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Streszczenie 

Wprowadzenie 

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu 
Miasta Płocka do roku 2020 z perspektywą 2030” (zwana dalej Prognozą) została wykonana w 
ramach projektu „Opracowanie planów adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. 
mieszkańców” realizowanego na zlecenie Ministerstwa Środowiska przez Instytut Ochrony 
Środowiska - PIB, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej - PIB, Instytut Ekologii Terenów 
Uprzemysłowionych i Arcadis sp. z o.o.  

Podstawa prawna i zakres Prognozy 

Przedmiotem oceny są zapisy postanowień projektu „Miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu 
dla Miasta Płocka do roku 2020 z perspektywą 2030” zwanego dalej MPA.  

Prognoza została opracowana zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1405) oraz postanowieniami 
wydanymi na jej podstawie.  

Zawartość, główne cele projektowanego dokumentu oraz jego powiązania z innymi 
dokumentami 

MPA ma na celu przystosowanie miasta do zmian klimatu, zwiększenie jego odporności na zjawiska 
ekstremalne oraz zwiększenie potencjału do radzenia sobie ze skutkami zmian klimatu, 
obserwowanego w mieście.  

MPA zawiera część diagnostyczną, w której opisano zjawiska klimatyczne wpływające na miasto 
(takie jak upały, mrozy, oblodzenia, powodzie, susze, śnieg, wiatr), oceniano wrażliwość miasta na te 
zjawiska oraz możliwości miasta w radzeniu sobie ze zmianami klimatu. W odpowiedzi na zagrożenia 
klimatyczne ustalono cel główny MPA, cele szczegółowe oraz działania adaptacyjne. MPA zawiera 
trzy rodzaje działań: 

− działania informacyjno-edukacyjne, służące podnoszeniu świadomości klimatycznej u 
wszystkich grup społecznych, polegające na rozpowszechnianiu wiedzy o zagrożeniach, ich 
skutkach, właściwych i niewłaściwych zachowaniach w sytuacji wystąpienia zagrożeń, 
dobrych praktykach adaptacji oraz działania z zakresu informowania i ostrzegania o 
zagrożeniach związanych ze zmianami klimatu,  

− działania organizacyjne, polegające na nawiązywaniu współpracy z podmiotami 
adaptacji do zmian klimatu oraz między poszczególnymi wydziałami w Urzędzie Miasta,  
organizowaniu ćwiczeń służb ratowniczych, doposażenie służb ratowniczych, opracowaniu 
procedur ostrzegania i reagowania w przypadku zagrożenia oraz wytycznych dla 
wykonawców, aktualizacji dokumentów planowania przestrzennego i inny dokumentów 
obwiązujących w mieście,  

− działania techniczne, polegające na inwestycjach w środowisku takich jak: 
odtworzenie retencji wodnej, konserwacja budowli i urządzeń przeciwpowodziowych, 
budowa modelu hydraulicznego miasta, termomodernizacja, budowa infrastruktury 
sportowej, zacienianie placów zabaw, budowa i rewitalizacja parków, budowa zielono-
błękitnej infrastruktury, czyszczenie ciągów komunikacyjnych, tworzenie ekostref. 

W MPA określono także zasady wdrożenia działań adaptacyjnych (podmioty odpowiedzialne, ramy 
finansowania, wskaźniki monitoringu, założenia dla ewaluacji oraz aktualizacji MPA).  

MPA jest powiązany z dokumentami poświęconymi adaptacji do zmian klimatu szczebla 
międzynarodowego, wspólnotowego i krajowego. Jest to przede wszystkim „Biała księga. Adaptacja 
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do zmian klimatu: europejskie ramy działania” będąca odpowiedzią UE na przyjęty w 2006 r. 
na forum Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNCCC) „Program działań 
z Nairobi w sprawie oddziaływania, wrażliwości i adaptacji do zmian klimatu”. Z zapisów „Białej 
Księgi” wynika opracowany w Polsce „Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów 
wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” (SPA 2020), w którym 
jedno z zaplanowanych działań dotyczy opracowania planów adaptacji w miastach powyżej 100 tys. 
mieszkańców.  

MPA jest powiązany także z krajowymi dokumentami strategicznymi, w szczególności takimi jak: 
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Krajowa Polityka Miejska do 2020 roku, 
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie.  

Z punktu widzenia celów Prognozy istotne są przede wszystkim powiązania MPA z dokumentami 
miejskimi, których oddziaływanie na środowisko, będące skutkiem realizacji ich ustaleń, może 
kumulować się z oddziaływaniem będącym wynikiem wdrożenia założeń MPA. Do tych dokumentów 
należą: Program ochrony środowiska dla Miasta Płocka na lata 2016 – 2022, Strategia 
Zrównoważonego Rozwoju Miasta Płocka do 2030 roku, Studium Uwarunkowań i Kierunków 
Zagospodarowania Przestrzennego Miasta Płocka, Plan gospodarki niskoemisyjnej dla miasta Płocka, 
Płocki Program Rewitalizacji, Program rozwoju turystyki dla miasta Płocka do 2019 roku, Program 
zazieleniania Miasta Płocka, Koncepcja Zagospodarowania Przestrzennego Jaru Rzeki Brzeźnicy w 
Płocku. 

Metody zastosowane przy sporządzaniu Prognozy 

Główną metodą analizy i oceny oddziaływania MPA na środowisko były metody macierzowe. 
Wykorzystano je do analizy i oceny wpływu MPA na osiągniecie celów ochrony środowiska oraz 
analizy i oceny oddziaływania MPA na elementy środowiska. W ocenie przyjęto pięciostopniową 
skalę: (1) działanie adaptacyjne służy bezpośrednio realizacji celu; jego oddziaływania na środowisko 
będzie korzystne, (2) działanie adaptacyjne pośrednio może przyczynić się do realizacji celu; jego 
oddziaływanie na środowisko jest raczej korzystne, (3) działanie adaptacyjne nie ma wpływu na 
realizację celu, jest neutralne, (4) działanie adaptacyjne nie służy realizacji celu; może negatywnie 
oddziaływać na środowisko, ale możliwe jest minimalizowanie tego oddziaływania, (5) działanie 
pozostaje w sprzeczności z realizacją celu; może znacząco negatywnie oddziaływać na element 
środowiska, na którego ochronę ukierunkowany jest cel; możliwości minimalizowania tego 
oddziaływania są ograniczone.  

Charakter i stan środowiska. Problemy ochrony środowiska 

W przestrzeni miejskiej Płocka występowanie terenów zielonych jest ograniczone. Szata roślinna 
pełni w Płocku istotną rolę klimatyczną oraz higieniczną, co wpływa na jakość powietrza, jego 
zasobność w tlen. Jest to również naturalna bariera tłumiąca hałas. 

Na terenie Płocka istnieje kilka terenów zieleni, które traktowane są jako parki, mimo że nie 
posiadają wymaganej powierzchni dla tego typu obiektów. Są to obszary położone na Skarpie Płockiej 
tj.: Park za „Tumem” na Skarpie Wiślanej w rejonie Bazyliki Katedralnej, Park „Jar Abisynia”, teren 
wokół zalewu „Sobótka”, Park na Zdunach, Park na Górkach Podominikańskich, Park Mariawicki. 
Ogólnie można stwierdzić, iż w Płocku brakuje terenów rozległych parków lub terenów leśnych  
służących rekreacji. 

Płock położony jest częściowo w korytarzu ekologicznym doliny Wisły. Część miasta położona jest w 
obszarze sieci Natura 2000: Doliny Środkowej Wisły (PLB 140004), Kampinoska Dolina Wisły (PLH 
140029) oraz Uroczyska Łąckie PLH 140021. 

W obrębie lub sąsiedztwie miasta  znajdują się poniższe obszary chronione: 
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• Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu, - położony w granicach administracyjnych miasta, w 
jego wschodniej części.  

• Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy – położony poza granicami miasta Płock. Otulina 
Obszaru zlokalizowana jest w południowo – zachodniej części miasta  

Na terenie miasta Płocka funkcjonują dwa zespoły przyrodniczo krajobrazowe: 

• Jar Rzeki Brzeźnicy, 

• Jar Rzeki Rosicy 

Gleby 

Miasto położone jest w obrębie różnych jednostek geomorfologicznych, które charakteryzują się 
różnymi wysokościami bezwzględnymi oraz odmienną rzeźbą terenu. W pasie wysoczyzny występują 
formy powstałe w okresie ostatniego zlodowacenia. Dominującą formą rzeźby terenu jest 
wysoczyzna polodowcowa, zbudowana z gliny zwałowej z licznymi zagłębieniami bezodpływowymi i 
formami deglacjacji arealnej.  

Zasoby naturalne 
Na obszarze miasta obecnie nie zarejestrowano udokumentowanych złóż kopalin oraz nie występują 
tereny górnicze. 

Osuwiska, tereny zagrożone występowaniem ruchów masowych 

Na tej podstawie wyznaczono 7 obszarów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz zlokalizowano 

5 czynnych osuwisk. Analizowane dane archiwalne dotyczą okresu 40 lat. 

Odcinek Skarpy Wiślanej w prawobrzeżnej części nabrzeża w rejonie ulicy Grabówka został uznany 

jako obszar niezagrożony. Na tym odcinku skarpa jest oddalona od koryta rzeki, ma małe nachylenie. 

Poniżej wykaz terenów zagrożonych: 

• Grabówka – Most Piłsudskiego, zidentyfikowano 3 osuwiska, 8 osuwisk archiwalnych 

• Most Piłsudskiego – Hotel Starzyński, obecnie brak czynnych osuwisk, 9 archiwalnych 

• Hotel Starzyński – Jar Kazimierza Wielkiego, 1 osuwisko oraz 5 archiwalnych 

• Jar Kazimierza Wielkiego – Jar Abisynia, brak aktywnych osuwisk, 4 archiwalne 

• Jar Abisynia – Jar Brzeźnicy, 1 osuwisko, 4 archiwalne 

• Jar Brzeźnicy – brak czynnych osuwisk, 4 archiwalne 

• Jar Brzeźnicy – Szpitalna, brak czynnych, brak danych dotyczących osuwisk archiwalnych. 

Łącznie zidentyfikowano 5 czynnych osuwisk oraz 34 archiwalne. 

Wody powierzchniowe oraz zagrożenie powodziowe 
Podstawową dla omawianego obszaru rzeką jest Wisła, będąca osią hydrograficzną omawianego 
obszaru, przecinając Płock na część północną i południową. Wisła jest ważnym źródłem zaopatrzenia 
mieszkańców w wodę pitną. 
Na prawym brzegu rzeki Wisły zlokalizowany jest zbiornik wodny – Zalew Sobótka. Powstał on z 
rozlewiska Wisły. Oddzielony jest od rzeki wałem przeciwpowodziowym, na koronie którego 
przebiega droga. Spełnia on głównie funkcję rekreacyjną. W północnej części Miasta Płocka 
występują zlewnie trzech małych rzek: 

− Brzeźnicy – rzeki o długości 16,5 km i powierzchni zlewni 74,9 km2, 

− Rosicy – rzeki o długości 9,7 km i powierzchni zlewni 25,0 km 2, 

− Słupianki – rzeki o długości 19,6 km i powierzchni zlewni 82,7 km2
 . 

Uzupełnienie sieci hydrograficznej omawianego obszaru stanowią krótkie cieki, kanały i rowy 
melioracyjne uchodzące do Wisły, a także niewielkie oczka wodne, dolinki sandrowe i obiekty małej 
retencji.  



 

8 | S t r o n a  
 

Na terenie Miasta Płocka zagrożenie powodziowe dotyczy przede wszystkim lewobrzeżnej części 
opisywanej jednostki. O ile w prawobrzeżnej części, w większości zlokalizowanej na skarpie, powodzią 
zagrożone są jedynie niewielkie fragmenty Miasta, o tyle w obszarze pośredniego zagrożenia znajduje 
się około 2/3 całej powierzchni lewobrzeża. Dotyczy to terenów zlokalizowanych w bezpośrednim 
sąsiedztwie Wisły. 

Wody podziemne 

Południowo – zachodnia część Miasta Płocka jest położona w granicach Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych Pradolina Środkowej Wisły ( w utworach trzeciorzędowych nr 220). Ponadto miasto 
znajduje się również w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Subniecka Warszawska (w 
utworach trzeciorzędowych nr 215). 

Wody podziemne, podobnie jak wody powierzchniowe, stale podlegają antropopresji. Mogą być 
narażone na różnego rodzaju czynniki degradujące, wpływające na ich jakość i zasobność.  

Stopień zagrożenia wód podziemnych zależy przede wszystkim od:  

− stopnia ich izolacji utworami słabo przepuszczalnymi,  

− powierzchni terenu,  

− obecności ognisk zanieczyszczeń, 

− bezpośredniego sąsiedztwa w niżej położonych osadach wód zmineralizowanych. 

Powietrze atmosferyczne 

Płock znajduje się w grupie miast o wysokim poziomie zanieczyszczeń, w której poziomy stężeń 
przekraczają wartość dopuszczalną, dotyczy to głównie przekroczeń stężenia pyłu PM10 i PM2,5. 

Na jakość powietrza miasta Płocka wpływa emisja z różnego rodzaju źródeł, w tym: 

a) źródła punktowe (oddziaływanie emisji z kompleksu Zakładu Rafineryjno - Petrochemicznego 
PKN ORLEN S.A., w tym z elektrociepłowni PKN ORLEN S.A. i innych podmiotów 
gospodarczych), 

b) źródła liniowe (transport – głównie komunikacja samochodowa), 

c) źródła indywidualne, tzw. „niska emisja” (kotłownie lokalne, paleniska indywidualne). 

d) niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie szczególnie 
niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza  

Dziedzictwo kulturowe (zabytki) 

Na terenie miasta znajduje się blisko 160 obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Zalicza się do 
nich między innymi Zespół urbanistyczno – architektoniczny i warstwy kulturowe miasta Płocka, 
obejmujący teren, którego granice zaczynają się od zachodu na rogatkach Dobrzyńskich, przez ul. 
Nowowiejskiego i Sienkiewicza do rogatek Warszawskich i rzeki Wisły od południa. 

Na terenie miasta Płocka znajdują się 183 stanowiska archeologicznych, określone na podstawie 
Archeologicznego Zdjęcia Polski. 

Ocena wpływu MPA na osiągnięcie celów ochrony środowiska  

Większość spośród zaproponowanych w opracowaniu Miejskie Plany Adaptacji  dla Płocka 42 działań 
adaptacyjnych do zmian klimatu charakteryzuje się korzystnym wpływem na więcej niż jeden istotny 
cel ochrony środowiska oraz na większość celów adaptacyjnych. Taka konstrukcja wybranej do 
realizacji opcji 1 odpowiada na problemy adaptacyjne Płocka. 

Przy ocenie skupiono się na świadomości ekologicznej, krajobrazie, dziedzictwie kulturowym oraz 
dobrach materialnych, zasobach naturalnych, powietrzu atmosferycznym wraz z klimatem, wodach, 
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warunkach życia i zdrowia ludzi, powierzchni ziemi, różnorodności biologicznej, Zwiększenie 
odporności miasta na występowanie przekroczeń norm stężeń i smogu, zwiększeniu odporności 
miasta na występowanie ekstremalnych zjawisk opadowych, w tym deszczy nawalnych, powodzi od 
strony rzek oraz powodzi nagłych/miejskich, zwiększeniu odporności miasta na występowanie 
ekstremalnych zjawisk termicznych (fal upałów, wyższych temperatur maksymalnych, zjawiska 
„miejska wyspa ciepła”. 

Analiza i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań MPA na środowisko 

Analiza i ocena oddziaływania MPA na środowisko została wykonana przy pomocy macierzy i zgodnie 
z przyjętą skalą. 

Poniżej przedstawiono analizę niekorzystnych oddziaływań na środowisko: 

1) różnorodność biologiczną, rośliny i zwierzęta - Zidentyfikowano jedno działanie mogące mieć 
niekorzystny, krótkotrwały wpływ na różnorodność biologiczną oraz stan zwierząt i roślin. 
Jest to działanie 20c - Przebudowa i renowacja zapór bocznych zbiornika wodnego 
Włocławek i wałów przeciwpowodziowych 

2) warunki życia i zdrowia ludzi - Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Płocka ma na celu 
poprawę warunków życia ludzi w mieście. Nie stwierdzono działań mających niekorzystny 
wpływ w tym obszarze. Większość działań została zidentyfikowana jako mające pozytywne 
lub raczej pozytywne oddziaływanie na warunki życia ludzi. 

3) powierzchnia ziemi i gleby - Większość działań zaproponowanych w MPA będzie mieć 
neutralny wpływ na stan i zasoby powierzchni ziemi i gleby. Zidentyfikowane zostały 
działania, które wpłyną pozytywnie na gleby ale są też działania mogące negatywnie 
oddziaływać na powierzchnię ziemi i gleby. 

4) Wody - Na podstawie analizy działań adaptacyjnych do zmian klimatu miasta Płocka 
stwierdzono, że większość zaproponowanych działań będzie mieć pozytywne lub neutralne 
oddziaływanie na stan i zasoby wody. Nie zostały zidentyfikowane działania, które mogłyby 
mieć istotne negatywne oddziaływanie na wody 

5) powietrze i klimat - Analiza działań adaptacyjnych do zmian klimatu miasta Płocka wskazuje, 
że większość zaproponowanych działań będzie mieć pozytywne lub neutralne oddziaływanie 
na jakość powietrza atmosferycznego i klimat. Nie zostały zidentyfikowane działania, które 
mogłyby mieć istotne negatywne oddziaływanie na jakość powietrza 

6) zasoby naturalne - Analiza działań adaptacyjnych do zmian klimatu miasta Płocka wskazuje, 
że większość zaproponowanych działań będzie mieć neutralny wpływ na zasoby naturalne. 
Wyróżnione zostały działania, które wpłyną pozytywnie, natomiast nie stwierdzono działań 
mogących mieć niekorzystny wpływ na zasoby naturalne 

7) zabytki - Analiza działań adaptacyjnych do zmian klimatu miasta Płocka nie wskazała działań 
mogących mieć negatywne oddziaływanie na dziedzictwo kulturowe 

8) krajobraz - Analiza działań adaptacyjnych do zmian klimatu miasta Płocka nie wskazała 
działań mogących mieć negatywne oddziaływanie na krajobraz 

9) dobra materialne - Analiza działań adaptacyjnych do zmian klimatu miasta Płocka nie 
wskazała działań mogących mieć negatywne oddziaływanie na dobra materialne 

10) powiązania przyrodnicze - Analiza działań adaptacyjnych do zmian klimatu miasta Płocka 
wykazała, że większość zaproponowanych działań będzie mieć neutralny wpływ na 
powiązania przyrodnicze między elementami środowiska. Wskazane zostało jedno działanie 
mogące mieć niekorzystny wpływ na powiązania przyrodnicze. 
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Oddziaływanie postanowień MPA na obszary Natura 2000 

Płock położony jest bezpośrednio w korytarzu doliny rzeki Wisły. Rzeka Wisła dzieli miasto na dwie 
części. W bezpośrednim sąsiedztwie miasta występują obszary Natura 2000: Doliny Środkowej Wisły 
(PLB 140004) oraz Kampinoska Dolina Wisły (PLH 140029), Uroczyska Łąckie (PLH140021).  

