
Załącznik nr 1 do Programu Ochrony Środowiska  
dla Gminy Miasto Marki na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 

 
 
 

W tabeli przedstawiono te cele strategiczne i operacyjne dokumentów strategicznych, które mają znaczenie dla Gminy Miasto Marki 
na lata 2022-2025 z perspektywą na lata 2026-2029 

Nadrzędny dokument strategiczny 
Analiza zgodności Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto 

Marki 

Nazwa 
dokumentu 

Cele wyznaczone w dokumencie 
Cele projektu POŚ dla Gminy Miasto 

Marki 
Uwagi 

Długookresowa 
Strategia 

Rozwoju Kraju. 
Polska 2030. 
Trzecia Fala 

Nowoczesności 

Cel 7 – Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego oraz 
ochrona i poprawa stanu środowiska 

Wszystkie cele POŚ  
Wszystkie cele POŚ mają na 

celu poprawę stanu 
środowiska 

Cel 8 – Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia 
rozwoju dla rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów 

regionalnych 

I. Poprawa jakości powietrza 
V. Poprawa systemu gospodarki wodno-

ściekowej 
X. Ochrona środowiska przed 

poważnymi awariami 

- 

Cel 9 – Zwiększenie dostępności terytorialnej Polski 
I. Poprawa jakości powietrza 

II. Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla 
mieszkańców miasta 

W POŚ zaplanowano budowę 
i modernizację dróg gminnych 

Strategia na 
rzecz 

Odpowiedzialne
go Rozwoju do 

roku 2020 (z 
perspektywą do 

2030 roku) 

Cel szczegółowy I – Trwały wzrost gospodarczy oparty 
coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną 

i. Kierunek interwencji – Rozwój nowoczesnego przemysłu, 
iii. Kierunek interwencji – Surowce dla przemysłu 

I. Poprawa jakości powietrza 
V. Poprawa systemu gospodarki wodno-

ściekowej 

Realizacja wszystkich zadań 
POŚ ma na celu 

administrowanie i zarządzanie 
w gminie zgodne z zasadami 

zrównoważonego rozwoju 

Cel szczegółowy I – Trwały wzrost gospodarczy oparty 
coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną 

iv. Kierunek interwencji – Stymulowanie popytu na innowacje 
przez sektor publiczny 

Wszystkie cele POŚ) 

Zaplanowane w POŚ zadania 
mają na celu zaspokojenie 

potrzeb ogółu mieszkańców, a 
co za tym idzie także 

indywidualnych potrzeb 
obywatela 

Cel szczegółowy I – Trwały wzrost gospodarczy oparty 
coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną 

vi. Kierunek interwencji – Konkurencyjne gospodarstwa rolne i 
producenci rolno - spożywczy 

VII. Ochrona gleb i zapewnienie 
właściwego sposobu użytkowania 

powierzchni ziemi 
- 

Cel szczegółowy I – Trwały wzrost gospodarczy oparty IX. Zachowanie funkcji ekosystemów - 



Nadrzędny dokument strategiczny 
Analiza zgodności Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Miasto 

Marki 

Nazwa 
dokumentu 

Cele wyznaczone w dokumencie 
Cele projektu POŚ dla Gminy Miasto 

Marki 
Uwagi 

coraz silniej o wiedzę, dane i doskonałość organizacyjną 
vii. Kierunek interwencji – Wzmocnienie rozpoznawalności 

polskich produktów, marki Polska” raz Marki Polskiej Gospodarki 

i walorów przyrodniczych miasta 
 

Cel szczegółowy II – Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie 
zrównoważony 

i. Kierunek interwencji – Poprawa dostępności do usług, w 
tym społecznych i zdrowotnych 

Poprawa jakości powietrza 
II. Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla 

mieszkańców miasta 

Do tego celu zawiązują 
zadania dotyczące budowy i 

modernizacji dróg ujęte w 
dwóch celach w POŚ  

Cel szczegółowy II - Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie 
zrównoważony 

iv. Kierunek interwencji - Aktywne gospodarczo i przyjazne 
mieszkańcom miasta 

I. Poprawa jakości powietrza  
IX. Zachowanie funkcji ekosystemów 

i walorów przyrodniczych miasta 
 

Cel I POŚ nawiązuje 
do działań niskoemisyjnych 

działań Strategii, 
zrównoważonej mobilności 
Cel IX POŚ nawiązuje do 

działań Strategii związanych z 
rewitalizacją, 

Cel szczegółowy II - Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie 
zrównoważony 

iv. Kierunek interwencji – Rozwój obszarów wiejskich 

I. Poprawa jakości powietrza 
IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 

powierzchniowych 
V. Poprawa systemu gospodarki wodno-

ściekowej 
IX. Racjonalna gospodarka odpadami 
IX. Zachowanie funkcji ekosystemów 

i walorów przyrodniczych miasta 
 

 

