10,300
20,108
5,000
2,086
2,578

Z
G
G
G
Z
G
Z
Z
Z
Z
Z
Z

Z
G
Z
Z
Z
Z
Z
-
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106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129

799
800
801
802
803
804
805
807
810
811
817
822
823
859
862
868
873
874
876
879
888
898
899
900

Dziecinów-Kosumce-Ostrówek (droga 50)
Stacja kolejowa Parysów-droga 805
Warszawa-Karczew-Wilga-Maciejowice-gr. woj.
Miñsk Maz.-Seroczyn
Siedlce-gr. woj.
Stacja kolejowa Pilawa-droga 805
Warszawice-Osieck-Pilawa-Parysów-Wilchta
Maciejowice-Sobolew-¯elechów-gr. woj.
Stacja kolejowa Garwolin - droga 76
Sarnaki-gr. woj.
(droga 747) Solec nad Wis³¹-K³udzie-rz. Wis³a-gr. woj.
B¹kowiec-Opactwo
Droga 48-Wola Wojcieszowska-gr. woj. (rz. Wis³a)
Stacja kolejowa Zejezierze-droga 48
Tabor (droga 50)-Podbiel-Osieck
S³omczyn-Cieciszew-Imielin-Gassy
Pilawa-Zalesie Górne
Go³êbiów-Wola SoleckaII-Wola SoleckaI -Boiska-K³udzie
Chudolipie-Piotrkowice-Many-Tarczyn-£o (dr.722)
Stacja kolejowa Osieck-droga 805
wiêcice-Myszczyn-Zaborów
Stare Babice-Mociska-Warszawa
Cybulice Ma³e-droga 575
Raj (droga 754)-gr. woj. (rz. Wis³a)
Razem

3,423
0,600
70,854
36,281
33,527
0,852
33,858
34,408
0,800
16,218
8,162
4,335
4,000
0,120
9,653
5,168
3,913
12,987
25,053
1,037
5,817
5,600
2,500
2,412
2818,491

Z
Z
GP
G/Z
G
G
G
Z
G
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z
Z

Za³¹cznik nr 4
Wykaz linii kolejowych na obszarze województwa mazowieckiego

Lp.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

nr linii

1
(E20)
(E20)
(E65)
(E75)
(E28)
8
9 (E65)
11
12
19
20
26
31
33
34
35
36
76
77
82
449
501
502
506
507
509
510
³¹cznica
---2
3
4
6
7

Linia-relacja

Kategoria linii

Linie kolejowe o pañstwowym znaczeniu (wyci¹g z Rozporz¹dzenia
Rady Ministrów z dnia 8 lutego 2000 r.-Dz. U. nr 13 poz. 156)
Warszawa Centralna-Katowice
Warszawa Centralna-Terespol
Warszawa Zachodnia-Kunowice
Grodzisk Mazowieck i- Zawiercie
Zielonka-Kunica Bia³ostocka
Warszawa Wsch. Osobowa-Dorohusk
Warszawa Zachodnia-Kraków G³. Osob.
Warszawa Wschodnia-Gdañsk G³ówny
Skierniewice-£owicz G³ówny
Skierniewice-£uków
Warszawa G³. Towar.-Józefinów
Warszawa G³. Towar.-Warszawa Praga
Dêblin-Radom
Siedlce-Siemianówka
Kutno-P³ock
Ostro³êka-Ostrów Maz.
Ostro³êka-Szczytno
Ostro³êka-£apy
B¹kowiec-Kozienice
Janików-wier¿e Grn.
B¹kowiec-Pu³awy Az.
Warszawa-Rembertów-Zielonka
Warszawa-Jagiellonka-Targówek
Micha³ów-Warszawa Wsch. Towar.
Warszawa-Antoninów-W-wa Wawer
Warszawa G³. Towar.-W-wa Go³¹bki
Warszawa G³. Towar.-W-wa Gdañska
Warszawa G³. Towar.-W-wa Al. Jerozolimskie
Czachówek Po³udniowy-Czachówek Wschodni
Czachówek Zachodni-Czachówek Po³udniowy CZP 11
Czachówek Po³udniowy CZP 11-Czachówek Wschodni
Czachówek Zachodni-Czachówek Po³udniowy

magistralna
----1
1
magistralna
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
2
znacz. miejsc.
magistralna
1
1
1
2
1
1
³¹cznica
----