Wpływ na obszar Natura 2000 - Kampinoska Dolina Wisły PLH 140029, w tym przedmioty ochrony 
obszaru 

Większość działań w Projekcie MPA dla miasta Płocka nie będzie miała wpływu na stan zachowania 
przedmiotów ochrony Natura 2000. Działania te będą dotyczyły głównie obszaru miasta i nie będą 
ingerowały w granice obszaru Natura 2000.  

Zakłada się, iż planowane działania będą miały pozytywny wpływ  na środowisko przyrodnicze w 
mieście. Po wprowadzeniu działań powinna nastąpić poprawa warunków wodnych jak i poprawa 
jakości powietrza. Poprawa stanu środowiska w mieście Płock jak i większa świadomość 
społeczeństwa może pośrednio przyczynić się do poprawy warunków w obszarze Natura 2000. 

Zwierzęta (ssaki) stanowiące przedmiot ochrony obszaru są to gatunki związane głównie  ze 
środowiskiem wodnym. Zarówno populacja wydry jak i populacja bobra na terenie obszaru jest 
niezagrożona. Nie przewiduje się aby planowane działania zawarte w projekcie MPA przyniosły straty 
w obszarze bytowania tych ssaków. 

Jedynie dwa działania związane z umacnianiem wałów przeciw powodziowych oraz działanie 
związane z utrzymaniem bieżącym rzeki Wisły mogą pośrednio powodować jakiekolwiek skutki w 
terenach preferowanych przez w/w ssaki. Jednakże na aktualnym etapie nie znamy dokładnej 
lokalizacji jak i dokładnych działań jakie będą prowadzone. Największe oddziaływania mogą  wystąpić 
w fazie budowy (realizacji działania), ze względu na pracujące maszyny -hałas oraz osoby 
przebywające w terenie. W związku z tym prace należy prowadzić przy jak najmniejszym 
wykorzystaniu terenu, tylko sprawnym sprzętem bez wycieków  oraz pod nadzorem przyrodniczym. 

Przy planowaniu ścieżek rowerowych, zaleca się również omijanie obszaru Natura 2000. Aby jak w 
największym stopniu ograniczyć możliwość niszczenia i penetracji obszaru przez ludzi. 

W rejonie Płocka nie stwierdzono występowania płazów, w związku z tym nie przewiduje się, aby 
działania miały negatywny wpływ na stan zachowania populacji w obszarze. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na ichtiofaunę przy działaniu związanym z bieżącym utrzymaniem 
rzeki Wisły. Wszelkie prace  w tym działaniu powinny być prowadzone poza okresem tarła oraz pod 
nadzorem ichtiologicznym. 

Reasumując działania zawarte w Projekcie MPA dla miasta Płocka nie będą powodować negatywnego 
wpływu na stan zachowania obszaru Natura 2000 jak i na przedmioty ochrony obszaru. 

Wpływ na obszar Natura 2000 - Środkowej Wisły PLB140004, w tym przedmioty ochrony obszaru 

Wnioski –działania w ramach projektu MPA nie będzie mieć negatywnego wpływu na obszar Natura 
2000. Działania będą powodować poprawę warunków środowiskowych (np. poprawa jakości 
powietrza, czy większa świadomość społeczeństwa), co może również pośrednio przyczynić się do 
poprawy warunków na terenie Obszaru.  

Należy jednak szczególną uwagę zwrócić przy działaniach dotyczących doliny rzeki Wisły – 
umocnienia, działania przeciw powodziowe czy utrzymanie bieżące rzeki Wisły – te działania mogą 
potencjalnie spowodować, iż niektóre gatunki ptaków przeniosą swoje lęgi w inne bardziej przyjazne 
miejsca do bytowania. 

Ogólnie zakres działań projektu MPA nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na obszar 
Natura 2000. 
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Wpływ na obszar Natura 2000 - Uroczyska Łąckie (PLH140021), w tym przedmioty ochrony obszaru 

Obszar zlokalizowany na granicy miasta Płock w jego południowej części. Ze względu na jego 
lokalizację nie przewiduje się wpływu działań zawartych w Projekcie MPA na przedmioty ochrony 
obszaru. 

Nie zachodzi również konieczność prowadzenia działań kompensacyjnych dla obszaru.  

Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji MPA na środowisko 

MPA jest ukierunkowany na zwiększanie odporności miasta  Płocka na występujące zmiany klimatu. 
Można prognozować, że w sytuacji braku podjęcia działań adaptacyjnych zmiany w środowisku będą 
dotyczyły przede wszystkich warunków życia ludzi.  

Zaniechanie działań przyczyni się również do pogorszenia warunków przyrodniczych 

Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu MPA na środowisko 

Nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie projektu MPA na środowisko. Zasięg terytorialny 
dokumentu jest ograniczony do terenu w granicach administracyjnych miasta oraz znacznie oddalony 
od granic państwowych. Nie występują powiązania przyrodnicze pomiędzy obszarem, w którym 
położone jest miasto oraz obszarami poza granicami kraju.  

Rozwiązania mające na celu ograniczanie, zapobieganie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko 

Przedsięwzięcia wynikające z działań adaptacyjnych zaplanowanych w MPA, zlokalizowane są na 
terenach w przewadze zurbanizowanych i nie będą powodowały znaczącego oddziaływania na 
środowisko przyrodnicze. Niemniej jednak dla niektórych działań adaptacyjnych proponuje się 
rozwiązania, które ograniczą potencjalne negatywne oddziaływanie na środowisko. 

Działania gdzie zaproponowano rozwiązania mające na celu ograniczanie negatywnych oddziaływań 
na środowisko to działania: 20c, 21a, 34a, 34b, 35b, 35j. 

Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w MPA 

W trakcie prowadzenia prac nad projektem MPA dla miasta Płocka rozpatrywano działania mające 
mieć jak najlepszy wpływ na spełnienie wymagań miasta jak również na zabezpieczenie go przed 
zmianami klimatu. Działania odpowiadają na grupy zjawisk, które uznano za najbardziej 
problematyczne w mieście. 

W celu wybrania jak najlepszej zakresu działań dla miasta, wybrane działania pogrupowano w trzy 
opcje działań (rozwiązań) przewidzianych dla realizacji poszczególnych celów szczegółowych. 

Opcja nr 1 zawierająca większość działań i jest opcją najlepiej spełniającą wymagania stawiane przez 
miasto. 

Działania zawarte w tej opcji spowodują, iż miasto będzie bardziej przygotowane na zmiany 
klimatyczne, a ludność będzie bardziej świadoma nadchodzących zmian. 

Trudności napotkane przy opracowaniu Prognozy wynikające z luk wiedzy 

W ocenie wpływu poszczególnych działań na środowisko wykorzystano zarówno dzisiejszy stan 
wiedzy, jak i doświadczenie ekspertów. Niemniej z uwagi na specyfikę ocen prognostycznych, także 
i niniejsza Prognoza obarczona jest pewną dozą niepewności.  

Obszarem niepewności jest także nakładanie się oddziaływań wynikających z realizacji działań 
adaptacyjnych oraz innych dokumentów strategicznych i planistycznych miasta. Często wysoki 
stopień ogólności oraz specyfika dokumentów nie pozwala na zidentyfikowanie wszystkich możliwych 
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efektów sumarycznych i synergicznych jakie lokalnie wystąpią w środowisku miasta oraz jego 
otoczenia.  

Propozycje dotyczące metod analizy skutków realizacji postanowień MPA dla środowiska 

W MPA zaproponowano zasady oraz wskaźniki monitorowania i ewaluacji, które odnoszą się także do 
ochrony środowiska. Niemniej proponuje się, aby w końcowej wersji MPA znalazły się dodatkowe 
wskaźniki. 

Proponowane wskaźniki monitoringu pokażą czy planowane działanie będzie miało pozytywny wpływ 
na zakładany cel, jak również pośrednio może wskazać jak ulepszyć planowane / realizowane 
działanie aby przyniosło lepszy skutek. 

********************************************************************************** 

MPA powstał w odpowiedzi na jeden z najważniejszych problemów ochrony środowiska, jakim są 
zmiany klimatu i potrzeba adaptacji do skutków tych zmian. Działania adaptacyjne będą realizowane 
w celu poprawy warunków życia w mieście i zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców Płocka Są 
ukierunkowane na łagodzenie zagrożeń wynikających z zagrożeń klimatycznych dla sektorów 
gospodarka wodna, zdrowie publiczne, transport i dziedzictwo kulturowe, które w pracach nad MPA 
oceniono jako najbardziej wrażliwe w mieście.  

Działania adaptacyjne są spójne z polityką UE i kraju w zakresie adaptacji do zmian klimatu. Są także 
spójne z polityką rozwoju miasta wyrażoną w dokumentach strategicznych i planistycznych 
obowiązujących w mieście. MPA jest powiązany z tym dokumentami i będzie powodować 
wzmocnienie pozytywnych oddziaływań tych dokumentów na środowisko, w szczególności w 
zakresie zwiększenia bioróżnorodności biologicznej, zwiększenia retencji powierzchniowej i 
spowolnienia odpływu wód, ochrony zdrowia mieszkańców, poprawy jakości powietrza, ograniczenia 
występowania powodzi od strony rzek, ochrony przed pożarami, ograniczenia zanieczyszczenia gleby 
oraz ochrony przed silnym wiatrem. 



 

13 | S t r o n a  
 

Spis treści  

Prognoza Oddziaływania na Środowisko projektu Planu adaptacji Miasta Płocka do zmian klimatu do 
roku 2030 ................................................................................................................................................ 3 

1 Wprowadzenie .............................................................................................................................. 16 

2 Podstawa prawna i zakres Prognozy ............................................................................................. 16 

3 Zawartość, główne cele MPA oraz jego powiązania z innymi dokumentami................................ 17 

3.1 Charakterystyka MPA ............................................................................................................ 18 

3.2 Powiązanie MPA z dokumentami szczebla międzynarodowego, wspólnotowego i krajowego
 24 

3.3 Powiązanie MPA z dokumentami strategicznymi i planistycznymi szczebla regionalnego i 
lokalnego ........................................................................................................................................... 26 

4 Metody zastosowane przy sporządzaniu Prognozy ...................................................................... 32 

4.1 Metody .................................................................................................................................. 32 

4.2 Tryb pracy .............................................................................................................................. 32 

5 Charakter i stan środowiska. Problemy ochrony środowiska ....................................................... 33 

5.1 Charakter i stan środowiska na obszarze miasta Płock ......................................................... 33 

5.2 Problemy ochrony środowiska na obszarze miasta Płocka w tym te, które mogą być 
rozwiązane poprzez realizację MPA .................................................................................................. 66 

6 Ocena wpływu MPA na osiągnięcie istotnych celów ochrony środowiska ................................... 68 

6.1 Cel 1. adaptacyjny: Zwiększenie odporności miasta na występowanie ekstremalnych zjawisk 
termicznych (fal upałów, wyższych temperatur maksymalnych, zjawiska „miejska wyspa ciepła”). 68 

6.2 Cel 2. adaptacyjny: Zwiększenie odporności miasta na występowanie ekstremalnych zjawisk 
opadowych, w tym deszczy nawalnych, powodzi od strony rzek oraz powodzi nagłych/miejskich. 70 

6.3 Cel 3. Zwiększenie odporności miasta na występowanie przekroczeń norm stężeń 
zanieczyszczeń oraz smogu. .............................................................................................................. 71 

6.4 Cel 4. ochrony środowiska: Zwiększenie różnorodności biologicznej, rośliny i zwierzęta. ... 71 

6.5 Cel 5, Istotny cel ochrony środowiska: Poprawa warunków życia i zdrowia ludzi ................ 73 

6.6 Cel 6 Istotny cel ochrony środowiska: Powierzchnia ziemi, gleby ........................................ 74 

6.7 Cel 7 - Istotny cel ochrony środowiska: Wody. ..................................................................... 75 

6.8 Cel 8. - Istotny cel ochrony środowiska: Powietrze atmosferyczne i klimat. ........................ 76 

6.9 Cel 9. - Istotny cel ochrony środowiska: Zasoby naturalne. .................................................. 77 

6.10 Cel 10. - Istotny cel ochrony środowiska: Dziedzictwo kulturowe oraz dobra materialne. .. 77 

6.11 Cel 11. Istotny cel ochrony środowiska: Krajobraz. ............................................................... 78 

6.12 Cel 12. - Istotny cel ochrony środowiska: Świadomość ekologiczna. .................................... 78 

7 Analiza i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań na środowisko .................................. 79 

7.1 Oddziaływanie MPA na różnorodność biologiczną, rośliny i zwierzęta ................................ 79 

7.2 Oddziaływanie MPA na warunki życia i zdrowia ludzi ........................................................... 79 



 

14 | S t r o n a  
 

7.3 Oddziaływanie MPA na powierzchnię ziemi i gleby .............................................................. 80 

7.4 Oddziaływanie MPA na wody ................................................................................................ 81 

7.5 Oddziaływanie MPA na powietrze i klimat ............................................................................ 81 

7.6 Oddziaływanie MPA na zasoby naturalne ............................................................................. 82 

7.7 Oddziaływanie MPA na zabytki ............................................................................................. 82 

7.8 Oddziaływanie MPA na krajobraz.......................................................................................... 82 

7.9 Oddziaływanie MPA na dobra materialne ............................................................................. 83 

7.10 Oddziaływanie MPA na powiązania przyrodnicze ................................................................. 83 

8 Oddziaływanie postanowień MPA na obszary Natura 2000 ......................................................... 84 

9 Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku realizacji MPA ................................. 102 

10 Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu MPA na środowisko ...................... 102 

11 Rozwiązania mające na celu ograniczanie, zapobieganie lub kompensację przyrodniczą 
negatywnych oddziaływań na środowisko .......................................................................................... 102 

11.1 Rekomendacje dotyczące dokumentu MPA........................................................................ 103 

11.2 Zalecenia dotyczące rozwiązań mających na celu zapobieganie, ograniczanie lub 
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań .................................................................. 103 

12 Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w MPA .................................................. 105 

13 Trudności napotkane przy opracowaniu Prognozy wynikające z niedostatków techniki lub luk 
we współczesnej wiedzy ...................................................................................................................... 107 

14 Propozycje dotyczące metod analizy skutków realizacji postanowień MPA dla środowiska . 107 

15 Wykorzystane materiały .......................................................................................................... 108 

 

Spis załączników 

1) Pisma Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 4 lipca 2018 oraz 
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, pismo z dnia 14 czerwca 2018 
roku - dotyczące zakresu i szczegółowości prognozy oddziaływania na środowisko  

2) Analiza i ocena wpływu MPA na osiągnięcie celów ochrony środowiska 
3) Analiza i ocena oddziaływania MPA na środowisko  
4) Oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą prognozy jest zespół autorów – kierującego tym 

zespołem, o spełnieniu wymagań, o których mowa w art. 74a ust. 2 



 

15 | S t r o n a  
 

Wykaz skrótów 

 
BDOT Baza Danych Obiektów Topograficznych 
CBA Analiza kosztów i korzyści społecznych (ang. Cost-Benefit Analysis) 
DK Droga krajowa 
EEA Europejska Agencja Środowiska (ang. European Environment Agency) 
GDOŚ Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
GIOŚ Główny Inspektor Ochrony Środowiska 
GIS Systemy Informacji Geograficznej 
GOP Górnośląski Okręg Przemysłowy 
GUGiK Główny Urząd Geodezji i Kartografii 
GUS Główny Urząd Statystyczny 
IETU Instytut Ekologii Terenów Uprzemysłowionych 
IMGW Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 
IOŚ Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy 
ISOK Informatyczny system osłony kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami 
JST Jednostka samorządu terytorialnego 
MCA  Analiza wielokryterialna (ang. Multi-Criteria Analysis) 
MPA Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu 
MPZP Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
MRP Mapy ryzyka powodziowego 
MŚ Ministerstwo Środowiska 
MWC Miejska wyspa ciepła 
MZP Mapy zagrożenia powodziowego 
NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
PA Potencjał adaptacyjny 
PGN Plan gospodarki niskoemisyjnej 
PIG Państwowy Instytut Geologiczny – Państwowy Instytut Badawczy 
POŚ Program ochrony środowiska 
PSP Państwowa Straż Pożarna 
PZRP Plan zarządzania ryzykiem powodziowym 
RCB Rządowe Centrum Bezpieczeństwa 
RDOŚ Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska 
SOOŚ Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko 
SPA 2020 Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 z 

perspektywą do roku 2030 
SUiKZP Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego 
UE Unia Europejska  
UNFCCC Ramowa Konwencja Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu 
Ustawa OOŚ Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 

społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 
2017 poz. 1405) 

WCZK Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 
WORP Wstępna ocena ryzyka powodziowego 
ZE Zespół Ekspertów 
ZM Zespół Miejski 

 



 

16 | S t r o n a  
 

1 Wprowadzenie  

Prognoza oddziaływania na środowisko projektu „Planu adaptacji do zmian klimatu Miasta Płocka do 
roku 2030” (zwana dalej Prognozą) została wykonana w ramach projektu „Opracowanie planów 
adaptacji do zmian klimatu w miastach powyżej 100 tys. mieszkańców” realizowanego na zlecenie 
Ministerstwa Środowiska zgodnie z umową Nr 1/2017/DZM z dnia 12 stycznia 2017 r. przez 
Konsorcjum Instytutu Ochrony Środowiska – Państwowego Instytutu Badawczego, Instytutu 
Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowego Instytutu Badawczego i Arcadis sp. z o.o. 

Celem Prognozy jest ocena wpływu projektowanego dokumentu na osiągniecie celów ochrony 
środowiska, ocena oddziaływania na poszczególne elementy środowiska oraz wskazanie rozwiązań 
służących lepszemu wdrożeniu celów środowiskowych lub mających na celu ograniczanie, 
zapobieganie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko.  

Przedmiotem oceny są zapisy projektu Planu adaptacji Miasta Płocka do zmian klimatu do roku 2030, 
zwanego dalej MPA.  

2 Podstawa prawna i zakres Prognozy  

Prognoza została opracowana zgodnie z Ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu 
informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz 
o ocenach oddziaływania na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1405 – zwanej dalej Ustawą 
OOŚ) oraz postanowień zawartych w pismach: 

− Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie, pismo znak WOOŚ-
III.411.176.2018.DC z dnia 4 lipca 2018 r., 

− Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, pismo z dnia 14 
czerwca 2018 , znak ZS.9022.899.2018 MK 

określających wymagany zakres i szczegółowość Prognozy. W pismach tych ustalono wymóg pełnego 
zakresu Prognozy, a zatem w niniejszym opracowaniu uwzględniono w całości zapis art. 51 ust. 2 oraz 
art. 52 ust. 1 i 2 Ustawy OOŚ.  