I Poprawa jakości powietrza – 
zgodność w zakresie 
dywersyfikacji źródeł 
wytwarzania energii i 

dystrybucji energii na poziomie 
lokalnym, poprawy 

dostępności obszarów 
wiejskich, zrównoważonego 

wykorzystania zasobów,  
Cele IV i V POŚ nawiązują do 

Strategii w zakresie 
modernizacji infrastruktury, 

Cel VIII nawiązuje w zakresie 
promowania gospodarki o 

obiegu zamkniętym 
i gospodarki 

zasobooszczędnej, 
Cel IX POŚ nawiązuje do 

promowania ładu 
przestrzennego gminy 
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Cele projektu POŚ dla Gminy Miasto 

Marki 
Uwagi 

Cel szczegółowy II - Rozwój społecznie wrażliwy i terytorialnie 
zrównoważony 

vi. Kierunek interwencji – Wzmocnienie sprawności administracji 
samorządów terytorialnych oraz ich zdolności do współpracy 

z partnerami na rzecz rozwoju 

Wszystkie cele POŚ  - 

Cel szczegółowy III – Skuteczne państwo i instytucje służące 
wzrostowi oraz włączeniu społecznemu i gospodarczemu 

i. Kierunek interwencji – Zwiększenie efektywności 
programowania rozwoju poprzez zintegrowanie 

planowania przestrzennego i społeczno – 
gospodarczego oraz zapewnienie  realnej 

partycypacji społecznej 

Wszystkie cele POŚ - 

Obszar wpływający na osiągnięcie celów Strategii – Transport 
i. Kierunek interwencji – Budowa zintegrowanej, wzajemnie 

powiązanej sieci transportowej służącej konkurencyjnej 
gospodarce 

ii. Kierunek interwencji – Zmiany w indywidualnej i zbiorowej 
mobilności 

iii. Kierunek interwencji – Poprawa efektywności 
wykorzystania publicznych środków na przedsięwzięcia 

transportowe 

I. Poprawa jakości powietrza 

II. Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla 
mieszkańców miasta 

- 

 

Obszar wpływający na osiągnięcie celów Strategii – Energia 
i. Kierunek interwencji – Poprawa bezpieczeństwa 

energetycznego kraju 
ii. Poprawa efektywności energetycznej 

iii. Rozwój techniki 

I. Poprawa jakości powietrza 
 

- 
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dokumentu 
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Cele projektu POŚ dla Gminy Miasto 

Marki 
Uwagi 

 

Obszar wpływający na osiągnięcie celów Strategii – Środowisko 
i. Kierunek interwencji – Zwiększenie dyspozycyjnych 

zasobów wodnych i osiągnięcie wysokiej jakości wód, 
ii. Kierunek interwencji – Likwidacja źródeł niskiej emisji 

zanieczyszczeń powietrza lub istotne zmniejszenie 
ich oddziaływania, 

iii. Kierunek interwencji – Zarządzanie zasobami dziedzictwa 
przyrodniczego 

iv. Kierunek interwencji – Ochrona gleb przed degradacją, 
v. Kierunek interwencji – Zarządzanie zasobami 

geologicznymi, 
vi. Kierunek interwencji – Gospodarka odpadami, 

vii. Kierunek interwencji – Oddziaływanie na jakość życia w 
zakresie klimatu akustycznego i oddziaływania pól 

elektromagnetycznych 

I. Poprawa jakości powietrza 
II. Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla 

mieszkańców miasta 

III. Ochrona środowiska i ludności 
przed oddziaływaniem  pól 

elektromagnetycznych  

IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 
powierzchniowych 

V. Poprawa systemu gospodarki wodno-
ściekowej 

VI. Racjonalne i efektywne 
gospodarowanie zasobami kopalin ze 

złóż 
VII. Ochrona gleb i zapewnienie 

właściwego sposobu użytkowania 
powierzchni ziemi 

VIII. Racjonalna gospodarka odpadami 
IX. Zachowanie funkcji ekosystemów 

i walorów przyrodniczych miasta 

- 

Strategia 
„Bezpieczeństw
o Energetyczne i 

Środowisko” 