GP
G
Z
G
G
-
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33
34
35

---

36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

10
13
21
22
27
28
29
33
34
42
45
46
47
48
56
447
448
503

Warszawa Wschodnia Towarowa-Warszawa Rembertów
Garbatka Letnisko-Sieciechów
Warszawa Wschodnia Towarowa-Warszawa Antoninów
Linie kolejowe o lokalnym znaczeniu
Legionowo -T³uszcz
Krusze-Pilawa
Warszawa Wileñska-Zielonka
Tomaszów Mazowiecki-Radom
Nasielsk-Toruñ Wschodni
Wieliszew-Zegrze
T³uszcz-Ostro³êka
P³ock-Brodnica
Ostrów Mazowiecka-Siedlce
Warszawa G³ówna Osobowa- Warszawa Szczêliwice
Warszawa Wsch. Osobowa-W-wa Grochów
Warszawa Zach.-Warszawa Czyste
Warszawa ródmiecie WKD-Grodzisk Mazowiecki Radoñska
Podkowa Lena-Milanówek Grudów
P³ock Radziwie-P³ock Radziwie Port
Warszawa ródmiecie-Grodzisk Maz.
Warszawa ródmiecie-W-wa Rembertów
W-wa Wileñska Marki-W-wa Wsch.Towarowa

---

1
1
1
1
1
2
1
1
1
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2
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1
1
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Za³¹cznik nr 5
Wykaz uk³adów przesy³owych energetyki na obszarze województwa mazowieckiego
Lp.
1

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
1
1.1
2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
3
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
3.10
3.11
3.12
3.13
3.14
3.15
3.16

Nazwa uk³adu przesy³owego
Krajowy system przesy³owy (z transformacj¹ do sieci rozdzielczej 110kV): - relacje
stacja 400/220/110kV przy elektrowni Kozienice z liniami 400kV relacji Kozienice:
Ostrowiec wiêtokrzyski, Mi³osna, Lublin oraz liniami 220kV relacji Kozienice: Mory, Piaseczno, Ro¿ki k/Radomia, Pu³awy, Siedlce;
stacja 400/220/110kV Mi³osna z liniami 400kV relacji Mi³osna: Mociska, Narew, P³ock (Kruszczewo), Kozienice oraz liniami 220kV relacji
Mi³osna: Mory, Ostro³êka;
stacja 220/110kV Mory z liniami 220kV relacji Mory: Mi³osna, P³ock (Podolszyce), Sochaczew, Janów, Kozienice i Piaseczno;
stacja 220/110kV Warszawa Towarowa zasilana promieniowo lini¹ 220kV (w³asnoæ STOEN) ze stacji Mory;
stacja 220/110kV Piaseczno z liniami 220kV relacji Piaseczno: Mory, Kozienice;
stacja 400/110kV Mociska z liniami 400kV relacji Mociska: Rogowiec, Mi³osna;
stacja 400/110kV P³ock (Kruszczewo) z liniami 400kV relacji P³ock: Grudzi¹dz, Mi³osna, Rogowiec;
stacja 220/110kV P³ock (Podolszyce) z liniami 220kV relacji P³ock: Mory, P¹tnów;
stacja 220/110kV Sochaczew z liniami 220kV relacji Sochaczew: Mory, Konin;
stacja 220/110kV Ostro³êka z liniami 220kV relacji Ostro³êka: Mi³osna, E³k, Olsztyn;
stacja 220/110kV Ro¿ki k/Radomia z linami 220kV relacji Ro¿ki: Kozienice, Pu³awy, Kielce;
Systemy przesy³owe gazu - relacje
Gazoci¹g tranzytowy
DN 1400 Jama³ Rosja-Polska-Niemcy;
Gazoci¹gi ponadregionalne
DN 700 Kobryñ-Warszawa (t³ocznia Rembelszczyzna);
DN 700 Podlasie (t³ocznia Ho³owczyce-Pu³awy (Wronów);
DN 500 Pu³awy (t³ocznia Wronów)-Warszawa (t³ocznia Rembelszczyzna);
DN 500-dwa równoleg³e ruroci¹gi Warszawa (t³ocznia Rembelszczyzna)-P³ock-W³oc³awek;
DN 500 Gostynin (wêze³ Leniewice)-Gustorzyn;
Gazoci¹gi regionalne
DN 400 (z odcinkami DN 500) Obwód gazu wysokiego cinienia wokó³ Warszawy
DN 300 (Lubienia)-Sêkocin z odga³êzieniami do Kozienic, Warki, Góry Kalwarii
DN 400 i DN 200 P³oñsk Ciechanów-(Olsztyn)
DN 400 Mory-Mszczonów (PiotrkówTrybunalski)
DN 150 Cegielnia Psucka k/Nasielska-Pu³tusk
DN 150 Uniszki Zawadzkie-(Lidzbark Welski)
DN 250 Warszawa-Wyszków-Ostrów Mazowiecka-(Zambrów-Bia³ystok)
DN 200 Ostrów Mazowiecka-Ostro³êka-Kadzid³o
DN 400 i DN P³oñsk Ciechanów-(Olsztyn)
DN 200 i DN 150 do miast Wêgrów i Soko³ów Podlaski
Odga³êzienia od magistrali Kobryñ)-Warszawa do miasta £osice
Odga³êzienia od magistrali Kobryñ)-Warszawa do miasta Siedlce
DN 100 do miasta Miñsk Mazowiecki
DN 200 i DN 100 do miejscowoci Parysów, Miastków, Latowicz, Wodynie
Odga³êzienie od magistrali Rembelszczyzna-Wronów do miejscowoci £askarzew
DN 150 do miejscowoci Maciejowice
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3.17
3.18