W poniżej tabeli przedstawiono umiejscowienie treści wynikających z ustawowego zakresu prognozy 
w strukturze niniejszego dokumentu. 

 

Tabela 1. Zakres merytoryczny Prognozy wg Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania 
na środowisko (tekst jedn. Dz. U. 2017 poz. 1405) w strukturze opracowania  

Zakres Prognozy według Ustawy 
Miejsce w strukturze 

Prognozy 

art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. a – informacje o zawartości, głównych celach 
projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami 

Rozdz. 3 

art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. b – informacja o metodach zastosowanych przy 
sporządzaniu prognozy 

Rozdz. 4 

art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. c – propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy 
skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości 
jej przeprowadzania 

Rozdz.14 

art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. d – informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu 
na środowisko 

Rozdz. 10 
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Zakres Prognozy według Ustawy 
Miejsce w strukturze 

Prognozy 

art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. e – streszczenie w języku niespecjalistycznym Streszczenie 
(na początku Prognozy) 

art. 51 ust. 2 pkt 1 lit. f – oświadczenie autora, a w przypadku gdy wykonawcą 
prognozy jest zespół autorów – kierującego tym zespołem, o spełnieniu wymagań, 
o których mowa w art. 74a ust. 2, stanowiące załącznik do prognozy 

Załączniki 

art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. a – określa, analizuje i ocenia: istniejący stan środowiska 
oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego 
dokumentu 

Rozdz. 5 

art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. b - … stan środowiska na obszarach objętych 
przewidywanym znaczącym oddziaływaniem 

Rozdz. 5 oraz załącznik 3 

art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. c - … istniejące problemy ochrony środowiska istotne z 
punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące 
obszarów podlegających ochronie… 

Rozdz. 5 

art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. d - … cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu 
międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia 
projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy 
środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 

Rozdz. 6 

art. 51 ust. 2 pkt 2 lit. e - … przewidywane znaczące oddziaływania, w tym 
oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, 
krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 
pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz 
integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: 
różnorodność biologiczną, ludzi,  zwierzęta, rośliny, wodę, powietrze, 
powierzchnię ziemi, krajobraz, klimat, zasoby naturalne, zabytki, dobra materialne  
- z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między 
oddziaływaniami na te elementy; 

Rozdz. 7 

art. 51 ust. 2 pkt 3 lit. a – przedstawia: rozwiązania mające na celu zapobieganie, 
ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na 
środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w 
szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność 
tego obszaru 

Rozdz. 11 

art. 51 ust. 2 pkt 3 lit. b - biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu 
oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru 
– rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym 
dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny 
prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w 
tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub 
luk we współczesnej wiedzy 

Rozdz. 8 

art. 52 ust. 2 W prognozie oddziaływania na środowisko(…) uwzględnia się 
informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych 
dla innych, przyjętych już, dokumentów powiązanych z projektem dokumentu 
będącego przedmiotem postępowania 

Rozdz. 3 

Pismo znak WOOŚ – III.411.176.2018.DCRegionalnego Dyrektora Ochrony 
Środowiska w Warszawie, z dnia z dnia 4 lipca 2018 roku  

wszystkie rozdziały 

Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, pismo z dnia 
14 czerwca 2018 , znak ZS.9022.899.2018 MK  

wszystkie rozdziały  

3 Zawartość, główne cele MPA oraz jego powiązania 

z innymi dokumentami 
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3.1 Charakterystyka MPA 

Plan adaptacji do zmian klimatu Miasta Płocka do roku 2030, którego projekt jest przedmiotem oceny 
oddziaływania na środowisko ma na celu przystosowanie miasta do zmian klimatu, zwiększenie jego 
odporności na zjawiska ekstremalne oraz zwiększenie potencjału do radzenia sobie w sytuacji 
wystąpienia ekstremalnych zjawisk klimatycznych. Miejski plan adaptacji zawiera w szczególności:  

1) szczegółową analizę zjawisk klimatycznych i ich pochodnych– stresorów oddziaływujących na 
układ osadniczy miasta, takich jak upały, mrozy, oblodzenia, powodzie, podtopienia, susze, 
opady śniegu, wiatr, koncentracja zanieczyszczeń powietrza,  

2) ocenę wrażliwości miasta i poszczególnych jego sektorów i obszarów na zmiany klimatu,  
3) określenie potencjału adaptacyjnego do radzenia sobie w sytuacji zagrożenia zjawiskami 

ekstremalnymi,  
4) ocenę podatności miasta na zmiany klimatu, pozwalającą na ustalenie, które ze zjawisk 

klimatycznych stanowią dla miasta największe zagrożenie, 
5) analizę ryzyka, która pozwoli na ustalenie, które z zagrożeń wymagają pilnych interwencji 

adaptacyjnych,  
6) określenie celów szczegółowych i działań adaptacyjnych,  
7) określenie zasad wdrożenia MPA (podmiotów odpowiedzialnych za wdrożenie MPA, ram 

finansowania, wskaźników monitoringu, założeń dla ewaluacji oraz aktualizacji MPA). 

Cele szczegółowe i działania adaptacyjne sformułowane w MPA, ujęto w poniższej tabeli  
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Tabela 2 Realizacja celów szczegółowych przez działania adaptacyjne w wybranej opcji adaptacji dla miasta Płocka 

  
Cele szczegółowe 

Zwiększenie odporności miasta na następujące zjawiska klimatyczne: 

Termika Opady Powietrze 

LP 

N
r 

d
zi

a
ła

n
ia

 

Działania w wybranej opcji adaptacji 

wzrost 
temperatur 

max 

miejska 
wyspa 
ciepła 

fale 
upałów 

deszcze 
nawalne 

powodzie 
od strony 

rzek 

powodzie 
nagłe/ 

miejskie 

koncentracja 
zanieczyszczeń 

smog 

1.  2a Budowa systemu informacji o zagrożeniach w 
przestrzeni publicznej 

        

2.  5a Weryfikacja istniejącego planu zarządzania 
kryzysowego w mieście w zakresie wystąpienia 
ekstremalnych zjawisk meteorologicznych i 
hydrologicznych - zjawisk związanych z 
opadami (powodzie nagłe/miejskie, deszcze 
nawalne) i wysokimi temperaturami (fale 
upałów, MWC) 

        

3.  12a Edukacja / informacja o zagrożeniach wśród 
grup wrażliwych/ seniorów 

        

4.  12b 
Programy edukacyjne w szkołach 

        

5.  12c Współpraca z mieszkańcami ukierunkowana na 
pomoc ludziom starszym (pomoc sąsiedzka w 
sytuacjach ekstremalnych, wsparcie służb 
miejskich) 

        

6.  16a   Działania w kierunku zwiększenia ilości osób 
korzystających z transportu publicznego 

        

7.  16b   Opracowanie informatora o racjonalnym 
gospodarowaniu wodą celem optymalizacji jej 
zużycia i dystrybucja wraz z wydawanymi 
warunkami zabudowy i pozwoleniami na 
budowę 

        

8.  20a Monitoring  przemieszczeń Skarpy Wiślanej         
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Cele szczegółowe 

Zwiększenie odporności miasta na następujące zjawiska klimatyczne: 

Termika Opady Powietrze 

LP 

N
r 

d
zi

a
ła

n
ia

 

Działania w wybranej opcji adaptacji 

wzrost 
temperatur 

max 

miejska 
wyspa 
ciepła 

fale 
upałów 

deszcze 
nawalne 

powodzie 
od strony 

rzek 

powodzie 
nagłe/ 

miejskie 

koncentracja 
zanieczyszczeń 

smog 

9.  20b Zabezpieczenie skarpy wiślanej w 
prawobrzeżnej części miasta oraz 
zabezpieczenie lewobrzeżnej części miasta 
przed podtopieniami 

        

10.  20c   Przebudowa i renowacja zapór bocznych 
zbiornika wodnego Włocławek  i wałów 
przeciwpowodziowych 

        

11.  20d   Założenie wodowskazu w obrębie Płocka         

12.  20e    Ochrona dróg i terenów położonych przy 
ciekach wodnych 

        

13.  21a   
Gazyfikacja lewobrzeżnej części miasta 

        

14.  21b Sprzątanie i czyszczenie (na mokro) ulic z pyłu i 
zanieczyszczeń 

        

15.  21c   Projekt badań termowizyjnych obiektów 
budowlanych 

        

16.  22a    
Stworzenie Ekostref (LEZ) 

        

17.  25a Ochrona obszarów generowania 
świeżego/chłodnego powietrza, korytarzy 
wentylacji na obszarach miejskich 

        

18.  30a   Aktualizacja lub opracowanie strategii rozwoju 
turystyki dostosowanej do zmian klimatycznych 

        

19.  32a   Wdrażanie elastycznych godzin pracy jako 
reakcja na ekstremalne warunki 
meteorologiczne 
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Cele szczegółowe 

Zwiększenie odporności miasta na następujące zjawiska klimatyczne: 

Termika Opady Powietrze 

LP 

N
r 

d
zi

a
ła

n
ia

 

Działania w wybranej opcji adaptacji 

wzrost 
temperatur 

max 

miejska 
wyspa 
ciepła 

fale 
upałów 

deszcze 
nawalne 

powodzie 
od strony 

rzek 

powodzie 
nagłe/ 

miejskie 

koncentracja 
zanieczyszczeń 

smog 

20.  34a Rozbudowa ścieżek rowerowych         

21.  34b Zwiększenie ilości stacji  roweru publicznego w 
Płocku, wraz z promocją wśród mieszkańców 

        

22.  35a   
Realizacja zieleńców osiedlowych 

        

23.  35b Realizacja systemu retencjonowania wód 
opadowych - budowa i przebudowa kanalizacji 
deszczowej oraz zbiorników retencyjnych. 

        

24.  35c Tworzenie parków miejskich i terenów zieleni 
urządzonej - przygotowanie projektów i 
realizacja 

        

25.  35d   Przebudowa zielonych przestrzeni miejskich, 
m.in.: Park podominikański 

        

26.  35e Budowa i rozwój systemu błękitnej i zielonej 
infrastruktury 

        

27.  35 f Budowa systemu odprowadzania wód 
deszczowych wraz ze zbiornikiem retencyjnym i 
urządzeniem terenu przy ulicy Krakówka, w tym 
rozbudowa ulicy Krakówka 

        

28.  35g 
Zagospodarowanie  Jaru rzeki Brzeźnicy 

        

29.  35h   Regulacja i działania związane z systemem 
odprowadzania wód z obszaru Małej Rosicy w 
Płocku 

        

30.  35 i   Przebudowa i modernizacja infrastruktury 
odprowadzającej wody opadowe i roztopowe 
wraz z podwyższaniem sprawności zbiornika 
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Cele szczegółowe 

Zwiększenie odporności miasta na następujące zjawiska klimatyczne: 

Termika Opady Powietrze 

LP 

N
r 

d
zi

a
ła

n
ia

 

Działania w wybranej opcji adaptacji 

wzrost 
temperatur 

max 

miejska 
wyspa 
ciepła 

fale 
upałów 

deszcze 
nawalne 

powodzie 
od strony 

rzek 

powodzie 
nagłe/ 

miejskie 

koncentracja 
zanieczyszczeń 

smog 

retencyjnego na osiedlu Wyszogrodzka 

31.  35 j   Budowa zbiorników retencyjnych i brakującej 
infrastruktury deszczowej na Osiedlu Radziwie 
w tym budowa dróg w zachodniej części 
Osiedla Radziwie 

        

32.  35k   Zwiększenie sprawności systemu 
odprowadzania wód - Inwentaryzacja 
geodezyjna i techniczna sieci kanalizacji 
deszczowej 

        

33.  36a   Uwzględnienie kwestii zmian klimatu w 
dokumentach strategicznych i planistycznych 
miasta 

        

34.  36b   Opracowanie wytycznych projektowych 
uwzględniających potrzeby adaptacji do zmian 
klimatu w działaniach podejmowanych przez 
miasto (np. Zamówieniach publicznych, 
konkursach) 

        

35.  37 a   Wymiana taboru komunikacji miejskiej         

36.  38 a   Zazielenianie miasta - wzbogacanie szaty 
roślinnej w przestrzeni publicznej 

        

37.  38 b   Wprowadzenie zapisów zwiększających procent 
powierzchni biologicznie czynnej w mieście przy 
opracowywaniu nowych dokumentów MPZP 
lub Studium Uwarunkowań 
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Cele szczegółowe 

Zwiększenie odporności miasta na następujące zjawiska klimatyczne: 

Termika Opady Powietrze 

LP 

N
r 

d
zi

a
ła

n
ia

 

Działania w wybranej opcji adaptacji 

wzrost 
temperatur 

max 

miejska 
wyspa 
ciepła 

fale 
upałów 

deszcze 
nawalne 

powodzie 
od strony 

rzek 

powodzie 
nagłe/ 

miejskie 

koncentracja 
zanieczyszczeń 

smog 

38.  38 c   Zapobieganie uszczelniania nawierzchni 
centrum miasta, ze szczególnym 
uwzględnianiem zabytkowej części 

        

39.  39 a   Doposażanie służb ratowniczych z 
uwzględnieniem zmian klimatycznych 

        

40.  41 a    Wzmocnienie współpracy i komunikacji 
pomiędzy samorządami 

        

41.  42a   Realizacja projektu rozdziału kanalizacji 
ogólnospławnej na terenie Płocka 

        

42.  42b   Utrzymanie bieżące rz. Wisły w celu 
poprawienia jej żeglowności 

        

 

Legenda 
 Działanie adaptacyjne służy bezpośrednio realizacji celu szczegółowego 

 Działanie adaptacyjne pośrednio może przyczynić się do realizacji celu szczegółowego 
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3.2 Powiązanie MPA z dokumentami szczebla międzynarodowego, 

wspólnotowego i krajowego  

Opracowanie MPA wynika ze Strategicznego Planu Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na 
zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030 (SPA 2020), w którym wskazuje się na 
potrzebę podejmowania adaptacji w miastach. SPA 2020 realizuje zapisy „Białej księgi. Adaptacja do 
zmian klimatu: europejskie ramy działania” będącej odpowiedzią UE na przyjęty w 2006 r. na forum 
Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (UNCCC) „Program działań 
z Nairobi w sprawie oddziaływania, wrażliwości i adaptacji do zmian klimatu”.  

W SPA 2020 miasta uznaje się za szczególnie wrażliwe na zmiany klimatu, zarówno ze względu na 
koncentrację ludzi, wagę miast w kształtowaniu sytuacji społeczno-gospodarczej kraju, ale także 
z uwagi na potęgowanie skutków zmian klimatu w miastach poprzez „negatywne oddziaływanie 
antropopresji na środowisko”. Projekt, w ramach którego powstał MPA jest realizacją przez Ministra 
Środowisko zapisów SPA 2020 – kierunku działań 4.2. – miejska polityka przestrzenna uwzględniająca 
zmiany klimatu, działania 4.2.1 Opracowanie miejskich planów adaptacji z uwzględnieniem 
zarządzania wodami opadowymi (lub uwzględnienie komponentu adaptacyjnego w innych 
dokumentach strategicznych i operacyjnych). 

Projekt SPA 2020 podlegał strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko. W „Prognozie 
oddziaływania na środowisko dla strategicznego planu adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych 
na zmiany klimatu do roku 2020 z perspektywą do roku 2030” oceniono, że kierunek działań 4.2 – 
miejska polityka przestrzenna uwzględniająca zmiany klimatu „cechuje się pozytywnym 
oddziaływaniem na środowisko”. Jako pozytywne oddziaływanie wskazano zwiększanie małej 
retencji, zwiększenie ilości terenów zieleni i wód, które wynikają z realizacji tego kierunku działań, 
a w tym działania 4.2.1. Ten pozytywny wpływ dotyczy różnorodności biologicznej, warunków życia 
ludzi, zasobów i jakości wody, jakości powietrza oraz krajobrazu. W rekomendacjach dotyczących SPA 
2020 nie wskazano propozycji zapisów, które odnosiłyby się do samego dokumentu MPA.  

MPA jest powiązany także z krajowymi dokumentami strategicznymi, w szczególności takimi jak: 
Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030, Krajowa Polityka Miejska do 2020 roku, 
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020: Regiony, miasta, obszary wiejskie. W tabeli 
poniżej wymieniono najważniejsze dokumenty, z którymi powiązany jest MPA. 

Tabela 3 Powiązanie i ocena zgodności miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu z dokumentami 
szczebla międzynarodowego, wspólnotowego i krajowego 

Lp. Dokument 
Relacje MPA z dokumentem 

Zakres powiązań MPA  
z dokumentem  

Ocena zgodności 

1 Program działań z 
Nairobi w sprawie 
oddziaływania, 
wrażliwości i 
adaptacji do zmian 
klimatu 

Program z Nairobi realizuje art. 4. Ramowej 
Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian 
klimatu, w którym zapisano, że Strony będą 
„formułować, wdrażać, publikować i regularnie 
aktualizować krajowe i – tam, gdzie jest to właściwe 
– regionalne programy obejmujące środki (...) 
ułatwiające odpowiednią adaptację do zmian 
klimatu”. MPA – pośrednio- poprzez politykę 
adaptacyjną UE – wpisuje się w Program.  

MPA wynika z polityki 
adaptacyjnej UE 
wyrażonej w Białej 
Księdze, która z kolei 
jest odpowiedzią UE na 
Program z Nairobi. MPA 
jest spójne z tą polityką. 

2 Biała Księga: 
Adaptacja do zmian 
klimatu: europejskie 
ramy działania 

Biała Księga ukierunkowuje przygotowanie UE do 
skuteczniejszego reagowania na skutki zmian klimatu 
na poziomie UE i krajów członkowskich. Biała Księga 
wskazuje m.in. „wspieranie strategii zwiększających 

MPA wynika z polityki 
adaptacyjnej UE 
wyrażonej w Białej 
Księdze i jest z nią 
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Lp. Dokument 

Relacje MPA z dokumentem 

Zakres powiązań MPA  
z dokumentem  

Ocena zgodności 

zdolność adaptacji do zmian klimatu z punktu 
widzenia zdrowia, infrastruktur oraz produkcyjnych 
funkcji gruntów, m.in. poprzez poprawę 
w zakresie zarządzania zasobami wodnymi i 
ekosystemami.” Projekt MPA  

spójny. 

3 Strategiczny Plan 
Adaptacji dla 
sektorów i obszarów 
wrażliwych na 
zmiany klimatu do 
roku 2020 z 
perspektywą do roku 
2030 (SPA 2020) 

W SPA 2020 jedno z działań odnosi się do potrzeby 
opracowania dokumentów strategicznych 
poświęconych adaptacji do zmian klimatu. Jest to 
działanie 4.2.1. Opracowanie miejskich planów 
adaptacji z uwzględnieniem zarządzania wodami 
opadowymi.  

MPA wynika z działania 
4.2.1. SPA 2020. Jest 
zgodny z tym 
dokumentem. 