Cel 1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska Wszystkie cele POŚ - 

Cel 2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego 
i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię 

I. Poprawa jakości powietrza - 

Cel 3. Poprawa stanu środowiska Wszystkie cele POŚ - 

Strategia 
innowacyjności i 

efektywności 
gospodarki 

„Dynamiczna 
Polska 2020” 

Cel 3. Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych 
i surowców 

I. Poprawa jakości powietrza 
IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 

powierzchniowych 
VI. Racjonalne i efektywne 

gospodarowanie zasobami kopalin ze 
złóż 

VII. Ochrona gleb i zapewnienie 
właściwego sposobu użytkowania 

powierzchni ziemi 

- 
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Cele projektu POŚ dla Gminy Miasto 

Marki 
Uwagi 

IX. Zachowanie funkcji ekosystemów 
i walorów przyrodniczych miasta 

Strategia 
zrównoważoneg

o rozwoju 
transportu do 

2030 roku 

Cel strategiczny 1. Stworzenie zintegrowanego systemu 
transportowego 

Cel szczegółowy 1. Stworzenie nowoczesnej i spójnej sieci 
infrastruktury transportowej 

I. Poprawa jakości powietrza 
II. Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla 

mieszkańców miasta 
- 

Cel strategiczny 1. Stworzenie zintegrowanego systemu 
transportowego 

Cel szczegółowy 4. Ograniczenie negatywnego wpływu transportu 
na środowisko 

I. Poprawa jakości powietrza 
II. Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla 

mieszkańców miasta 
- 

Polityka 
energetyczna  

Polski do 2030 r. 

1. Kierunek – poprawa efektywności energetycznej I. Poprawa jakości powietrza 

Zadania zaplanowane w 
ramach poprawy jakości 
powietrza mają na celu 

zwiększenie efektywności 
energetycznej w gminie 

2. Kierunek – wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii I. Poprawa jakości powietrza 

Zadania zaplanowane w 
ramach poprawy jakości 

powietrza mają na celu rozwój 
odnawialnych źródeł energii 

3. Kierunek – wytwarzanie i przesyłanie energii elektrycznej oraz 
ciepła 

I. Poprawa jakości powietrza 

Zadania zaplanowane w 
ramach poprawy jakości 

powietrza mają na celu rozwój 
odnawialnych źródeł energii 

6. Kierunek – rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii I. Poprawa jakości powietrza 

Zadania zaplanowane w 
ramach poprawy jakości 

powietrza mają na celu rozwój 
odnawialnych źródeł energii 

7. Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko I. Poprawa jakości powietrza 

Zadania zaplanowane w 
ramach poprawy jakości 

powietrza mają na celu rozwój 
odnawialnych źródeł energii 

Krajowy Poprawa jakości życia mieszkańców Rzeczypospolitej Polskiej, Wszystkie cele POŚ - 
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Nazwa 
dokumentu 

Cele wyznaczone w dokumencie 
Cele projektu POŚ dla Gminy Miasto 

Marki 
Uwagi 

Program 
Ochrony 

Powietrza do 
roku 2020 

szczególnie ochrona ich zdrowia i warunków życia, z 
uwzględnieniem ochrony środowiska, z jednoczesnym 

zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju 

Krajowy plan 
gospodarki 

odpadami 2022 

 Zapobieganie powstawaniu odpadów IX. Racjonalna gospodarka odpadami - 

 objęcie 100% mieszkańców systemem selektywnego 
odbierania odpadów komunalnych 

IX. Racjonalna gospodarka odpadami - 

Krajowy 
program 

zapobiegania 
powstawaniu 

odpadów 

Rozwój zrównoważonej gospodarki opartej na efektywniejszym 
wykorzystaniu zasobów, poszanowaniu środowiska i osiągnięciu 

wyższej konkurencyjności, dzięki wykorzystaniu technologii o 
niższym zapotrzebowaniu na surowce i energię oraz 

umożliwiającej wykorzystanie surowców wtórnych i odnawialnych 
źródeł energii 

Wszystkie cele POŚ - 

Budowa świadomego i odpowiedzialnego społeczeństwa na rzecz 
zrównoważonego rozwoju poprzez edukację ekologiczną opartą 

na propagowaniu działań o charakterze niematerialnym np. 
propagowanie inwestycji w rozwój kompetencji, naukę, 

rozpowszechnianie kultury, turystyki zamiast dóbr materialnych, 
ograniczenia zbędnej konsumpcji, uczenia podejmowania 