DN 150 Goñczyce-£uków-Siedlce
DN 300 P³ock-Sierpc z odga³êzieniami
DN 200 Gostynin-Pacyna z odga³êzieniem do G¹bina
Sieæ paliw p³ynnych
ropoci¹g Przyjañ Rosja-Polska-Niemcy:
ropoci¹g Pomorski P³ock-Gdañsk
ropoci¹g produktów naftowych relacji:
P³ock-Koluszki
P³ock-Warszawa
P³ock-Bydgoszcz
P³ock-Ostrów Wielkopolski
Ruroci¹g etylenu P³ock-W³oc³awek

1
2
3
3.1
3.2
3.3
3.4
4

Za³¹cznik nr 6
Wykaz wartociowych uk³adów ruralistycznych proponowanych do objêcia ochron¹ prawn¹
Lp.

Miejscowoæ.

Gmina

Powiat

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Belsk Du¿y
Borkowice
Brañszczyk
Brochów
B³êdów
Ca³owanie
Ceranów
Chlewiska
Czarnolas
Czerwin
Dr¹¿d¿ewo
Dzierz¹¿nia
Gniewniewice
Goworowo
Go³awice I i II
Izdebno Kocielne
Jednoro¿ec
Komorów
Kazuñ Polski
Korczew
Korytnica
Kotorydz
Kozietu³y
Krzy¿anowice
Leoncin
Lipków
Ma³a Wie
Mierzwice
Murzynowo
Nowy Secymin
Oroñsko
Ostrowiec
Pobiedna
Podciernie
Pomiechowo
Pomiechówek
Pomocnia
Potworów
Przesmyki
Pêcice
Radziwie
Rêbowo
Siecieñ
Sisice
Sycyna
Staroreby
Szczeglacin
Szczypiorno
ladów Nadwilañski
Tañsk
Trzepowo

Belsk Du¿y
Borkowice
Brañszczyk
Brochów
B³êdów
Karczew
Ceranów
Chlewiska
Policzna
Czerwin
Jednoro¿ec
Dzierz¹¿nia
Leoncin
Goworowo
Pomiechówek
Grodzisk Mazowiecki
Jednoro¿ec
Micha³owice
Czosnów
Korczew
Korytnica
Tarczyn
Mogielnica
I³¿a
Leoncin
Stare Babice
Belsk Du¿y
Sarnaki
Brudzeñ Du¿y
Leoncin
Oroñsko
Karczew
Nowe Miasto n.Pilic¹
Ceg³ów
Pomiechówek
Pomiechówek
Pomiechówek
Potworów
Przesmyki
Micha³owice
Ojrzeñ
Wyszogród
Brudzeñ Du¿y
Pu³tusk
Zwoleñ
Staroreby
Korczew
Pomiechówek
Brochów
Dzierzgowo
P³ock