4 Strategia UE w 
zakresie adaptacji do 
zmian klimatu  

Strategia adaptacji UE kładzie nacisk na wsparcie 
państw członkowskich w przyjęciu „wszechstronnych 
strategii przystosowawczych”. Jednym z narzędzi 
tego wsparcia jest portal Clime-ADAPT, 
dostarczający aktualna wiedzę o zmianach klimatu, 
adaptacji oraz prezentujący metody oceny 
podatności i ryzyka związanego ze zmianami klimatu. 
MPA wykorzystuje tę wiedzę i metody.  

W MPA wykorzystana 
jest aktualna wiedza o 
zmianach klimatu i 
adaptacji do skutków 
tych zmian, której 
udostępnianie jest 
efektem wdrożenia 
Strategii UE.  

5 Strategia na rzecz 
Odpowiedzialnego 
Rozwoju (SOR) 

W Strategii w obszarze środowiska wskazuje się 
działania służące przystosowaniu się do skutków 
suszy, przeciwdziałaniu skutków powodzi, ochronie 
zasobów wodnych. Jednym z działań jest także 
„rozwój infrastruktury zielonej i błękitnej obszarów 
zurbanizowanych, w celu zachowania łączności 
przestrzennej wewnątrz tych obszarów i z terenami 
otwartymi oraz wspomagania procesów adaptacji do 
zmian klimatu.” MPA zawiera działania pokrywające 
się z działaniami SOR. 

MPA jest spójny z 
zapisami SOR 
dotyczącymi adaptacji 
do zmian klimatu.  

7 Koncepcja 
Przestrzennego 
Zagospodarowania 
Kraju 2030 (KPZK) 

Spośród sześciu celów polityki przestrzennej kraju 
dwa odnoszą się do problematyki adaptacji do zmian 
klimatu: (1) Kształtowanie struktur przestrzennych 
wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej 
jakości środowiska przyrodniczego i walorów 
krajobrazowych Polski oraz (2) Zwiększenie 
odporności struktury przestrzennej na zagrożenia 
naturalne (…). Działania MPA są ukierunkowane na 
poprawę jakości środowiska przyrodniczego w 
mieście oraz zwiększenie odporności miasta na 
zagrożenia związane ze zmianami klimatu.  

MPA jest spójny z 
zapisami KPZK 
odnoszącymi się do 
poprawy jakości 
środowiska i odporności 
na zagrożenia związane 
ze zmianami klimatu.  

8 Krajowa Polityka 
Miejska do 2020 roku 

Polityka miejska wprost odnosi się do adaptacji do 
zmian klimatu. Działania, w niej zawarte są 
realizowane przez rząd i odnoszą się głównie do 
regulacji prawnych i wspierania i koordynowania 
działań adaptacyjnych w miastach. W Polityce jako 
jedno z działań wpisano „Minister właściwy ds. 
środowiska opracuje plany adaptacji do zmian 
klimatu dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców” 
Tak więc MPA jest realizacją zapisów Polityki 
miejskiej.  

MPA dla miasta Płocka 
jest elementem 
działania wskazanego w 
Polityce miejskiej 
dotyczącym 
opracowania planów 
adaptacji w miastach 
powyżej 100 tys. 
mieszkańców.  



 

26 | S t r o n a  
 

3.3 Powiązanie MPA z dokumentami strategicznymi i planistycznymi 

szczebla regionalnego i lokalnego 

MPA powiązany jest z dokumentami strategicznymi i planistycznymi obowiązującymi w mieście. MPA 
powiązany jest także z dokumentami szczebla regionalnego w zakresie zarządzania ryzykiem 
powodziowym. W poniższej tabeli (Tabela 4) przedstawiono wyniki analizy powiązania MPA z tymi 
dokumentami. W komentarzu odniesiono się do informacji zawartych w prognozach oddziaływania 
na środowisko dokumentów, dla których przeprowadzona była strategiczna ocena oddziaływania na 
środowisko. 
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Tabela 4 Powiązanie i ocena zgodności miejskiego planu adaptacji do zmian klimatu z innymi dokumentami 

Lp. Dokument 
Relacje MPA z dokumentem 

Zakres powiązań MPA z dokumentem  Ocena zgodności 

1 Strategia zrównoważonego rozwoju 
miasta Płocka do 2030 roku   (czerwiec 
2018) 

Według strategii Płock ma stać się „niezwykle nowoczesnym miastem spełnionych 
kreatywnych ludzi, gdzie powiązane to będzie ze zdrowym społeczeństwem, 
dynamicznymi lub innowacyjnymi technologiami, harmonijną przestrzenią do 
życia. 
Przyjęte cele strategiczne w dokumencie odpowiadają założeniom MPA. Cele:  
1. Zdrowe społeczeństwo 
1.1. Poprawa stanu zdrowia mieszkańców i jakości opieki zdrowotnej 
1.2. Rozwój świadomości prozdrowotnej i upowszechnianie zdrowego stylu życia 
1.3. Rozwój bazy sportowej dla rekreacji i sportu wyczynowego 
1.4. Poprawa jakości powietrza w mieście poprzez ograniczenie emisji 
zanieczyszczeń 
2. Dynamiczny hub innowacji i technologii 
2.1. Innowacyjna edukacja 
2.2. Wzmocnienie pozycji i znaczenia gospodarczego szkolnictwa wyższego 
2.3. Rozwój gospodarki opartej na wiedzy 
2.4. Prowadzenie proinwestycyjnej polityki gospodarczej wspierającej tworzenie   
nowych miejsc pracy oraz rozwój przedsiębiorczości mieszkańców 
2.5. Adaptacja do zmian klimatu i dostępność infrastruktury technicznej, 
2.6. Zapewnienie wydajnego systemu transportowego 
3. Harmonijna przestrzeń do życia 
3.1. Wzmacnianie aktywności społecznej Płocczan 
3.2. Rozwój miejsc rekreacji i wykorzystanie potencjału turystycznego 
3.3. Zapewnienie wysokiej jakości tkanki miejskiej 
3.4. Uatrakcyjnienie oferty kulturalnej 
3.5. Rewitalizacja zdegradowanych obszarów miasta 
3.6. Rozwinięta współpraca samorządów obszaru funkcjonalnego miasta Płocka 
Przykładem działania zawartego w MPA spójnego ze Strategią są działania: 22a 
Stworzenie Ekostref (LEZ),  25a Ochrona obszarów generowania 
świeżego/chłodnego powietrza, korytarzy wentylacji na obszarach miejskich, 35 b 
Realizacja systemu retencjonowania wód opadowych - budowa i przebudowa 
kanalizacji deszczowej oraz zbiorników retencyjnych itd. 

MPA jest spójne ze Strategią rozwoju 
miasta. Oba dokumenty służą 
kreowaniu zrównoważonego rozwoju 
lokalnego oraz poprawie warunków 
życia mieszkańców 
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Lp. Dokument 
Relacje MPA z dokumentem 

Zakres powiązań MPA z dokumentem  Ocena zgodności 

2 Strategia Rozwiązywania Problemów 
Społecznych Miasta Płocka na lata 
2014-2020 

Strategia rozwiązywania problemów społecznych jest jednym z podstawowych 
narzędzi realizacji lokalnej polityki społecznej. Opiera się na przygotowanej 
diagnozie społecznej, uwzględniającej analizę procesów rozwojowych, 
zachodzących w Płocku, w zakresie demografii, poziomu życia mieszkańców, 
ochrony zdrowia, świadczonej pomocy społecznej i aktywnej integracji, rynku 
pracy, uzależnień, mieszkalnictwa, bezpieczeństwa mieszkańców, systemu 
edukacji. 
Przykładem działania powiązanego ze programem jest działanie: 12 c Współpraca 
z mieszkańcami ukierunkowana na pomoc ludziom starszym (pomoc sąsiedzka w 
sytuacjach ekstremalnych, wsparcie służb miejskich) oraz 12 a Edukacja / 
informacja o zagrożeniach wśród grup wrażliwych/ seniorów 

MPA jest spójne ze Strategią. Oba 
dokumenty służą poprawie 
warunków życia mieszkańców 
Płocka.  

3 Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego 

Miasta Płocka 

Ustalenia Studium odnoszą się do adaptacji do zmian klimatu. Ułatwiają 
utrzymanie ładu przestrzennego oraz zrównoważonego rozwoju miasta.  
Kierunki rozwoju miasta polegają między innymi na przekształceniu obszarów 
zdegradowanych oraz ich rewitalizację, wzmocnienie funkcji oraz powiązań 
obszaru Śródmieścia, zagospodarowanie nowych terenów inwestycyjnych,  rozwój 
terenów rekreacyjnych w Studium określa wytyczne do miejscowych planów  
zagospodarowania przestrzennego jak również   zasady i wymogi 
zagospodarowania przestrzennego oraz zasady ochrony. Działania z MPA 
uwzględniają owe wytyczne oraz są ukierunkowane na poprawę przestrzeni miasta 
poprzez tworzenie nowych terenów publicznych, zieleni urządzonej, rozwój 
komunikacji publicznej oraz infrastruktury technicznej. Wpływają one na jakość 
oraz stan środowiska a także rozwój rekreacji i turystyki. Przykładem działania 
powiązanego ze Studium jest działanie 35 c Tworzenie parków miejskich i terenów 
zieleni urządzonej - przygotowanie projektów i realizacja, 37 a  Wymiana taboru 
komunikacji miejskiej, 38a Zazielenianie miasta - wzbogacanie szaty roślinnej w 
przestrzeni publicznej, 34 a Rozbudowa ścieżek rowerowych. 

MPA jest spójny ze Studium. Oba 
dokumenty służą kształtowaniu 
struktur przestrzennych, 
sprzyjających adaptacji do zmian 
klimatu. 
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Lp. Dokument 
Relacje MPA z dokumentem 

Zakres powiązań MPA z dokumentem  Ocena zgodności 

4 Płocki program rewitalizacji (Płock 
2016) 

Program zawiera „działania służące wzmocnieniu zdolności Miasta Płocka do 
prowadzenia działań rewitalizacyjnych”.  Celem programu jest kompleksowe 
wyprowadzenie ze stanu kryzysowego najbardziej zdegradowanych obszarów 
miasta poprzez realizację zintegrowanych przedsięwzięć.   
Przykładem działania powiązanego ze programem jest działanie: 38 c 
Zapobieganie uszczelniania nawierzchni centrum miasta, ze szczególnym 
uwzględnianiem zabytkowej części.  

MPA jest spójny z Programem 
rewitalizacji. Oba dokumenty 
przyczyniają się do zwiększenia 
odporności problemowych terenów 
miasta. 

5 Program Ochrony Środowiska dla 
Miasta Płocka na lata 2016 -2022 

Działania zawarte w MPA odpowiadają celom ujętym w Programie Ochrony 
Środowiska dla miasta Płocka. Dotyczą one m.in. zapewnienia ochrony i poprawy 
stanu środowiska oraz  zapewnienie wysokiego poziomu bezpieczeństwa 
publicznego.  Ważne jest właściwe gospodarowanie zasobami przyrodniczymi. 
Wdrożenie programu realizującego wizję rozwoju systemu zarządzania oraz 
poprawy elementów związanych z ochroną środowiska. 

MPA jest spójny z Programem 
ochrony środowiska. Oba dokumenty 
współdziałają na rzecz adaptacji, ale 
także na rzecz zmieszania wpływu 
człowieka na klimat. 

6 Program rozwoju turystyki dla miasta 
Płocka do 2019 roku 

Strategia rozwoju turystyki odnosi się do zmian klimatu. W Płocku i okolicach 
wyznaczonych jest wiele szlaków turystycznych i rowerowych. Celem dokumentu 
jest aktywny rozwój  turystyki.  
Dokument kreuje rozwój turystyki, która będzie powiązana z naturalnymi walorami 
miasta Płocka.  Przyczynia się ono do rozwoju nowych funkcji turystyki w tym 
turystyki wodnej.   

MPA jest spójny z programem 
rozwoju turystyki. Oba dokumenty 
służą kształtowaniu struktur 
przestrzennych, sprzyjających 
adaptacji do zmian klimatu. 

7 Aktualizacja założeń do planu 
zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe dla gminy 
Płock (Płock 2015) 

Działania zawarte w dokumencie wpisują się w działania związane z MPA. Plan 
zaopatrzenia w ciepło przewiduje szereg działań inwestycyjnych w celu 
dostosowania elektrociepłowni do wymogów emisyjnych, przez co nastąpi 
poprawa jakości powietrza. Dokument wskazuje na konieczność rezygnacji z 
przestarzałych i niesprawnych systemów ogrzewania bazujących na spalaniu węgla 
na rzecz – przyłączenia do odbiorców miejskich, paliw niskoemisyjnych, źródeł 
energii odnawialnej, energii elektrycznej.  
Przykładem działania powiązanego ze programem jest działanie: „21A Gazyfikacja 
lewobrzeżnej części miasta”. 

MPA jest spójny z Założeniami do 
planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe. Oba 
dokumenty współdziałają na rzecz 
poprawy efektywności energetycznej 
oraz zabezpieczenia dostaw energii w 
mieście. 
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Lp. Dokument 
Relacje MPA z dokumentem 

Zakres powiązań MPA z dokumentem  Ocena zgodności 

8 Plan gospodarki niskoemisyjnej dla 
miasta Płocka  (Płock 2015r) 

Płock dąży do zrównoważonego rozwoju, przyjaznego dla środowiska naturalnego, 
mieszkańców i inwestorów. „Realizowane przez Miasto działania ukierunkowane 
są na niskoemisyjne funkcjonowanie, co zapewnia coraz lepsze warunki życia 
mieszkańcom oraz rozwój gospodarczy miasta i regionu. 
Cel główny PGN został zdefiniowany jako poprawa jakości życia mieszkańców 
poprzez rozwój gospodarczy Płocka z zachowaniem niskoemisyjności 
realizowanych działań”.  
Cele strategiczne Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Płocka: 

• Zwiększenie efektywności wykorzystywania i wytwarzania energii   

• Racjonalne zwiększenie wykorzystania energii pochodzącej ze źródeł 
odnawialnych 

• Efektywne zarządzanie infrastrukturą miasta i jej rozwój ukierunkowany na 
wykorzystanie rozwiązań niskoemisyjnych 

• Wprowadzenie niskoemisyjnych wzorców konsumpcji energii i jej nośników we 
wszystkich sektorach gospodarki miasta 

• Rozwój transportu niskoemisyjnego 

MPA jest spójny z PGN. Oba te 
dokumenty przyczynią się do 
poprawy stanu środowiska i jakości 
życia mieszkańców na terenie Miasta 
Płocka. 

9 Program ochrony powietrza  (2017) W dokumencie zaproponowano w obszarach przekroczeń, w celu poprawy stanu 
jakości powietrza, realizację działań polegających głównie na zmianie sposobu 
ogrzewania – założono przede wszystkim: 

• likwidację źródeł emisji (np. podłączenie do sieci ciepłowniczej); 

• zmianę paliwa (np. gaz, olej); 

• wymianę kotła czy pieca na nowy o wysokiej sprawności; 

• zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło (termomodernizacja budynków). 
Podstawę stanowić mają: 

• ograniczenie emisji z indywidualnych systemów grzewczych 

•  zapisy w mpzp wprowadzające wymogi w zakresie nośników oraz zaopatrzenia 
w ciepło 

• akcje promocyjno-edukacyjne 

MPA jest spójny z POP, dokumenty 
praktycznie uzupełniają się w 
zakresie działań mających na celu 
poprawę warunków aeosanitarnych. 
Oba te dokumenty przyczynią się do 
poprawy stanu środowiska i jakości 
życia mieszkańców na terenie Miasta 
Płocka. 

10 Plan zrównoważonego rozwoju 
publicznego transportu zbiorowego dla 
Miasta Płocka i gmin z którymi zawarto 
porozumienia międzygminne w 

Celem nadrzędnym dokumentu jest zapewnienie zrównoważonego funkcjonowania 
publicznego transportu w kontekście rozwoju społeczno - gospodarczego oraz 
dążenie do ograniczenia negatywnych skutków rozwoju motoryzacji indywidualnej. 
Funkcjonowanie oraz rozwój nowoczesnego i proekologicznego transportu 

MPA jest spójny z Planem. Oba 
dokumenty współdziałają na rzecz 
poprawy jakości powietrza poprzez 
rozwój nowoczesnego i 
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Lp. Dokument 
Relacje MPA z dokumentem 

Zakres powiązań MPA z dokumentem  Ocena zgodności 

zakresie organizacji publicznego 
transportu zbiorowego na lata 2014 – 
2023 

zbiorowego. Założenia zawarte w Planie są zgodne z dokumentem MPA oraz 
będzie przez niego realizowany. Zawiera on wiele działań, które podnoszą jakość 
środowiska poprzez redukcję dwutlenku węgla. Przykładem na to jest działanie 37 
a Wymiana taboru komunikacji miejskiej czy 16 a Działania w kierunku zwiększenia 
ilości osób korzystających z transportu publicznego.  

proekologicznego transportu 
zbiorowego 

11 Koncepcja Zagospodarowania 
Przestrzennego Jaru Rzeki Brzeźnicy w 
Płocku 

Priorytetem projektu zagospodarowania jaru rzeki Brzeźnica jest oczyszczenie wód, 
a także przywrócenie rzece i jej dolinie funkcji "korytarza ekologicznego”. Działania 
mają również na celu ochroną przed zagrożeniami powodziowymi oraz edukacje 
ekologiczna mieszkańców.  
W MPA jedno z działań bezpośrednio odnosi się do Projektu. Jest to działanie 35 g 
„Zagospodarowanie  Jaru rzeki Brzeźnicy”. Powyższe działania są ujęte w 
dokumencie MPA. 

MPA jest spójny z koncepcją 
zagospodarowania przestrzennego 
Jaru rzeki Brzeźnicy w Płocku. Oba te 
dokumenty przyczynią się do 
poprawy stanu środowiska i jakości 
życia mieszkańców na terenie Miasta 
Płocka.  

12 Program Zazieleniania Miasta Płocka 
(2016r) 

Program pokazuje znaczenie zieleni w mieście Płock.  Celem programu jest 
zwiększanie ilości terenów czynnych biologicznie, poprawa jakości terenów zieleni, 
ochrona zasobów przyrodniczych, dostosowanie do zmian klimatu. Program 
pokazuje szereg działań, które należy podjąć aby uzyskać zakładane cele. W 
opracowaniu MPA zidentyfikowano działania, które wpisują się w cele programu 
zazieleniania miasta, między innymi działanie: 35 e Budowa i rozwój systemu 
błękitnej i zielonej infrastruktury, 35 c Tworzenie parków miejskich i terenów zieleni 
urządzonej - przygotowanie projektów i realizacja, 35 a Realizacja zieleńców 
osiedlowych 

MPA jest spójny z Programem. Oba 
te dokumenty przyczynią się do 
poprawy stanu środowiska i jakości 
życia mieszkańców na terenie Miasta 
Płocka. 
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4 Metody zastosowane przy sporządzaniu Prognozy 

4.1 Metody 

Przy sporządzaniu Prognozy wykorzystano metodę analizy treści oraz metody eksperckie. Główną 
metodą analizy i oceny oddziaływania MPA na środowisko były metody macierzowe, które 
wykorzystano do: 

1) analizy i oceny wpływu MPA na osiągniecie celów ochrony środowiska,  

2) analizy i oceny oddziaływania MPA na elementy środowiska i ich wzajemne powiązanie.  