świadomych wyborów i wsparciu dobrych praktyk oraz inicjatyw 
społecznych 

Wszystkie cele POŚ 

W ramach każdego obszaru 
interwencji zaplanowano 
zadania mające na celu 
edukację ekologiczną 

Zmniejszenie ilości zbieranych zmieszanych odpadów 
komunalnych 

IX. Racjonalna gospodarka odpadami - 

Program 
Operacyjny 

Infrastruktura i 
Środowisko 
2014 - 2020 

Zmniejszenie emisyjności gospodarki 

I. Poprawa jakości powietrza 
II. Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla 

mieszkańców powiatu 
III. Ograniczenie oddziaływania pól 
elektromagnetycznych na człowieka 

i środowisko 
VII. Ochrona gleb i zapewnienie 

właściwego sposobu użytkowania 
powierzchni ziemi 

- 

Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu Wszystkie cele POŚ - 

Poprawa bezpieczeństwa energetycznego I. Poprawa jakości powietrza Zadania zaplanowane w 
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Cele wyznaczone w dokumencie 
Cele projektu POŚ dla Gminy Miasto 
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Uwagi 

ramach poprawy jakości 
powietrza mają na celu 

zwiększenie efektywności 
energetycznej w gminie 

Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury 

IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 
powierzchniowych 

IX. Ochrona ekosystemów i walorów 
przyrodniczych miasta 

Zadania zaplanowane w POŚ 
mają na celu zapewnienie 

ochrony dziedzictwa 
kulturowego i przyrodniczego 

Program 
ochrony i 

zrównoważoneg
o użytkowania 
różnorodności 

biologicznej oraz 
Plan działań na 
lata 2015 - 2020 

1. Cel nadrzędny Poprawa stanu różnorodności biologicznej i 
pełniejsze powiązanie jej ochrony z rozwojem społeczno-

gospodarczym kraju 

IX. Ochrona ekosystemów i walorów 
przyrodniczych miasta 

- 

Cel strategiczny A: Podniesienie poziomu wiedzy oraz 
kształtowanie postaw społeczeństwa związanych z włączaniem 

się do działań na rzecz różnorodności biologicznej 

IX. Ochrona ekosystemów i walorów 
przyrodniczych miasta 

- 

Cel strategiczny B: Włączenie wybranych sektorów gospodarki 
w działania na rzecz różnorodności biologicznej 

IX. Ochrona ekosystemów i walorów 
przyrodniczych miasta 

- 

Cel strategiczny C: Zachowanie i przywracanie populacji 
zagrożonych gatunków i siedlisk 

IX. Ochrona ekosystemów i walorów 
przyrodniczych miasta 

- 

Cel strategiczny D: Efektywne zarządzanie zasobami 
przyrodniczymi 

IX. Ochrona ekosystemów i walorów 
przyrodniczych miasta 

- 

Cel strategiczny E: Utrzymanie i odbudowa ekosystemów oraz ich 
usług 

IX. Ochrona ekosystemów i walorów 
przyrodniczych miasta 

- 

Cel strategiczny G: Ograniczenie i łagodzenie skutków zmian 
klimatycznych 

Wszystkie cele POŚ  

Wszystkie zadania POŚ 
obejmują zagadnienia 

związane z przeciwdziałaniem 
zmianom klimatu i adaptacją 

do zmian klimatu 

Strategiczny 
Plan Adaptacji 
dla sektorów i 

obszarów 
wrażliwych na 
zmiany klimatu 
do roku 2020 z 

Cel 1. Zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego i dobrego 
stanu środowiska 

Wszystkie cele POŚ  - 

Cel 2.  Skuteczna adaptacja do zmian klimatu na obszarach 
wiejskich 

Wszystkie cele POŚ  

Wszystkie zadania POŚ 
obejmują zagadnienia 

związane z adaptacją do 
zmian klimatu 

Cel 3. Rozwój transportu w warunkach zmian klimatu I. Poprawa jakości powietrza - 
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Nazwa 
dokumentu 