grójecki
przysuski
wyszkowski
sochaczewski
grójecki
otwocki
soko³owski
szyd³owiecki
zwoleñski
ostro³êcki
przasnyski
p³oñski
nowodworski
ostro³êcki
nowodworski
grodziski
przasnyski
pruszkowski
nowodworski
siedlecki
wêgrowski
piaseczyñski
grójecki
radomski
nowodworski
warszawski zachodni
grójecki
³osicki
p³ocki
nowodworski
szyd³owiecki
otwocki
grójecki
miñski
nowodworski
nowodworski
nowodworski
przysuski
siedlecki
pruszkowski
ciechanowski
p³ocki
p³ocki
pu³tuski
zwoleñski
p³ocki
siedlecki
nowodworski
sochaczewski
m³awski
p³ocki
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52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Tuchlin
Turzyn
Tu³owice
Udrzyn
Wiejca
Wilków n/Wis³¹
Wymyle Nowe
Zarêby Kocielne
Zawidz Kocielny
Zielona

Brañszczyk
Brañszczyk
Brochów
Brañszczyk
Kampinos
Leoncin
G¹bin
Zarêby Kocielne
Zawidz
Krasne

wyszkowski
wyszkowski
sochaczewski
wyszkowski
warszawski zachodni
nowodworski
p³ocki
ostrowski
sierpecki
przasnyski

Za³¹cznik nr 7
Wykaz zachowanych uk³adów urbanistycznych proponowanych do objêcia ochron¹ prawn¹
Lp.

Nazwa miasta

Gmina

Powiat

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

Andrzejewo
Brok
Ceg³ów
Ciepielów
Glinianka
G³owaczów
Jedliñsk
Kamieñczyk
Kampinos
Kazanów
Klwów
Kosów Lacki
Krasnosielc
Liw
Magnuszew
Miêdzyborów
Odrzywó³
Okuniew
Przasnysz
Przybyszew
Przytyk
Sieciechów
Sienno
Solec n/Wis³¹
Szyd³owiec

Andrzejewo
Brok
Ceg³ów
Ciepielów
Wi¹zowna
G³owaczów
Jedliñsk
Wyszków
Kampinos
Kazanów
Klwów
Kosów Lacki
Krasnosielc
Liw
Magnuszew
Jaktorów
Odrzywó³
Halinów
Przasnysz
Promna
Przytyk
Sieciechów
Sienno
Solec n/Wis³¹
Szyd³owiec

ostrowski
ostrowski
miñski
lipski
otwocki
kozienicki
radomski
wyszkowski
warszawski zachodni
zwoleñski
przysuski
soko³owski
makowski
wêgrowski
kozienicki
grodziski
przysuski
miñski
przasnyski
bia³obrzeski
radomski
kozienicki
lipski
lipski
szyd³owiecki
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Sejmik Województwa Mazowieckiego
Plac Bankowy 3/5
00-142 Warszawa
Zarząd Województwa Mazowieckiego
ul. Brechta 3
03-472 Warszawa
Departament Strategii Rozwoju Regionalnego
i Funduszy Strukturalnych
ul. Brechta 3
03-472 Warszawa
tel. 022 5979111
fax: 022 5979311
e-mail:zpirr@mazovia.pl
Mazowieckie Biuro Planowania Przestrzennego
i Rozwoju Regionalnego
ul. Jagiellońska 79
03-215 Warszawa
tel. 022 8111402
fax: 022 8118849
e-mail:mbpprr@o2.pl

Oddział Terenowy w Ciechanowie
ul. Powstańców Warszawskich 11
tel/fax 023 672-98-70
e-mail: mbppciechanow@tlen.pl

Oddział Terenowy w Radomiu
ul. Mokra 2
tel/fax 048 362 56-93
e-mail: mbppradom@tlen.pl

Oddział Terenowy w Ostrołęce
ul. Kościuszki 17
tel/fax 029 764-25-62
e-mail: mbppostroleka@tlen.pl

Oddział Terenowy w Siedlcach
ul. Pułaskiego 19/21
tel/fax 025 644-40-57
e-mail: mbpp@tlen.pl

Oddział Terenowy w Płocku
ul. Jachowicza 30
tel/fax 024 262-59-88
e- mail: mbpplock@tlen.pl