Ocen dokonano zgodnie z przyjętą skalą:  

Działanie adaptacyjne służy bezpośrednio realizacji celu ochrony środowiska; 
jego oddziaływanie na środowisko jest korzystne 

++ 

Działanie adaptacyjne pośrednio może przyczynić się do realizacji celu ochrony 

środowiska;  
jego oddziaływanie na środowisko jest raczej korzystne 

+ 

Działanie adaptacyjne nie ma wpływu na realizację celu ochrony środowiska,  
jego oddziaływanie na środowisko jest neutralne 

 

Działanie adaptacyjne nie służy realizacji celu ochrony środowiska; 
może negatywnie oddziaływać na środowisko i możliwe jest minimalizowanie tego 
oddziaływania  

- 

Działanie pozostaje w sprzeczności z realizacją celu ochrony środowiska; 
może negatywnie oddziaływać na środowisko i możliwości minimalizowania tego 
oddziaływania są ograniczone 

-- 

W MPA szczegółowo opisano warunki klimatyczne miasta i jakość powietrza atmosferycznego. 
W Prognozie przyjęto założenie, że realizacja działań adaptacyjnych co do zasady powinna wpływać 
korzystnie na łagodzenie zmian klimatu i zmniejszenie wpływu funkcjonowania miasta na klimat. 
W ocenie oddziaływania na środowisko MPA nie dokonywano więc oceny efektywności ustaleń MPA 
w łagodzeniu zmian klimatu i ochronie klimatu.  

4.2 Tryb pracy 

Proces oceny oddziaływania na środowisko został przeprowadzony w następujących etapach: 

1) Opis stanu środowiska (identyfikacja potencjalnych receptorów). W opisie stanu środowiska 
skoncentrowano się na tych elementach środowiska miejskiego, które mogą podlegać 
wpływowi działań adaptacyjnych wskazanych w MPA. Należą do nich w szczególności obszary 
ważne dla różnorodności biologicznej, ochrony flory i fauny oraz pełniące funkcje 
przyrodnicze, klimatyczne, hydrologiczne i biologiczne. Opisano elementy cennego 
krajobrazu kulturowego. Odniesiono się do środowiska miasta uwzględniając jego 
funkcjonalne powiązania przyrodnicze z otoczeniem.  

2) Ocena wpływu działań adaptacyjnych na osiągnięcie celów ochrony środowiska. Dokonano 
identyfikacji celów ochrony środowiska ustanowionych na szczeblu międzynarodowym, 
wspólnotowym i krajowym, istotnych z punktu widzenia MPA. Źródłami celów ochrony 
środowiska są dokumenty strategiczne, które wyrażają politykę w zakresie ochrony 
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środowiska - zostały podane na końcu Prognozy. Dokonując identyfikacji celów ochrony 
środowiska kierowano się szczegółowością MPA i uwzględniono szczególne problemy 
ochrony środowiska, z którymi boryka się miasto oraz zagadnienia wskazane w uzgodnieniu 
zakresu i szczegółowości Prognozy. Analiza i ocena została wykonana z wykorzystaniem 
macierzy oraz skali przedstawionej w rozdz. 4.1.  

3) Ocena oddziaływania działań adaptacyjnych na poszczególne elementy środowiska. Analiza 
i ocena została wykonana z wykorzystaniem macierzy oraz skali przedstawionej w rozdz. 4.1. 
Uwzględniono charakter oddziaływań (bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane), czas 
trwania (krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe), trwałość (stałe 
i chwilowe), trwanie skutków (odwracalne, nieodwracalne), zasięg (lokalne, ponadlokalne), 
prawdopodobieństwo (prawdopodobne, niepewne).  

4) Ocena przewidywanych negatywnych oddziaływań działań adaptacyjnych na środowisko. 
Działania adaptacyjne, wskazane w etapie 3 jako potencjalnie oddziałujące negatywnie na 
środowisko poddane zostały kolejnej ocenie. Dla działań adaptacyjnych o wskazanej 
lokalizacji uwzględniono cechy i jakość środowiska lokalnego, w którym planowane jest 
działanie (identyfikacja głównych receptorów oddziaływania).  

5) Analizy i oceny wcześniejszych etapów pozwoliły na sformułowanie rekomendacji w zakresie: 

− wzmocnienia oddziaływań pozytywnych MPA, 

− zapobiegania negatywnym oddziaływaniom na środowisko lub ograniczanie skali 
oddziaływania, 

− kompensacji przyrodniczej negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności gdy 
negatywne oddziaływania dotyczyły obszaru Natura 2000, 

− rozwiązań alternatywnych do rozwiązań w MPA.  

5 Charakter i stan środowiska. Problemy ochrony 

środowiska 

5.1 Charakter i stan środowiska na obszarze miasta Płock 

MPA będący przedmiotem oceny dotyczy obszaru miasta Płocka w jego granicach administracyjnych 
(municypalnego). W niniejszym rozdziale opisano zatem charakter i stan środowiska miasta 
uwzględniając jego funkcjonalne powiązania przyrodnicze z otoczeniem. Niektóre z działań 
adaptacyjnych mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko realizowane będą 
w określonych miejscach miasta i mogą mieć wpływ na różne komponenty środowiska, w tym 
krajobraz w rejonie lokalizacji. W sytuacji stwierdzenia możliwego negatywnego oddziaływania 
działań adaptacyjnych o określonej lokalizacji, w rozdz. 6 odniesiono się bardziej szczegółowo 
do środowiska w zasięgu oddziaływania konkretnego działania adaptacyjnego. 

Płock leży nad Wisłą, pod względem fizycznogeograficznym według podziału J. Kondrackiego w 
prowincji Niż Środkowoeuropejski, podprowincji Pojezierze Południowobałtyckie, na pograniczu 
dwóch mezoregionów: historyczny Płock – na wysoczyźnie zaliczanej do Pojezierza Dobrzyńskiego (w 
makroregionie Pojezierze Chełmińsko-Dobrzyńskie), a przedmieście Radziwie – na tarasie zalewowym 
na lewym brzegu Wisły w Kotlinie Płockiej (w makroregionie Pradolina Toruńsko-Eberswaldzka).  
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5.1.1 Różnorodność biologiczna, rośliny i zwierzęta 

W przestrzeni miejskiej Płocka występowanie terenów zieleni jest ograniczone. Szata roślinna pełni w 
Płocku istotną rolę klimatyczną oraz higieniczną, co wpływa na jakość powietrza, jego zasobność w 
tlen. Jest to również naturalna bariera tłumiąca hałas. 

Zieleń miejska jest rozmieszczona w układzie miasta w sposób niefunkcjonalny (jedynie w rejonie 
Skarpy Wiślanej skoncentrowana pasmowo).Tereny zadrzewione i zalesione są bardzo rozdrobnione 
i nierównomiernie rozmieszczone. Są to zazwyczaj niewielkie skupiska drzew, głównie liściastych.  

Na terenie Płocka istnieje kilka terenów zieleni, o charakterze parku. Są to obszary położone na 
Skarpie Płockiej tj.: Park za „Tumem” na Skarpie Wiślanej w rejonie Bazyliki Katedralnej, Park „Jar 
Abisynia”, teren wokół zalewu „Sobótka”, Park na Zdunach, Park na Górkach Podominikańskich, Park 
Mariawicki. Ogólnie można stwierdzić iż w Płocku brakuje rozległych parków lub terenów leśnych 
służących rekreacji. 

Ze względu na ograniczone przestrzenie terenów zieleni, ważnym elementem w strukturze zieleni 
stanowi zieleń osiedlowa, ogródki działkowe czy cmentarze. Zieleń osiedlowa towarzyszy zespołom 
wielorodzinnej zabudowy mieszkaniowej, będącej własnością komunalną, wspólnot mieszkaniowych 
oraz spółdzielni mieszkaniowych. Znaczną część zieleni osiedlowej stanowi zieleń spółdzielni 
mieszkaniowych i zieleń komunalna.  
 

Obszary chronione 

Płock położony jest częściowo w korytarzu ekologicznym doliny Wisły. Część miasta położona jest w 
obszarze sieci Natura 2000: Doliny Środkowej Wisły (PLB 140004) i Kampinoska Dolina Wisły (PLH 
140029). Na granicy miasta znajduje się obszar Natura 2000 Uroczyska Łąckie PLH 140021, który ze 
względu na swoją lokalizację pominięto w dalszych analizach. 

Doliny Środkowej Wisły (PLB 140004) o powierzchni 30 777,88 ha. Obejmuje fragment doliny 
rzecznej rzeki Wisły o długości około 250 km położony pomiędzy Puławami a Płockiem. Obszar 
specjalnej ochrony ptaków obejmuje teren międzywala Wisły, w obrębie którego występują cenne 
siedliska ptaków, charakterystyczne jedynie dla dolin dużych rzek nizinnych. Ze względu na ich 
położenie i częste zalewy, tereny te nie są przeważnie użytkowane przez człowieka, co pozwoliło 
zachować formy terenu ukształtowane przez naturalne procesy erozyjne i akumulacyjne wód 
powierzchniowych. W obrębie międzywala Wisły można wyróżnić trzy typy środowisk ważnych dla 
zachowania populacji rzadkich i ginących gatunków ptaków. Należą do nich: piaszczyste wyspy 
i ławice w nurcie, urwiste brzegi (skarpy) oraz tereny zalewowe brzegów. 

Dolina środkowej Wisły jest fenomenem przyrodniczym na skalę europejską, ze względu na 
zachowane tu fragmenty lasów łęgowych wierzbowo-topolowych, spotykane obecnie sporadycznie 
w dolinach dużych rzek, a także obecność znacznych powierzchni porośniętych nadrzecznymi 
zaroślami wierzbowymi, których występowanie wiąże się z powstawaniem świeżych aluwiów. 
Obecność specyficznych środowisk sprawiła, że obszar ten stał się bardzo ważną ostoją ptaków 
wodno - błotnych. Występują tu co najmniej 24 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. 
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Rysunek 1. Lokalizacja obszaru NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004) 

Kampinoska Dolina Wisły (PLH 140029) - specjalny obszar ochrony, którego powierzchnia wynosi 
20 659,11 ha, jest odcinkiem doliny Wisły pomiędzy Warszawą a Płockiem. Wisła na tym odcinku 
płynie swoim naturalnym korytem o charakterze roztokowym z licznymi łachami i namuliskami. 
Koryto kształtowane jest dynamicznymi procesami erozyjno - akumulacyjnymi, warunkującymi 
powstawanie naturalnych fitocenoz leśnych i nieleśnych w swoistym układzie przestrzennym. 

Charakterystycznym elementem tutejszego krajobrazu są lasy łęgowe. Bezpośrednio z korytem Wisły 
związane są ginące w skali Europy nadrzeczne łęgi wierzbowe Salicetum albo-fragilis i topolowe 
Populetum albae (kod 91E0),  których występowanie ograniczone jest do międzywala i starszych 
wysp. Dopełnieniem krajobrazu leśnego tego obszaru są łęgi wiązowo-jesionowe Ficario ulmentum 
minoris typicum (kod 91F0), oraz grądy subkontynentalne Tilio carpinetum typicum (kod 9170). 
Zajmują one bardzo niewielkie powierzchnie głównie w strefie przejściowej pomiędzy dnem doliny, 
a jej wysokimi, partiami krawędziowymi charakteryzującymi się mozaiką wąwozów erozyjnych 
i południową ekspozycją.  

Charakterystycznym elementem krajobrazu doliny Wisły są koryta boczne i starorzecza tworzące 
specyficzne ciągi, otoczone mozaiką zarośli wierzbowych, zadrzewień i lasów łęgowych. Starorzecza 
i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, Potamion (kod 3150) oraz 
zalewane muliste brzegi rzek (kod 3270) stanowią, podobnie jak wcześniej wymienione siedliska 
chronione, przedmiot ochrony obszaru. Pozostałe siedliska przyrodniczych występujące na terenie 
obszaru i stanowiące przedmiot jego ochrony to: Ciepłolubne, śródlądowe murawy napiaskowe 
Koelerion glaucae (kod 6120), zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinion (6410), ziołorośla górskie 
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Adenostylion alliariae i ziołorośla nadrzeczne Convolvuletalia sepium (6430) oraz Niżowe i górskie 
świeże łąki użytkowane ekstensywnie Arrhenatherion elatioris kod 6510). 

Różnorodność siedlisk warunkuje znaczne bogactwo gatunkowe zwierząt i roślin, w tym wielu 
chronionych i zagrożonych wymarciem. Z korytem rzeki nierozerwalnie związane są stabilne i silne 
liczebnie populacje bobra Castor fiber oraz wydry Lutra lutra, stanowiące przedmiot ochrony 
w granicach obszaru Kampinoska Dolina Wisły.  

Na szczególną uwagę zasługuje również ichtiofauna rzeki pomimo znacznego jej zanieczyszczenia. 
Występuje tu jedna z najliczniejszych w Polsce populacji bolenia Aspius aspius (1130). Do gatunków 
licznie występujących należą również gatunki takie jak, m.in.: różanka Rhodeus sariceus amarus 
(5339), zasiedlająca głównie starorzecza oraz odnogi koryta o niewielkim przepływie, głowacz 
białopłetwy Cottus gobio (1163), koza Cobitis taenia (1149), kiełb białopłetwy Romanogobio 
albipinatus (6144) oraz koza złotawa Sabanajewia aurata (1146). 

W odniesieniu do innych przedstawicieli świata zwierząt, wskazać należy, że rozlewiska i starorzecza 
stanowią miejsce rozrodu i przebywania dla 11 gatunków płazów, z których  Traszka grzebieniasta 
Triturus cristatus (1166) oraz Kumak nizinny Bombina bombina (1188), stanowią przedmiot ochrony. 
Obecność w krajobrazie zadrzewień, grup i pojedynczych drzew, wśród których duży odsetek 
stanowią stare wierzby stwarza dogodne warunki do bytowania pachnicy dębowej Osmoderma 
eremita (1084). Z innych chrząszczy na uwagę zasługuje stwierdzenie zgniotka cynobrowego Cucujus 
cinnaberinus. Kampinoska Dolina Wisły jest czwartym na Mazowszu znanym miejscem występowania 
tego gatunku. Przedmiotem ochrony w granicach obszaru pozostaje Trzepla zielona Ophiogomphus 
cecilia (1037). 

 

Rysunek 2. Lokalizacja obszaru NATURA 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB 140004) 

W obrębie lub sąsiedztwie miasta  znajdują się poniższe obszary chronione: 
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• Nadwiślański Obszar Chronionego Krajobrazu, - położony w granicach administracyjnych miasta, w 
jego wschodniej części.  
Obszar obejmuje ochroną obszar w obrębie powiatów: płońskiego, płockiego i sochaczewskiego. 
Całkowita powierzchnia obszaru wynosi 44 314,0 ha. 
Aktem prawnym na podstawie którego powołano obszar jest Uchwała Nr 163/XXVI/88 
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Płocku z dnia 9 czerwca 1988 r. w sprawie ochrony krajobrazu w 
województwie płockim (Dz. Urz. Woj. Płockiego z 1988 r. Nr 11, poz.106). Aktualnie 
obowiązującym aktem prawnym jest Uchwała Nr 165/13 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z 
dnia 28 października 2013 r. zmieniająca rozporządzenie Wojewody Mazowieckiego w sprawie 
Nadwiślańskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu położonego na terenie powiatów płońskiego, 
płockiego i sochaczewskiego (Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z dnia 4 listopada 2013 r. poz. 11274). 

• Gostynińsko – Włocławski Park Krajobrazowy – położony poza granicami miasta Płock. Otulina 
Obszaru zlokalizowana jest w południowo – zachodniej części miasta  

 
Na terenie miasta Płocka funkcjonują dwa zespoły przyrodniczo krajobrazowe: 

• Jar Rzeki Brzeźnicy, 

• Jar Rzeki Rosicy 

Jar Rzeki Brzeźnicy został powołany na podstawie Uchwały nr 524/XXX/2017 Rady Miasta Płocka z 
dnia 28 marca 2017 r. w sprawie Zespołu Przyrodniczo-Krajobrazowego Jaru Rzeki Brzeźnicy w Płocku 
(Dz. Urz. Woj. Maz. z 2017 r., poz. 4101). Powierzchnia obszaru chronionego wynosi 80,0 ha. Celem 
jest ochrona cennego krajobrazu naturalnego dla zachowania jego wartości estetycznych, 
rekreacyjnych oraz funkcji korytarza ekologicznego. 

Jar Rzeki Rosicy został powołany na podstawie Uchwały Nr 998/XLIX/02 Rady Miasta Płocka z dnia 29 
stycznia 2002 r. w sprawie utworzenia Zespołu Przyrodniczo - Krajobrazowego Jaru Rzeki Rosicy w 
Płocku (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002 r. Nr 54, poz. 1129). W opisie celów ochrony 40 ha terenu 
wskazano zachowanie cennego krajobrazu naturalnego i jego wartości estetycznych, rekreacyjnych 
oraz funkcji korytarza ekologicznego. 
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Rysunek 3 Lokalizacja zespołu przyrodniczo – krajobrazowego Jar Rzeki Brzeźnicy (Źródło: 

www.geoserwis.gdos.gov.pl/mapy) 

 

Rysunek 4 Lokalizacja zespołu przyrodniczo – krajobrazowego Jar Rzeki Rosicy (Źródło: 

www.geoserwis.gdos.gov.pl/mapy) 
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Pomniki przyrody 

Celem ochrony pomników przyrody jest zachowanie, ze względów naukowych i dydaktycznych, 
tworów przyrody odznaczających się indywidualnymi i niepowtarzalnymi cechami. Na terenie miasta 
zarejestrowanych jest 10 pomników przyrody, główne gatunki to dąb szypułkowy, platan klonolistny, 
miłorząb chiński.  

 

Fauna i flora 

Do najliczniej reprezentowanych gatunków należą: lipa drobnolistna, klon pospolity i topola czarna. 
Ważny element zieleni stanowią krzewy, stwierdzono około 120 taksonów krzewów. Do najliczniej 
reprezentowanych gatunków należą: tawuły, ałycze, lilaki, jaśminowce, forsycje, cisy i jałowce.  