Cele wyznaczone w dokumencie 
Cele projektu POŚ dla Gminy Miasto 

Marki 
Uwagi 

perspektywą do 
2030 r. Cel 4. Zapewnienie zrównoważonego rozwoju regionalnego i 

lokalnego z uwzględnieniem zmian klimatu 
Wszystkie cele POŚ 

Wszystkie zadania POŚ 
obejmują zagadnienia 

związane z adaptacją do 
zmian klimatu 

Cel 5. Stymulowanie innowacji sprzyjających adaptacji do zmian 
klimatu 

Wszystkie cele POŚ 

Wszystkie zadania POŚ 
obejmują zagadnienia 

związane z adaptacją do 
zmian klimatu 

Cel 6. Kształtowanie postaw społecznych sprzyjających adaptacji 
do zmian klimatu 

Wszystkie cele POŚ 

Wszystkie zadania POŚ 
obejmują zagadnienia 

związane z adaptacją do 
zmian klimatu 

Program wodno 
– środowiskowy 

kraju 

1. Niepogarszanie stanu części wód 
IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 
 Powierzchniowych i podziemnych 

- 

2. Osiągnięcie dobrego stan wód: dobry stan ekologiczny i 
chemiczny dla wód powierzchniowych, dobry stan chemiczny i 

ilościowy dla wód podziemnych 

IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 
 Powierzchniowych i podziemnych 

- 

3. Spełnienie wymagań specjalnych, zawartych w innych unijnych 
aktach prawnych i polskim prawie, w odniesieniu do obszarów 

chronionych (w tym wrażliwych na eutrofizację wywołaną 
zanieczyszczeniami pochodzącymi ze źródeł komunalnych, 

narażonych na zanieczyszczenia związkami azotu pochodzącymi 
ze źródeł rolniczych, przeznaczonych do celów rekreacyjnych, do 
poboru wody dla zaopatrzenia ludności w wodę przeznaczoną do 

spożycia, przeznaczonych do ochrony gatunków zwierząt 
wodnych o znaczeniu gospodarczym, do ochrony siedlisk lub 

gatunków, dla których utrzymanie stanu wód jest ważnym 
czynnikiem w ich ochronie) 

IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 
 Powierzchniowych i podziemnych 

- 

4. Zaprzestanie lub stopniowe wyeliminowanie zrzutu substancji 
priorytetowych do środowiska lub ograniczone zrzuty tych 

substancji. 

IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 
 Powierzchniowych i podziemnych - 

Plan 
gospodarowania 

wodami na 

Osiągnięcie dobrego stanu jednolitych części wód 
powierzchniowych 

IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 
 Powierzchniowych i podziemnych  

Zapobieganie dopływowi lub ograniczenia dopływu IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód - 
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Nazwa 
dokumentu 

Cele wyznaczone w dokumencie 
Cele projektu POŚ dla Gminy Miasto 

Marki 
Uwagi 

obszarze 
dorzecza Wisły 

zanieczyszczeń do wód podziemnych  Powierzchniowych i podziemnych 

Zapobieganie pogarszaniu się stanu wszystkich części wód 
podziemnych (z zastrzeżeniami wymienionymi w RDW) 

IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 
 Powierzchniowych i podziemnych - 

Zapewnienie równowagi pomiędzy poborem a zasilaniem wód 
podziemnych 

IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 
 Powierzchniowych i podziemnych - 

Wdrożenie działań niezbędnych dla odwrócenia znaczącego 
i utrzymującego się rosnącego trendu stężenia każdego 

zanieczyszczenia powstałego w skutek działalności człowieka 

IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 
 Powierzchniowych i podziemnych - 

Strategia 
Rozwoju 

Województwa 
Mazowieckiego 
do 2030 roku 

Środowisko i energetyka Zapewnienie gospodarce regionu 
zdywersyfikowanego zaopatrzenia w energię przy 

zrównoważonym gospodarowaniu zasobami środowiska 
Wszystkie cele POŚ - 

Przestrzeń i transport Poprawa dostępności i spójności 
terytorialnej regionu oraz kształtowanie ładu przestrzennego 

II. Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla 
mieszkańców miasta 

- 

Plan 
Zagospodarowa

nia 
Przestrzennego 
Województwa 

Mazowieckiego 

Infrastruktura energetyczna Infrastruktura wodno-kanalizacyjna 
i oczyszczanie ścieków Gospodarka odpadami Ochrona 
środowiska i zasobów przyrody Obszary szczególnego 

zagrożenia powodzią Infrastruktura krytyczna – przedsiębiorcy o 
szczególnym znaczeniu gospodarczo-obronnym 

Wszystkie cele POŚ 
- 

Plan gospodarki 
odpadami dla 
województwa 

mazowieckiego 
2024 

Usprawnienie działań, zgodnych z ustawą o utrzymaniu czystości 
i porządku w gminach, systemu gospodarki odpadami 

komunalnymi w województwie. 