Pod względem faunistycznym najważniejszy element stanowi rzeka Wisła. Dolina rzeki Wisły jest 
ważnym szlakiem migracyjnym  ptaków. W nurcie rzeki w okresie migracji stwierdzono 43 gatunki 
ptaków. Na uwagę zasługuje fakt występowania tutaj 11 gatunków o znaczeniu  wspólnotowym 
z załącznika 1 Dyrektywy  Ptasiej: bociana czarnego, bociana białego, bielika, żurawia, łęczaka, 
rybitwy rzecznej, rybitwy białoczelnej, rybitwy czarnej, dzięcioła czarnego, jarzębatki, błotniaka 
stawowego i zimorodka. Czapla biała, rybitwa rzeczna i zimorodek obserwowane były w okresie 
migracji przez dłuższy czas, co świadczy o wykorzystaniu rzeki na tym odcinku jako miejsca żerowania 
i odpoczynku.   

W korycie Wisły w okresie rozrodu stwierdzono 12 gatunków, wśród których notowano 
najcenniejsze, typowe  dla  dolin  rzecznych  gatunki, stanowiące przedmiot ochrony ostoi - siweczkę 
rzeczną,  tracze  nurogęsi,  mewy  pospolite, śmieszki i srebrzyste.   

W pobliskich jeziorach odnotowano obecność m. in. bączka, ślepowrona, które są gatunkami zwierząt 
wymagającymi ochrony czynnej.   

Na pobliskich łąkach obejmujących lotnisko w obrębie Płocka spotykano krwawodzioba  jak i rycyka. 

Na wysoczyźnie, w  rejonie doliny  Wisły, skład  gatunkowy jest znacznie uboższy. Stwierdzono  tu 
zaledwie 20  gatunków ptaków. Występują tu  ptaki leśne związane z zadrzewieniami  rozproszonymi, 
między innymi: zięba, dzwoniec,  szczygieł,  kos,  drozd śpiewak, pleszka, bogatka, pełzacz ogrodowy. 

Mniejsze zróżnicowanie gatunkowe w rejonie rzeki obserwuje się na terenie zabudowy 
jednorodzinnej. Są tu gatunki typowo synantropijne. 

Wśród ssaków  żyjących w dolinie Wisły stwierdzono  liczne  ślady  bytowania  bobra. W dziczejących 
sadach występują  tropy saren oraz zajęcy. 

Dogodnym miejscem rozrodu żaby wodnej, żaby jeziorowej, żaby trawnej oraz ropuchy są stawy na 
terenie ZOO. 

Również doliny mniejszych rzek (Brzeźnica, Rosica) mają duże znaczenie dla jakości i sprawności 
funkcjonowania układów przyrodniczych. 

5.1.2 Położenie fizyczno – geograficzne i morfologia terenu 

Obszar miasta według podziału fizyczno-geograficznego J. Kondrackiego należy do prowincji Niżu 
Środkowoeuropejskiego, podprowincji Pojezierza Południowobałtyckiego i makroregionów: 
Pojezierza Chełmińsko-Dobrzyńskiego oraz Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej. W granicach 
Pradoliny Toruńsko- Eberswaldzkiej leży mezoregion Kotlina Płocka, natomiast w granicach Pojezierza 
Chełmińsko- Dobrzyńskiego – mezoregion Pojezierza Dobrzyńskiego. Miasto Płock znajduje się na 
pograniczu tych dwóch mezoregionów. Pojezierze Dobrzyńskie i Kotlina Płocka stanowią południowo-
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wschodni kraniec podprowincji Pojezierzy Południowobałtyckich, graniczącej z Nizinami 
Środkowopolskimi. Obszar ten będący moreną denną ostatniego zlodowacenia, przy krawędzi 
Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej nie odbiega pod względem morfologicznym i klimatycznym od 
innych młodoglacjalnych terenów środkowej części kraju. Obszar Nizin Środkowopolskich związany 
jest ze zlodowaceniem środkowopolskim i zajmuje przeważająca część Mazowsza Płockiego 
i charakteryzuje się łagodną rzeźbą. Jest to przeważnie lekko falista równina, natomiast północna 
część miasta należąca do Pojezierzy Południowobałtyckich ma typowo młodoglacjalny krajobraz, 
obok równin morenowych występują tu wały ozów, pagórki kemowe, oraz różne kształty wydm 
wykształconych na polach sandrowych. W Kotlinie Płockiej występuje system tarasów erozyjno-
akumulacyjnych rzeki Wisły nadbudowanych formami akumulacji eolicznej. Miasto dzieli na dwie 
części dolina Wisły 

5.1.3 Budowa geologiczna  

Pod względem budowy geologicznej miasto położone jest w synklinorium warszawskim, które 
stanowi środkową część synklinorium brzeźnego. Synklinorium warszawskie wypełniają osady 
mezozoiczne kredy górnej przykrytej osadami trzeciorzędu (paleogenu i neogenu). Osady paleogenu 
reprezentowane są przede wszystkim przez piętro oligoceńskie, natomiast neogenu przez piętra 
miocenu i pliocenu. 
Osady kredy górnej występują w podłożu trzeciorzędu i stwierdzone zostały w najgłębszych otworach 
wiertniczych. Wykształcone są one w postaci piasku, piaskowców, margli i wapieni. Powierzchnia 
osadów kredy górnej kształtuje się średnio od 40 do 80 m p.p.m. i jest łagodnie nachylona na NE. W 
rejonie miasta można zaobserwować różnice w położeniu margli dochodzące do 42, 7 m, co 
uzasadnia przyjęcie dyslokacji tektonicznej o przebiegu NNW-SSE (Skompski, Słowański). 
Osady oligocenu nie odsłaniają się na powierzchni terenu, stwierdzone zostały w podłożu miocenu w 
kilku otworach wiertniczych. Wykształcone są na ogół jako piaski drobno i średnioziarniste 
z domieszką glaukonitu, lokalnie z większym udziałem frakcji gruboziarnistej i mułków piaszczystych 
barwy zielonej. Powierzchnia osadów oligoceńskich kształtuje się średnio od 56 do 80 m p.p.m. 
Miąższość osadów waha się od 7 do 50 m. 
Osady miocenu zostały stwierdzone w otworach wiertniczych, jak również odsłaniają się na 
powierzchni terenu w skarpie Wisły na SE od Płocka. W odsłonięciu stwierdzono występowanie 
piasków kwarcowych z domieszką pyłu węglowego i pojedynczych okruchów węgla brunatnego. 
Oprócz piasków kwarcowych, osady miocenu wykształcone są w postaci ciemnobrunatnych iłów 
i mułków z warstwami węgla brunatnego. Strop osadów miocenu pokazuje znaczne deniwelacje od 
+43 m n.p.m. do - 48 m n.p.m. Miąższość osadów waha się od około 20 do 100 m.  
Osady pliocenu stanowią bezpośrednie podłoże czwartorzędu. Występują wzdłuż doliny Wisły, 
Brzeźnicy i Skrwy. Wykształcone są w postaci iłów i mułków niebieskozielonych lub szarych 
z rdzawymi, żółtymi i brązowymi plamkami. Odmianą facjalną iłów i mułków są piaski kwarcowe. 
Strop osadów pliocenu kształtuje się na wysoczyźnie od 35 do 85 m n.p.m., a w dolinie Wisły od 24 
do około 60 m n.p.m. Miąższość osadów waha się od 40 do 95 m. Jedną z głównych przyczyn 
znacznych deniwelacji występowania stropu osadów miocenu i pliocenu były prawdopodobnie 
procesy glacitektoniczne. 
Bezpośrednio na osadach pliocenu zalegają utwory czwartorzędu, których całkowita miąższość 
wynosi od ok. 30 m do 70 m. Najstarsze osady czwartorzędowe stwierdzone zostały w otworach 
wiertniczych i w krawędziach erozyjnych rzeki Wisły. Prawdopodobnie glina zwałowa odsłaniająca się 
z krawędzi Wisły nad osadami pliocenu jest osadem zlodowacenia południowopolskiego, jak również 
glina występująca pod przykryciem piasków rzecznych w rejonie Radziwia (Brwilna Dolnego i na 
zachód od Oleśnicy). 
Torfy występują przede wszystkim w obrębie tarasu zalewowego na lewym brzegu Wisły. Miąższość 
ich z reguły wynosi od 1 do 2 m.  
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Na terenie miasta, z punktu widzenia ich przydatności dla budownictwa, występujące utwory 
geologiczne charakteryzują się zróżnicowanymi właściwościami. Do grupy gruntów o korzystnych 
właściwościach dla budownictwa zaliczyć należy: gliny zwałowe (grunty skonsolidowane, nośne), 
piaski i żwiry moren czołowych, i ozów (grunty zagęszczone, nośne), piaski i żwiry wodnolodowcowe 
(grunty zagęszczone, nośne). 
Do grupy gruntów o mniej korzystnych właściwościach dla budownictwa zalicza się piaski rzeczne 
tarasu nadzalewowego (grunty nośne), osady zastoiskowe takie jak: mułki piaszczyste, piaski pylaste 
i iły warwowe (grunty o zróżnicowanych właściwościach geotechnicznych – na ogół słabonośne, 
zmieniające konsystencję pod wpływem wody). 
Do grupy gruntów o niekorzystnych właściwościach dla budownictwa zaliczyć można: piaski eoliczne 
(grunty luźne, sypkie, słabonośne), piaski i mady rzeczne tarasów zalewowych (grunty 
słabozagęszczone, słabonośne), deluwia i aluwia (grunty nieskonsolidowane, słabonośne) oraz grunty 
wypełniające zagłębienia bezodpływowe, starorzecze, dolinki erozyjne denudacyjne (grunty 
nieskonsolidowane, nienośne, zawodnione). Do gruntów o niekorzystnych właściwościach należy 
zaliczyć również iły plioceńskie występujące lokalnie w dolinie rzecznej (grunty o zróżnicowanych 
właściwościach geotechnicznych – pod wpływem wody pęcznieją, posiadają zdolności do 
uplastycznienia). 

5.1.4 Gleby 

Miasto położone jest w obrębie różnych jednostek geomorfologicznych, które charakteryzują się 
różnymi wysokościami bezwzględnymi oraz odmienną rzeźbą terenu. W pasie wysoczyzny występują 
formy powstałe w okresie ostatniego zlodowacenia. Dominującą formą rzeźby terenu jest 
wysoczyzna polodowcowa, zbudowana z gliny zwałowej z licznymi zagłębieniami bezodpływowymi i 
formami deglacjacji arealnej.  

Wysoczyznę polodowcową otaczają sandry i poziomy sandrowe, na powierzchni których występują 
zagłębienia bezodpływowe o charakterze obniżeń wytopiskowych i form akumulacji eolitycznej. 

Powierzchnię wysoczyzny oddzielają od doliny Wisły krawędzie erozyjno- denudacyjne, których 
wysokości wynoszą ok. 20 -30 m. W Kotlinie Płockiej występują system tarasów erozyjno – 
akumulacyjnych rzeki Wisły nadbudowanych formami akumulacji eolicznej.  

Na analizowanym terenie opisu użytków rolnych i gleb dokonano w oparciu o trzy jednostki jakimi są: 
1. Wysoczyzna Płocka obejmująca teren od północnej granicy opracowania do Skarpy Wiślanej 

północnej – obejmuje najlepsze gleby i grunty rolnicze przydatne dla rozwoju sadownictwa, przy 
stosunkowo niewielkiej powierzchni słabych użytków rolnych, które można przeznaczyć na inny 
cel (zabudowa, zalesienia).  

Występują tu gleby: 

Gleby pyłowe średniogłębokie na piasku luźnym względnie słabogliniastym są średniodobrym 
użytkiem rolnym, dając grunty orne przewarstwione III lub IV b klasy. Zaliczane są one do 
kompleksów żytnich dobrych i bardzo dobrych, przy czym słabą ich stroną jest mała odporność na 
suszę, a więc zależność od odpowiedniego rozłożenia opadów atmosferycznych. Występują w 
północno-zachodniej części obszaru niewielkimi powierzchniami na obrzeżu miasta.  

Gleby wyługowane brunatne pyłowe całkowite są dobrym i bardzo dobrym użytkiem rolnym klasy 
IIIa- IIIb, a nawet II klasy. Zaliczane są do kompleksu pszennego dobrego i bardzo dobrego, występują 
niewielkimi powierzchniami zarówno na obszarze miasta jak i na wschód i zachód od miasta.  

Gleby pyłowe zbielicowane i brunatne wyługowane na glinach średniopylastych i płytkich są dobrym 
użytkiem rolnym (lokalnie bardzo dobrym), w klasach IIIa, IIIb, a nawet II klasy użytku rolnego. 
Zaliczone w przewadze do kompleksów przydatności rolnej pszennej dobrej i żytniej bardzo dobrej, z  
niewielkim udziałem kompleksu zbożowo-pastewnego mocnego i pszennego dobrego. Występują 
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niemalże w całej wschodniej części obszaru oraz między Wisłą a kompleksem leśnym Brwilna w 
zachodniej części obszaru, jako czarne ziemie zdegradowane towarzyszą poprzednim, wykazując 
podobną przydatność. Tylko miejscami, z uwagi na zwiększone zawilgocenie, obniżają klasę użytku do 
IVa i otrzymują przydatność zbożowo-pastewną mocną. Jest to w sumie grupa gleb stanowiąca 
zwarty areał gruntów, decydujących o ukierunkowaniu produkcji rolnej w obrębie miasta. 

Gleby pyłowe brunatne wyługowane podścielone iłem lub gliną ciężką – występują bardzo małymi 
powierzchniami na osiedlu Trzepowo. Dają dobre użytki orne klasy IIIa, w kompleksie pszennym 
dobrym, o podobnej strukturze czarne ziemie zdegradowane występują ograniczonymi 
powierzchniami przy zachodniej granicy z Zakładem PKN ORLEN oraz przy północno-wschodniej 
granicy opracowania. Są to gleby okresowo lub trwale za mokre, przez co jako użytek orny oscylują w 
klasach IVa i IVb bądź jako użytek zielony klasy IV. 

Gleby brunatne wytworzone w piaskach gliniastych lekkich – zalegają na północ od kompleksu 
leśnego Brwilno, w sąsiedztwie Skarpy Wysoczyzny na północ od Borowiczek ku wschodniej granicy 
opracowania, na obrzeżach doliny Słupianki i mniejszych cieków erozyjnych oraz na obszarze 
przyległym na wschodzie do terenu Zakładu PKN ORLEN. Są to na ogół grunty orne o przydatności 
żytnio-łubinowej i żytnio-ziemniaczanej słabej (klasy IVb – V), z lokalnie występującymi gruntami o 
przydatności żytniej bardzo dobrej i dobrej na glebach z występującą w podłożu gliną. Gruntom tym 
towarzyszą czarne ziemie zdegradowane piaszczysto-pylaste, przeważnie w klasach IVb – V użytku 
ornego i przydatności zbożowo-pastewnej słabej. 

Gleby wytworzone w piaskach gruboziarnistych luźnych i słabogliniastych zalegają pod lasami i jako 
grunty orne niewielkimi powierzchniami występują w ich sąsiedztwie. Wymienić tu należy najbliższe 
sąsiedztwo: Brwilno, kompleksu leśnego położonego między Borowiczkami i doliną Słupianki, 
otoczenie samych Borowiczek i niewielkie fragmenty w sąsiedztwie Zakładu PKN ORLEN. Przeważają 
tu gleby płytkie na piaskach głębokich, w klasach V/VI użytku ornego. Piaski gliniaste lekkie 
(słabogliniaste) większej miąższości występują sporadycznie, jak również piaski gliniaste naglinowe 
lub napyłowe. Osiągają one klasę IVa i IVb, o kompleksach przydatności żytniej słabej, względnie 
dobrej. 

 
2. Dolina Wisły zwana na tym odcinku Kotliną Płocką, obramowana skarpami Wisły północną i 

południową – występują tu średniej jakości grunty rolne, duża powierzchnia użytków zielonych i 
pewien areał kompleksów leśnych rozproszonych na całym obszarze, 
Występują tu gleby 

Mady piaszczyste, wytworzone z piasków luźnych i słabogliniastych, częściowo z piasków 
zawierających duże ilości pyłu (do 40%) zalegają dużymi powierzchniami w Tokarach – Rąbierz, 
Radziwiu, Borowiczkach, Ośnicy oraz w Pieńkach. Przeważa tu V i VI klasa gruntów ornych, a jedynie 
w piaskach pylastych klasa użytku ornego dochodzi do IVb i IVa, natomiast użytku zielonego do klas III 
i IV. W sumie są to słabe użytki rolne z bardzo małym udziałem użytków średniej jakości. 

Mady pyłowe reprezentowane są zarówno przez mady lekkie jak i średnie, w sumie jednak stanowią 
dużo mniejszy, bardziej zróżnicowany obszar niż mady piaszczyste. Najlepsze z nich to mady pyłowe 
całkowite lekkie oraz o strukturze średniogłębokiej gliny pylastej, podścielonej piaskiem. Dają użytki 
orne klas IIIa, IIIb i II. Położone są na Kępie Ośnickiej w Słupnie i Brwilnie. Dołączyć do nich można 
mady średnie nadiłowe, strukturalne, w klasie IIIa i IIIb w rejonie Radziwia. Są to grunty orne 
zaliczane do kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego. W terenach położonych niżej 
rozlokowały się użytki zielone, na madach szaro-próchniczych, o charakterystyce czarnych ziem 
zdegradowanych. Wartość użytków zielonych charakteryzuje się klasami od III do V. W sąsiedztwie 
skarpy wysoczyzny południowej występują gleby próchniczne, namyte ze zboczy skarpy, o użytkach 
ornych w klasach od IV do II. Poza wyżej wymienionymi madami sporadycznie niewielkimi 
powierzchniami występują mady ciężkie. W torfach dolinowych wytworzyły się kompleksy gleb 
torfowych, namułowo-torfowych i murszowo-torfowych o różnej miąższości. Obok nich występują też 
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piaski murszaste. Zlokalizowane są w zachodniej części obszaru doliny od Radziwia do Brwilna, dając 
użytki łąkowe i pastwiska klas V/VI i III/IV. 

 
3. obszar równinny między południową Skarpą Wisły i południową granicą Płocka – to teren 

jednolicie słaby i bardzo słaby pod względem wartości glebowej i stopnia przydatności 
uprawowej, z dużymi, zwartymi kompleksami leśnymi  

Piaski podścielone są piaskiem luźnym, z występującą głębiej gliną. Gliny podglebia wychodzą na 
powierzchnię w strefie samej skarpy. Gleby te budują piaski luźne całkowite, osiągające miejscami w 
warstwie próchnicznej strukturę piasku słabogliniastego. Odczyn glebowy kwaśny – typ gleby 
brunatnej wyługowanej. Do produkcji rolnej przydatność bardzo ograniczona i zaliczana do 
kompleksu żytniołubinowego, z dodatkiem kompleksu żytniego słabego. Bonitacja użytków ornych 
klas od V do VI. W zagłębieniach terenu występują gleby podmokłe, piaszczyste, powierzchownie 
zmurszałe, z użytkami zielonymi klasy od V do VI. Sporą powierzchnię obszaru pokrywają lasy. 

5.1.5 Zasoby naturalne 

Na obszarze miasta obecnie nie zarejestrowano udokumentowanych złóż kopalin oraz nie występują 
tereny górnicze. 
Na podstawie danych dotychczasowych zasobów złóż surowców mineralnych należy stwierdzić, że na 
terenie miasta złoża te są niewielkie i w znacznym stopniu wyeksploatowane. Aktualnie na terenie 
miasta nie jest prowadzona działalność wydobywcza kopalin pospolitych, z wyjątkiem wydobywania 
piasku z Wisły.  

5.1.6 Osuwiska, tereny zagrożone występowaniem ruchów masowych ziemi  

Trzy główne czynniki, które w warunkach polskich przyczyniają się do występowania osuwisk to 

budowa geologiczna i rzeźba terenu, intensywne lub długotrwałe opady deszczu, a także działalność 

człowieka, przy czym analiza tej ostatniej została w niniejszym dokumencie ograniczona, jako 

niezwiązana ze zmianami klimatu (nie uwzględnia się, na przykład, osiadania terenu w związku ze 

eksploatacją pokładów kopalin). 

Podstawowymi źródłami informacji na temat ewentualnych osuwisku zidentyfikowanych na obszarze 

Płocka były: 

a) System Osłony Przeciwosuwiskowej Polski (Państwowy Instytut Geologiczny 

http://geoportal.pgi.gov.pl/portal/page/portal/SOPO), 

b) Miejskie dokumenty strategiczne lub rejestr osuwisk i terenów zagrożonych ruchami 

masowymi ziemi. 

Skarpa Wiślana jest najbardziej charakterystycznym elementem rzeźby terenu na obszarze miasta 

Płocka. Swój obecny kształt zawdzięcza działaniu wielu czynników, zarówno przyrodniczych, jak 

i antropogenicznych. Najważniejszym czynnikiem kształtującym morfologię Skarpy Płockiej jest erozja 

boczna Wisły. Wysokie zbocza skarpy są typowym obszarem powstawania osuwisk związanych z 

doliną rzeczną. Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi na terenie miasta Płocka 

został sporządzony na podstawie analizy materiałów archiwalnych oraz kartowania terenowego.  

Na tej podstawie wyznaczono 7 obszarów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz zlokalizowano 

5 czynnych osuwisk. Analizowane dane archiwalne dotyczą okresu 40 lat. 

Odcinek Skarpy Wiślanej w prawobrzeżnej części nabrzeża w rejonie ulicy Grabówka został uznany 

jako obszar niezagrożony. Na tym odcinku skarpa jest oddalona od koryta rzeki, ma małe nachylenie. 
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Poniżej wykaz terenów zagrożonych: 

• Grabówka – Most Piłsudskiego, zidentyfikowano 3 osuwiska, 8 osuwisk archiwalnych 

• Most Piłsudskiego – Hotel Starzyński, obecnie brak czynnych osuwisk, 9 archiwalnych 

• Hotel Starzyński – Jar Kazimierza Wielkiego, 1 osuwisko oraz 5 archiwalnych 

• Jar Kazimierza Wielkiego – Jar Abisynia, brak aktywnych osuwisk, 4 archiwalne 

• Jar Abisynia – Jar Brzeźnicy, 1 osuwisko, 4 archiwalne 

• Jar Brzeźnicy – brak czynnych osuwisk, 4 archiwalne 

• Jar Brzeźnicy – Szpitalna, brak czynnych, brak danych dotyczących osuwisk archiwalnych. 

Łącznie zidentyfikowano 5 czynnych osuwisk oraz 34 archiwalne. 

Skarpa Płocka w latach osiemdziesiątych XX wieku, po powodzi zimowej (1981/1982) została 

zabezpieczona, wzdłuż całego brzegu na odcinkach I i II wykonano zaporę, którą opasano wzgórze 

katedralne. Prace te ustabilizowały ruchy osuwiskowe i w dużej mierze zmieniły charakter procesów 

brzegowych. 

Poza osuwiskami na terenie miasta określono tereny zagrożone ruchami masowymi. Tereny 

zagrożone definiujemy jako obszary, na których istnieje potencjalna możliwość powstania i rozwoju 

nowych osuwisk. Wynika to z budowy geologicznej i morfologii tych terenów, która jest zbliżona do 

terenów, na których osuwiska już istnieją. 

Skarpa na odcinku miejskim dzieli się na III odcinki, ze względu na charakter powierzchni stropowej 

iłów plioceńskich : 

• Odcinek I – teren zagrożony nr 1 (od ul. Grabówka do Mostu im. Legionów Mar. J. 
Piłsudskiego). W granicach odcinka znajduje się duża, stara nisza osuwiskowa 
zagospodarowana przez ZOO. W niszy znajduje się obecnie Klub Płockie Towarzystwo 
Wioślarstwie. Obecni użytkownicy budynków tam położonych mają częste problemy z 
rozrywaniem przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych oraz pękaniem budynków. Na 
odcinku tym są wyznaczone 3 aktywne osuwiska. 

• Odcinek II – teren zagrożony nr 2 i 3 (od Mostu im. Legionów Mar. J. Piłsudskiego do Jaru 
Kazimierza). Na odcinku tym jest zlokalizowane Stare Miasto wraz z najcenniejszymi 

zabytkami. Osuwiska na tym odcinku powstają głównie w wyniku ulewnych deszczy – woda 
dostaje się w głąb szczelin, następuje smarowanie powierzchni spękań i w efekcie może dojść 
do przemieszczeń mas ziemnych. Wyznaczono tu okresowo czynne osuwisko nr 4. 

• Odcinek III – obejmuje tereny zagrożone nr 4,5,6 (od Jaru Kazimierza do Jaru Brzeźnicy). Na 
całym odcinku widoczne są ślady dawnych osuwisk. W wyniku powodzi zimowej 1979/ 1980 
na zboczu pod Domem Technika powstało widoczne do dzisiaj osuwisko. Na odcinku tym 

miało miejsce również w latach ubiegłych duże osuwisko ,,Na Zdunach” powyżej ul. 
Kazimierza Wielkiego. 
Na odcinku na północ od Jaru Brzeźnicy do granic administracyjnych miasta, skarpa zaczyna 
zmniejszać swoje nachylenie i wysokość. Ulokowane są tam pojedyncze domostwa oraz 
ogródki działkowe. Obecnie nie zauważono w tym terenie aktywnych osuwisk, jednakże ze 
względu na ukształtowanie zbocz, ich nachylenie oraz bliskość skarpy do koryta Wisły mogą 
sprzyjać rozwojowi ruchów masowych na tych obszarze. 

 

Proces rozwoju osuwisk na zboczach doliny Wisły jest procesem naturalnym, wynikającym z budowy 

geologicznej i morfologicznej. Należy pamiętać o tym, że będzie on się naturalnie rozwijał. Aby 

ograniczyć zagrożenia z niego wynikające, każdy z obszarów zagrożonych poddany jest 
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monitoringowi. W przypadku obszarów 1 do 6 prowadzony jest monitoring geodezyjny na odcinku 7 

prowadzony jest monitoring powierzchniowy polegający na dokumentowaniu fotograficznym oraz 

rejestracji występowania wszelkiego typu zjawisk mogących świadczyć o aktywności mas 

gruntowych. 

 

Rysunek 5 Mapa terenów zagrożonych ruchami masowymi 

5.1.7 Wody powierzchniowe oraz zagrożenie powodziowe 

Podstawową dla omawianego obszaru rzeką jest Wisła, będąca osią hydrograficzną omawianego 
obszaru, przecinając Płock na część północną i południową. Wisła jest ważnym źródłem zaopatrzenia 
mieszkańców w wodę pitną. 
Na prawym brzegu rzeki Wisły zlokalizowany jest zbiornik wodny – Zalew Sobótka. Powstał on z 
rozlewiska Wisły. Oddzielony jest od rzeki wałem przeciwpowodziowym, na koronie którego 
przebiega droga. Spełnia on głównie funkcję rekreacyjną. W północnej części Miasta Płocka 
występują zlewnie trzech małych rzek: 

− Brzeźnicy – rzeki o długości 16,5 km i powierzchni zlewni 74,9 km2, 

− Rosicy – rzeki o długości 9,7 km i powierzchni zlewni 25,0 km 2, 
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− Słupianki – rzeki o długości 19,6 km i powierzchni zlewni 82,7 km2
 . 

Uzupełnienie sieci hydrograficznej omawianego obszaru stanowią krótkie cieki, kanały i rowy 
melioracyjne uchodzące do Wisły, a także niewielkie oczka wodne, dolinki sandrowe i obiekty małej 
retencji.  
Powierzchnia gruntów zmeliorowanych na terenie Miasta Płocka to 292 ha gruntów ornych i 403 ha 
trwałych użytków zielonych. Długość rowów melioracji szczegółowej wynosi 50,1 km. 

 
Rysunek 6 Sieć hydrograficzna Miasta Płocka (źródło Program Ochrony środowiska dla miasta Płocka) 

 

Jednolite części wód powierzchniowych (JCWP) 

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie wykonał ocenę stanu / potencjału 
ekologicznego oraz stanu chemicznego w 152 jednolitych częściach wód (JCW) przebadanych w 
latach 2010-2014.  
Badania monitoringowe prowadzono na terenie Miasta Płocka w dwóch reprezentatywnych 
punktach pomiarowo - kontrolnych. Jednolita część wód Wisła od Narwi do Zbiornika Włocławek 
(PLRW2000212739) kontrolowana była w punkcie „Wisła – Płock (poniżej starego mostu, prawa 
strona rzeki)”, natomiast Jednolitą część wód Brzeźnica (PLRW20001727529) przebadano w punkcie 
„Brzeźnica - Płock (most na ulicy Dobrzyńskiej)”. Wyniki badań monitoringowych przedstawiono w 
formie tabeli. 
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Tabela 5 Punkty pomiarowe  kontrolne (ppk) monitoringu rzek na terenie Miasta Płocka*  

Lp. Nazwa punktu 
Klasa 

elementów 
biologicznych 

Klasa 
elementów 

hydromorfo-
logicznych 

Klasa elementów 
fizykochemicznych 

Stan / 
potencjał 

ekologiczny 

Stan 
chemiczny 

Wyniki monitoringu prowadzonego w roku 2017* 

1 Wisła - Płock 
(poniżej starego 
mostu, prawa 
strona rzeki) 

IV I II słaby poniżej 
dobrego 

Wyniki monitoringu prowadzonego w roku 2016** 

2 Brzeźnica - Płock 
(most na ulicy 
Dobrzyńskiej)  

IV II II słaby poniżej 
dobrego 

* - raport WIOŚ za rok 2017  
** - raport WIOŚ za rok 2016  

Zagrożenia powodziowe  

Na terenie Miasta Płocka zagrożenie powodziowe dotyczy przede wszystkim lewobrzeżnej części 
opisywanej jednostki. O ile w prawobrzeżnej części, w większości zlokalizowanej na skarpie, powodzią 
zagrożone są jedynie niewielkie fragmenty Miasta, o tyle w obszarze pośredniego zagrożenia znajduje 
się około 2/3 całej powierzchni lewobrzeża. Dotyczy to terenów zlokalizowanych w bezpośrednim 
sąsiedztwie Wisły. 

Obszary zagrożenia powodziowego obejmują: 

1. Prawy brzeg Wisły: Dolina Ośnicka na terenie miasta na odcinku 0,8 km obwałowana jest zaporą 
boczną klasy III i wałami wstecznymi Słupianki o długości 1,4 km kl. II. Powierzchnia doliny 375 ha dla 
wody 1% (stuletniej). 

2. Lewy brzeg Wisły:  

• Dolina Tokary – Radziwie obwałowana zaporą boczną klasy II. Powierzchnia doliny 1253 ha, 
dla wody 1% (stuletniej) 

• Dolina Radziwie – Popłacin – Brwilno na terenie miasta na odcinku 1,8 km, obwałowana 
zaporą boczną klasy II.  Powierzchnia doliny na terenie miasta 489 ha, dla wody 1% 
(stuletniej). Port rzeczny (os. Radziwie) chroniony jest bramą przeciwpowodziową wraz z 
zaporą boczną. 

Do obszarów bezpośredniego zagrożenia powodzią zalicza się ulicę Gmury z przyległościami 
terenowymi: grunty orne – 5,5 ha, lasy - 4,0 ha, działki budowlane (gospodarstwa) – 5,5 ha, droga – 
1,0 ha i nieużytki – 0,5 ha, łącznie 16,6 ha. Na 44 działkach zlokalizowanych jest 35 budynków 
zamieszkałych przez około 127 osób (36 rodzin). 

Do obszarów potencjalnego zagrożenia powodzią zaliczone są: 

1. Osiedle Borowiczki (ulice: Flisacka, Grabówka, Podwale, Powiśle, Pocztowa, Roztocze, Rybna, 
Wójtowa, Zarzeczna, Zgodna). W strefie zagrożenia zamieszkuje 540 osób (156 rodzin). 

2. Osiedle Radziwie (ulice: Górka, Wąska, Strażacka, Wygon, Przesmyk, Portowa, Ogrodowa, 
Kolejowa, Szkutnicza, Teligi, Szucha, Zagroda, Popłacińska, Kapitańska, Marynarska, Kotwiczna, 
Zielona, Leśna, Sukcesorska, Gromadzka, Piaskowa, Stoczniowa, Drzewna, Tartaczna, Kręta, 
Okopowa, Sannicka, Krakówka, Siewna, Dobrzykowska, Gąbińska, Kościelna, Cicha, Spokojna, 
Ukośna, Kolejowa). W strefie zagrożenia zamieszkuje 487 osób (135 rodzin). 
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3. Pradolina Wisły (ulice: Dobrzykowska, Jordanowska, Nadwiślańska, Na stoku, Nizinna, Tokarska, 
Kutnowska). W strefie zagrożenia zamieszkuje 487 osób (135 rodzin) 

W ramach Planu zarządzania ryzykiem powodziowym dla obszaru dorzecza Wisły wskazano miasto 
Płock jako obszar narażony na niebezpieczeństwo powodziowe. 

Obszar Płocka narażony jest na występowanie powodzi roztopowych i zatorowych. Najdotkliwsza 
w skutkach powódź w Płocku miała miejsce w 1982 r. Wystąpiła ona w dniach 4-19 stycznia 1982 r. 
Była to powódź zatorowa, związana z niekorzystnymi warunkami meteorologicznymi utrzymującymi 
się w miesiącu grudniu 1981 r. (okres silnych mrozów w połowie miesiąca, ocieplenie w jego końcu 
i ponowny spadek temperatury). Wywołało to powstanie, a następnie ruszenie lodu, spływ śryżu 
i drobnej kry, sprzyjające rozwojowi zjawisk lodowych. W końcu pierwszej dekady stycznia warunki 
pogodowe (bezchmurne niebo, mroźne noce, silne wiatry i duże wychłodzenie wody) spowodowały 
dalsze tworzenie się śryżu. Powódź ze stycznia 1982 r. miała nietypowy przebieg i charakter z uwagi 
na miesiąc, w którym wystąpiła i na skalę. Przy stosunkowo niewielkich objętościach przepływów 
rzędu 2300-4400 m3/s (inne charakterystyczne przepływy w tym miejscu wynosiły: Q50%=3800 
m3/s, Q1%=8970 m3/s i Q0,1%=11490 m3/s, a największy notowany przepływ roztopowy z 29 marca 
1924 r. Q=8620 m3/s), nastąpiło prawie całkowite wypełnienie zbiornika we Włocławku przez krę i 
utwory śryżowe. W dniu 9.01.1982 r. przy stanie wody w Płocku 912 cm, Wojewoda Płocki ogłosił 
stan klęski żywiołowej. Podczas powodzi ewakuowano 14376 osób oraz 12379 zwierząt z 2230 
gospodarstw, 115 osób doznało obrażeń w wyniku wykolejenia pociągu relacji Brodnica-Kutno, pod 
którym osunął się nasyp mostu drogowo-kolejowego w Radziwiu. W lewobrzeżnej dzielnicy Płock-
Radziwie zostały zalane i zatopione zakłady: Płocka Stocznia Rzeczna, Państwowe Zakłady Zbożowe, 
magazyn i port Warszawskiej Żeglugi, baza STW, magazyn Polmo, zakład remontowo-budowlany, 
Kuratorium Oświaty i Wychowania. Zniszczony został rurociąg tłoczny wody pitnej Płock-Radziwie i 
inna infrastruktura techniczna: drogi, sieci energetyczne i telekomunikacyjne. Ogółem wartość szkód 
tuż po powodzi oszacowano na 5.190,5 mln zł (ceny z lutego1982 r.).1. 

Kolejna powódź zatorowa wystąpiła w lutym i marcu 2010 r. Pomimo, że stan wody był znacznie 
wyższy niż podczas powodzi zatorowej w 1982 r. i wały przeciwpowodziowe zostały uszkodzone przez 
spływającą krę, to jednak nie doszło do ich przerwania i wystąpienia powodzi. Jej skutki dotknęły 
głownie mieszkańców ul. Gmury i Rybaki. 

                                                           
1 Na podstawie artykułu: dr inż. Zbigniewa Janusza Ambrożewskiego „XXVIII lecie największej katastrofalnej 
powodzi zatorowej na Wiśle Płock-Włocławek grudzień 1981 r.-marzec 1982 r.” 
(http://ambrozewski.bloog.pl/id,6259776,title,Katastrofalna-powodz-zatorowa-na-Wisle-Plock-Wloclawek-
19811982,index.html?smoybbtticaid=619890) 



 

49 | S t r o n a  
 

 

Rysunek 7. Zagrożenie powodziowe na obszarze miasta Płocka 

Niezależnie od przedstawionych danych, jeszcze większy jest obszar zagrożony lokalnymi 
podtopieniami w przypadku dużych sum opadów i wysokiego stanu wód. 
 

5.1.8 Wody podziemne 

Południowo – zachodnia część Miasta Płocka jest położona w granicach Głównego Zbiornika Wód 
Podziemnych Pradolina Środkowej Wisły (w utworach trzeciorzędowych nr 220). Ponadto miasto 
znajduje się również w zasięgu Głównego Zbiornika Wód Podziemnych Subniecka Warszawska (w 
utworach trzeciorzędowych nr 215). 

Wody podziemne, podobnie jak wody powierzchniowe, stale podlegają antropopresji. Mogą być 
narażone na różnego rodzaju czynniki degradujące, wpływające na ich jakość i zasobność.  

Stopień zagrożenia wód podziemnych zależy przede wszystkim od:  

− stopnia ich izolacji utworami słabo przepuszczalnymi,  

− powierzchni terenu,  

− obecności ognisk zanieczyszczeń, 

− bezpośredniego sąsiedztwa w niżej położonych osadach wód zmineralizowanych. 