VIII. Racjonalna gospodarka odpadami 
- 

Plan działań 
krótkoterminowy

ch dla strefy 
mazowieckiej, 

w której istnieje 
ryzyko 

wystąpienia 
przekroczenia 

poziomu 

Zmniejszenie ryzyka wystąpienia przekroczeń poziomów 
docelowego i alarmowego ozonu w powietrzu; 

Ograniczenie skutków i czasu trwania zaistniałych przekroczeń. 

I. Poprawa jakości powietrza 
- 
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Marki 
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alarmowego i 
poziomu 

docelowego 
ozonu 

w powietrzu 

Program 
ochrony 

powietrza dla 
strefy 

mazowieckiej, w 
której został 

przekroczony 
poziom ozonu 
w powietrzu 

Dotrzymanie standardów jakości powietrza 
 

I. Poprawa jakości powietrza - 

Program 
ochrony 

powietrza dla 
strefy 

mazowieckiej, w 
której został 

przekroczony 
poziom 

dopuszczalny 
pyłu 

zawieszonego 
PM10 i pyłu 

zawieszonego 
PM2,5 

w powietrzu 

Spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego na terenie 
strefy 

I. Poprawa jakości powietrza - 

Program Spełnienie norm jakości powietrza atmosferycznego na terenie I. Poprawa jakości powietrza - 
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Marki 
Uwagi 

ochrony 
powietrza dla 

stref 
województwa 

mazowieckiego, 
w których został 

przekroczony 
poziom 

docelowy 
benzo(a)pirenu 

w powietrzu 

strefy 

Program 
ochrony 

środowiska dla 
powiatu 

wołomińskiego 
do 2020 roku z 

perspektywą do 
2030 roku 

Ograniczenie tzw. „niskiej emisji”, w tym emisji komunikacyjnej i 
sektora komunalno - bytowego 

I. Poprawa jakości powietrza - 

Ograniczenie emisji z przemysłu i energetyki I. Poprawa jakości powietrza  

Zwiększenie udziału energii odnawialnej w bilansie 
energetycznym powiatu 

I. Poprawa jakości powietrza  

Adaptacja do zmian klimatu I. Poprawa jakości powietrza  

Kształtowanie klimatu akustycznego przez planowanie 
przestrzenne 

II. Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla 
mieszkańców miasta 

 

Zmniejszenie hałasu komunikacyjnego 
II. Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla 

mieszkańców miasta 
 

Zmniejszenie hałasu przemysłowego i komunalnego 
II. Zmniejszenie uciążliwości hałasu dla 

mieszkańców miasta 
 

Ochrona przed ponadnormatywnym promieniowaniem 
elektromagnetycznym 

III. Ograniczenie oddziaływania pól 
elektromagnetycznych na człowieka 

i środowisko 
 

Zwiększanie  retencyjności  zlewni  oraz  efektywności  urządzeń  
zabezpieczenia przeciwpowodziowego 

IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 
powierzchniowych 

 

Gospodarowanie wodami dla ochrony przed powodzią, suszą i 
deficytem wody 

IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 
powierzchniowych 

 

Racjonalizacja korzystania z wód w gospodarstwach domowych, 
rolnictwie i przemyśle 

IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 
powierzchniowych 

 

Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych 
IV. Osiągnięcie dobrego stanu wód 

powierzchniowych 
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Zapewnienie wystarczającej ilości wody pitnej o  odpowiedniej 
jakości 

V. Poprawa systemu gospodarki wodno-
ściekowej 

 

Rozbudowa infrastruktury oczyszczania ścieków, w tym realizacja 
programów sanitacji w zabudowie rozproszonej 

V. Poprawa systemu gospodarki wodno-
ściekowej 

 

Racjonalne gospodarowanie i ochrona złóż kopalin 
VI. Racjonalne i efektywne 

gospodarowanie zasobami kopalin ze 
złóż 

 

Ograniczenie presji wywieranej na środowisko i ludność lokalną 
podczas prowadzenia prac geologicznych oraz eksploatacji i 

magazynowania kopalin 

VI. Racjonalne i efektywne 
gospodarowanie zasobami kopalin ze 

złóż 
 

Ochrona i zapewnienie właściwego sposobu użytkowania 
powierzchni ziemi 

VII. Ochrona gleb i zapewnienie 
właściwego sposobu użytkowania 

powierzchni ziemi 
 

Remediacja terenów zanieczyszczonych oraz rekultywacja 
terenów zdegradowanych 

VII. Ochrona gleb i zapewnienie 
właściwego sposobu użytkowania 

powierzchni ziemi 
 

Zapobieganie powstawaniu odpadów lub minimalizacja ich ilości VIII. Racjonalna gospodarka odpadami  

Racjonalne gospodarowanie odpadami zgodnie z hierarchią 
postępowania z odpadami 

VIII. Racjonalna gospodarka odpadami  

Zapewnienie zachowania terenów nieprzekształconych 
IX. Ochrona ekosystemów i walorów 

przyrodniczych miasta 
 

Zahamowanie spadku różnorodności biologicznej 
oraz zapewnienie właściwego stanu ochrony dla możliwie dużej 

liczby gatunków oraz siedlisk przyrodniczych 

IX. Ochrona ekosystemów i walorów 
przyrodniczych miasta 

 

Ochrona korytarzy ekologicznych i przeciwdziałania fragmentacji 
przestrzeni przyrodniczej 

IX. Ochrona ekosystemów i walorów 
przyrodniczych miasta 

 

Rozwój obszarów zieleni urządzonej, a także terenów i obiektów 
służących wypoczynkowi i rekreacji 

IX. Ochrona ekosystemów i walorów 
przyrodniczych miasta 

 

Adaptacja wielofunkcyjnej gospodarki leśnej do zmieniających się 
warunków 

IX. Ochrona ekosystemów i walorów 
przyrodniczych miasta 

 

Poprawa walorów estetycznych przestrzeni i krajobrazu 
IX. Ochrona ekosystemów i walorów 

przyrodniczych miasta 
 

Przeciwdziałanie występowaniu i minimalizacja skutków 
negatywnych zjawisk atmosferycznych, geodynamicznych i awarii 

X. Ochrona środowiska przed 
poważnymi awariami 
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Cele wyznaczone w dokumencie 
Cele projektu POŚ dla Gminy Miasto 

Marki 
Uwagi 

przemysłowych 

Wykształcenie u mieszkańców nawyków i zachowań 
proekologicznych oraz poczucia odpowiedzialności za stan 

i ochronę środowiska 
Wszystkie cele POŚ  

Stosowanie i promocja zielonych zamówień publicznych 
i zielonych zakupów 

Wszystkie cele POŚ  

Strategia 
Rozwoju 
Powiatu 

Wołomińskiego 
do 2025 roku 

Cel strategiczny 3 
ROZWÓJ INFRASTRUKTURY SPOŁECZNEJ I TECHNICZNEJ 

W POWIECIE 
Wszystkie cele POŚ  

Studium 
uwarunkowań 

i kierunków 
zagospodarowa

nia 
przestrzennego 

miasta Marki 

Określenie polityki przestrzennej  
gminy 

Wszystkie cele POŚ 

We wszystkich obszarach 
interwencji jest poruszana 

tematyka zgodności i 
ujmowania problemów w mpzp 

Gminny Program 
Rewitalizacji 

Miasta Marki na 
lata 2019-2026 

Cel 1. Aktywizacja oraz integracja mieszkańców OR.  
Cel 2. Poprawa warunków mieszkaniowych OR.  

Cel 3. Rozwój funkcji miastotwórczych OR1 Braci Briggsów oraz 
OR2 Urząd Miasta Marki 

I. Poprawa jakości powietrza 
IX. Ochrona ekosystemów i walorów 
przyrodniczych miasta 

- 

 

 uporządkowanie i klasyfikację działań prowadzonych w 
ramach PONE; 

 monitorowanie prowadzonych działań; 

 obliczenie efektu ekologicznego prowadzonych działań; 

 wyznaczenie strefy na terenie Gminy Miasto Marki, w 
której dopuszczona zostanie realizacja zadania 
polegającego na trwałej likwidacji systemu ogrzewania 
opartego na paliwie stałym i jego 

zamianie na piec 5 generacji 

I. Poprawa jakości powietrza 
 

- 

 