Wśród potencjalnych i rzeczywistych źródeł zanieczyszczeń wód podziemnych występujących na 
charakteryzowanym obszarze można wyliczyć: 

− komunalne: „dzikie wysypiska”, zrzut ścieków, nieszczelne zbiorniki bezodpływowe na 
nieczystości ciekłe  

− transportowe: szlaki komunikacyjne, obszary magazynowo – składowe  

− przemysłowe: związane z działalnością zakładów przemysłowych  
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Czynniki, które mogą negatywnie wpływać na jakość wód podziemnych, w tym ujmowanych na cele 
komunalne, muszą być stale monitorowane, tak aby zapewnić jednostce właściwą jakość wód i 
eliminować zagrożenia.  

Zlewnie rzek przepływających przez Płock są również zanieczyszczone ze względu na działalność 
rolniczą. Wprawdzie jest ona prowadzona przede wszystkim poza granicami administracyjnymi 
opisywanego obszaru, jednak niosą wody zanieczyszczone wcześniej. Do takich zanieczyszczeń 
zaliczyć należy przede wszystkim stosowane w nadmiarze nawozy (m.in. azot) oraz niewłaściwie 
stosowane środki ochrony roślin. 

Jednolite części wód podziemnych 

Obszar Miasta Płocka położony jest w granicach dwóch Jednolitych Części Wód Podziemnych. Teren 
na północny – wschód od Wisły będącej granicą podziału znajduje się w zasięgu JCWPd nr 48, 
natomiast pozostała część opisywanej jednostki – w granicach JCWPd nr 47 
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Tabela 6. Charakterystyka jednolitych części wód podziemnych w obrębie opracowania (źródło: Karty informacyjne JCWPd, PIG-PIB) 

Kod jednostki 
Numer 
JCWPd 

Powierzchnia 
km2 

Stan 
ilościowy 

Stan 
chemiczny 

Ocena stanu 
JCWPd  

Ocena ryzyka 
niespełnienia 

celów 
środowiskowych  

 

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna JCWPd  
(źródło PIG –PIB) 

 PLGW200048  
 

48 2966,5 dobry dobry dobry niezagrożona 

Na obszarze JCWPd nr 48 wyróżnia się poziomy wodonośne: czwartorzędowe, 
mioceński oraz oligoceńsko – górnokredowy. 
System przepływu w oligoceńsko - górnokredowym poziomie ma charakter 
regionalny. Przepływ wód odbywa się w kierunku północno-zachodnim. 
Zasilanie poziomu odbywa się na drodze przesączania z wyżejległych poziomów 
wodonośnych oraz dopływu wód z obszaru niecki mazowieckiej 
Mioceński poziom wodonośny jest zbyt słabo rozpoznany by móc w sposób 
precyzyjny i jednoznaczny scharakteryzować system przepływu. Jedną z przyczyn 
takiego stanu rzeczy jest fakt, iż poziom ten ma charakter nieciągły i nie 
występuje na całym obszarze JCWPd nr 48. 
Czwartorzędowe poziomy wodonośny posiadają system przepływu o charakterze 
lokalnym. Strefami zasilania są wysoczyzny morenowe, pagórki morenowe oraz 
równiny akumulacyjne i erozyjne wód roztopowych. 
W ramach zbiornika występują trzy poziomy wodonośne: 

Piętro czwartorzędowe – jeden poziom 

• poziom czwartorzędu, zwierciadło częsciowo napięte, głębokość 
występowania od 15-50 m, litologia: piaski, charakter porowy 

Piętro neogeńskie  – jeden poziom 

• poziom miocen, zwierciadło napięte, głębokość występowania od 20 - 60 
m, litologia: piaski, charakter porowy 

Piętro paleogeńsko-kredowe – jeden poziom 

• poziom paleogen (oligocen), kreda górna, zwierciadło napięte, , głębokość 
występowania od 75 - 90 m, litologia: piaskowce wapienie, margle, 
charakter porowo - szczelinowy. 

PLGW200047 
 

47 2772.0 
 

dobry dobry dobry zagrożona 

System krążenia wód podziemnych na terenie JCWPd 47 w znacznym stopniu 
ukształtowany jest przez Wisłę, która stanowi granice jednostki na odcinku około 80 
km. Pozostałe granice powierzchniowe związane są ze zlewniami mniejszych cieków, 
dopływów Wisły. Zasilanie powierzchniowe odbywa się dzięki opadom 
atmosferycznym (trzeba jednak pamiętać, że na omawianym obszarze zasilanie to 
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Kod jednostki 
Numer 
JCWPd 

Powierzchnia 
km2 

Stan 
ilościowy 

Stan 
chemiczny 

Ocena stanu 
JCWPd  

Ocena ryzyka 
niespełnienia 

celów 
środowiskowych  

 

Charakterystyka geologiczna i hydrogeologiczna JCWPd  
(źródło PIG –PIB) 

przyjmuje najmniejsze wartości w skali całej Polski). Opady zasilają bezpośrednio 
poziom Q1, z którego jeśli nie trafią do Wisły lub jednego z dopływów, to 
przesączają się do poziomów głębszych, zwłaszcza Q2. Poziom Q2 może być również 
zasilany dzięki bezpośredniemu przesączaniu się opadów poprzez poziom 
rozdzielający Q1/Q2. Istnieje także możliwość dopływu lateralnego do poziomu Q2 z 
odpowiadających mu zagregowanych poziomów sąsiednich JCWPd 

 

W ramach zbiornika występuje cztery piętra  wodonośne: 

Piętro czwartorzędowe  

• poziom czwartorzędu, zwierciadło napiętne, głębokość występowania od 2 
do 40 m litologia: piaski, charakter porowy 

Piętro paleogeńsko-neogeńskie: 

• poziom neogen (miocen, pliocen), paleogen (oligocen), zwierciadło 
napięte, głębokość występowania od 80 do 100 m, litologia: piaski, 
charakter wodonośca: porowy 

Piętro kredowe  

• poziom kreda górna, zwierciadło - napięte, głębokość występowania od 
100 do 150 m, litologia: wapienie, margle, charakter szczelinowy 

Piętro jurajskie  

• poziom jura górna, zwierciadło napięte, głębokość występowania od 15 do 
90 m litologia: wapienie, charakter szczelinowy. 

 

Ocena ryzyka niespełnienia celów środowiskowych – zagrożona. 

Przyczyny antropogeniczne:  

Pobór wód podziemnych przez ujęcia w rejonie doliny Wisły pochodzi w znacznej 

części z infiltracji wód powierzchniowych 
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5.1.9 Gospodarka wodno - ściekowa 

Dla pokrycia zapotrzebowania na wodę dla celów komunalnych i przemysłowych Miasto Płock 
wykorzystuje zasoby zarówno powierzchniowe z rzeki Wisły jak i podziemne ze studni głębinowych. 

Główne ujęcie głębinowe, z którego jest pobierana woda dla potrzeb odbiorców zlokalizowane jest 
poza terenem Płocka w miejscowości Borowiczki Pieńki, gm. Słupno w dolnej części zlewni rzeki 
Słupianki. Woda pobierana jest z dwóch poziomów wodonośnych: trzeciorzędowego - kredowego 
oraz czwartorzędowego.  

Źródłem zaopatrzenia Miasta w wodę jest również rzeka Wisła. Zatokowe ujęcie wody zlokalizowane 
jest na 629 kilometrze biegu rzeki, na jej prawym brzegu w okolicy ul. Grabówka. 

Według danych Wodociągów Płockich Sp. z o.o. za rok 2015 stopień zwodociągowania Miasta Płocka 
wynosi 99,6 %.  

Zgodnie z danymi Spółki za 2015 r. długość czynnej sieci rozdzielczej opisywanej jednostki wynosi 
298,4 km, a sieci magistralnej 22,1 km. Funkcjonuje również 9 950 przyłączy, przy czym ilość ta 
wzrosła w 2015 r. o 434 sztuki. Widoczna jest zatem ciągła rozbudowa systemu wodociągowego. 

Stopień skanalizowania Miasta Płocka według danych Wodociągów Płockich Sp. z o.o. na koniec roku 
2015 wyniósł 96,2 %. 

System kanalizacji deszczowej zbiera wody opadowe z terenu Miasta i odprowadza je do rzek. Część 
terenu Miasta (około 20 % powierzchni) nie posiada kanalizacji deszczowej i ścieki opadowe 
odprowadzane są do kanalizacji ogólnospławnej.  

Cały teren Miasta Płocka należy do zlewni rzeki Wisły. Wody opadowe z prawobrzeżnej części Miasta 
odprowadzane są poprzez kanalizację deszczową do rzeki Brzeźnicy, Rosicy, Słupianki, bezpośrednio 
do Wisły, rowów melioracyjnych i odwadniających, zaś z lewobrzeżnej części Miasta do rowów 
melioracyjnych, z których wody deszczowe za pośrednictwem przepompowni Radziwie i Tokary 
trafiają również do rzeki Wisły.  

System kanalizacji deszczowej odprowadza ścieki z terenów mieszkaniowo - przemysłowych, ulic, 
parkingów i placów. Do rzeki Rosicy odprowadzane są oczyszczone ścieki deszczowe z wylotów 
zlokalizowanych przy ulicy Wyszogrodzkiej, Grabówka, Żytniej, Zgodnej i zabudowy wielorodzinnej z 
ulicy Brzoskwiniowej. 

Ścieki komunalne z terenu Miasta Płocka odprowadzane są do komunalnej oczyszczalni ścieków 
zlokalizowanej w Maszewie. Jest to oczyszczalnia mechaniczno – biologiczna przystosowana do 
głębokiego usuwania związków biogennych w trójfazowym procesie Bardenpho uzupełnionym 
komorą predenitryfikacji osadu recyrkulowanego. Obciążenie ładunkiem zanieczyszczeń odpowiada 
153 841 RLM, zaś średni przepływ dobowy wynosi 18 055 m 3 (wg danych Wodociągi Płockie Sp. z 
o.o. za 2015 rok).  

Jest to obiekt kompleksowo zmodernizowany i rozbudowany, który oczyszcza ścieki nie tylko z terenu 
Miasta Płocka, ale również z gmin sąsiednich. 

5.1.10 Powietrze atmosferyczne  

Źródła emisji 

Płock znajduje się w grupie miast o wysokim poziomie zanieczyszczeń, w której poziomy stężeń 
przekraczają wartość dopuszczalną, dotyczy to głównie przekroczeń stężenia pyłu PM10 i PM2,5. 

Na jakość powietrza miasta Płocka wpływa emisja z różnego rodzaju źródeł, w tym: 



 

54 | S t r o n a  
 

e) źródła punktowe (oddziaływanie emisji z kompleksu Zakładu Rafineryjno - Petrochemicznego 
PKN ORLEN S.A., w tym z elektrociepłowni PKN ORLEN S.A. i innych podmiotów 
gospodarczych), 

f) źródła liniowe (transport – głównie komunikacja samochodowa), 

g) źródła indywidualne, tzw. „niska emisja” (kotłownie lokalne, paleniska indywidualne). 

h) niekorzystne warunki klimatyczne/meteorologiczne, rozumiane jako wystąpienie szczególnie 
niekorzystnej sytuacji meteorologicznej, z punktu widzenia zanieczyszczenia powietrza  

Pył zawieszony jest mieszaniną bardzo drobnych cząstek stałych i ciekłych, które mogą pochodzić z 
emisji bezpośredniej (pył pierwotny) lub też powstają w wyniku reakcji między substancjami 
znajdującymi się w atmosferze (pył wtórny). 

Na występowanie przekroczeń poziomu dopuszczalnego pyłu zawieszonego PM10 o okresie 
uśredniania wyników 24 godziny na terenie strefy miasto Płock największy wpływ ma przede 
wszystkim „emisja niska”, związana z indywidualnym sposobem ogrzewania mieszkań paliwami 
stałymi. W niektórych receptorach następuje przewaga emisji napływowej oraz z transportu 
samochodowego. 

Bardzo istotnym elementem w stężeniach pyłu zawieszonego PM10 i pyłu zawieszonego PM2,5 są 
stężenia aerozoli wtórnych. Zastosowany do obliczeń rozprzestrzeniania się zanieczyszczeń model 
CALPUFF jest wyposażony w schemat przemian chemicznych związków siarki i azotu MEZOPUFF. 
Schemat ten ujmuje pięć substancji: emitowane - NOx i SO2, a także obliczane - NO3 - i HNO3 oraz 
SO4 2-. Koniecznym warunkiem uruchomienia obliczeń jest określenie tła amoniaku oraz ozonu. 

 

Rysunek 8. Rozkład stężeń pyłu zawieszonego PM2,5 o okresie uśredniania wyników rok 
kalendarzowy z emisji całkowitej na terenie strefy miasto Płock w 2015 r. 
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Rysunek 9. Rozkład stężeń pyłu zawieszonego PM10 o okresie uśredniania wyników rok 
kalendarzowy z emisji całkowitej na terenie strefy miasto Płock w 2015 r. 
 

Jak wynika z rysunków powyżej największe stężenie pyłów zarówno PM10 jak i PM2,5 występuje w 
centrum miasta Płocka.  

Ocenę stanu jakości powietrza na terenie miasta Płocka określa się w oparciu o dane zawarte 
w sporządzanej przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska „Roczna ocena jakości 
powietrza w województwie mazowieckim” za rok 2017.  

W województwie mazowieckim klasyfikację wykonano w 4 strefach: aglomeracji warszawskiej, 
mieście Płock, mieście Radom i w strefie mazowieckiej. Strefa miasto Płock PL1402 klasyfikowano 
według kryteriów dotyczących ochrony zdrowia. 

Ocenę wykonano według kryteriów dotyczących ochrony zdrowia w 4 strefach województwa 
(aglomeracja warszawska, miasto Radom, miasto Płock, strefa mazowiecka) dla 12 substancji: 

• dwutlenku siarki - SO2, 

• dwutlenku azotu - NO2, 

• tlenku węgla - CO, 

• benzenu - C6H6, 

• pyłu zawieszonego PM10, 

• pyłu zawieszonego PM2,5, 

• ołowiu w pyle - Pb(PM10), 

• arsenu w pyle - As(PM10), 

• kadmu w pyle - Cd(PM10), 

• niklu w pyle - Ni(PM10), 

• benzo(a)pirenu w pyle - B(a)P(PM10), 

• ozonu - O3, 
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wyniku klasyfikacji, w zależności od analizy stężeń w danej strefie, można wydzielić następujące klasy 
stref: 

1. Dla substancji dla których określone są poziomy dopuszczalne lub docelowe: 

• klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów 
dopuszczalnych i poziomów docelowych, 

• klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne i 
poziomy docelowe. 

 

Tabela 7. Klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej z 
uwzględnieniem kryteriów ustanowionych pod kątem ochrony zdrowia 

Strefa PM2,51 PM 
2,52 

PM10 C6H6 CO NO2 S02 Pb3 As3 Cd3 Ni3 B(a)P3 O3 
3 O3 

4 

Miasto 
Płock 

PL1402 

A C1 C A A A A A A A A C A D2 

1) wg poziomu dopuszczalnego faza I, 
2) wg poziomu dopuszczalnego faza II, 
3) wg poziomu docelowego, 
4) wg poziomu celu długoterminowego 

 
Miejska wyspa ciepła 

Warunki termiczne miasta mogą być zróżnicowane w skali lokalnej. Wpływa na to m.in. 
heterogeniczna rzeźba trenu, urozmaicone zagospodarowanie terenu, czy też szorstkość, 
przewodność i pojemność cieplna podłoża. Szczególnie interesujące są odchylenia wartości 

temperatury powietrza od tzw. warunków standardowych – podlegających czynnikom cyrkulacyjnym, 
a nie lokalnym. 

Miejska wyspa ciepła (MWC) definiowana jest jako zjawisko klimatyczne polegające na występowaniu 
podwyższonej temperatury powietrza w mieście w stosunku do otaczających je terenów 
peryferyjnych (niezabudowanych). Jest to zjawisko dynamiczne, charakteryzujące się dużą 
zmiennością dobową i roczną. Jej zasięg nawiązuje do zabudowy. 

Najwyższa temperatura występuje w śródmieściu i jego okolicach, co jest związane z przeważającą 
obecnością zabudowy zwartej. Nieco wyższa temperatura powietrza, niż na stacjach referencyjnych, 
występuje na obszarach o zabudowie luźnej, natomiast w lasach, na terenach otwartych oraz w 
parkach odchylenie temperatury powietrza od wartości zanotowanej na stacjach jest bliskie zeru, co 
oznacza mało znaczącą różnicę w stosunku do stacji meteorologicznej (brak miejskiej wyspy ciepła). 

Z badań wynika, że różnice między temperaturą w mieście i poza miastem są największe podczas 
pogody wyżowej, przy słabym wietrze i braku zachmurzenia. Wzrost prędkości wiatru zmniejsza 
szanse na gromadzenie się zapasów ciepła w mieście. 
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Rysunek 10. Miejska wyspa ciepła w Płocku 

Na podstawie opracowanej mapy można stwierdzić, że różnica średnich temperatur powierzchni 
w analizowanych obszarach wrażliwości miasta dochodzi do 5,5 oC. Najwyższe temperatury 
powierzchni (średnio około 29 oC, czyli około 5,5 oC więcej niż na obszarach zielonych) występowały 
na terenach zajętych przez wielkopowierzchniowe centra handlowe. Znacząco wyższe temperatury 

oscylujące w okolicach 27,5 oC) występują również na terenie ścisłego centrum na czyli terenu, na 
którym jest gęsta i zwarta zabudowa historyczna. Co ciekawe temperatura około 27,5 oC jest również 
charakterystyczna dla terenów usług publicznych. Nieco niższymi temperaturami powierzchni, 
w okolicach 26,5 oC, charakteryzują się tereny osiedli mieszkaniowych, zarówno zwartej zabudowy 
śródmiejskiej jak i osiedli blokowych. Interesujący jest fakt, że podobnie wysokie temperatury 
odnotowywane są również na terenie zabudowy jednorodzinnej intensywnej. Na podobnym 
poziomie utrzymuje się również średnia temperatura na terenach produkcyjnych i magazynowych. 
Najmniej od terenów zielonych odstają obszary objęte zabudową jednorodzinną ekstensywną i 

rozproszoną, gdzie średnia temperatura oscylując w okolicach 25°C jest wyższa jedynie o 1,5 oC od 
średnich temperatur obszarów zielonych, których średnia temperatura wynosi 23,7 oC. 

Bezwzględne wartości temperatury powierzchni (nieuśrednione do obszarów wrażliwości) 
w analizowanym okresie wahały się od 19 do prawie 37 oC. Najniższe temperatury dotyczą obszarów 
pokrytych wodami (od 18-19 oC). W dalszej kolejności są to obszary leśne, parki, zadrzewienia 
i tereny otwarte (do około 23 oC. Najwyższe temperatury powierzchni (powyżej 35 oC) z kolei 
występują na obszarze wielkopowierzchniowych obiektów handlowych oraz dużych zakładów 
przemysłowych (Galeria Mosty, Centrum Handlowe Auchan Płock, zakłady BUDMAT, centrum 
handlowo-usługowe - Cotex, przy skrzyżowaniu ulic Aleja marszałka Józefa Piłsudskiego i ul. 
Granicznej). Nieco niższa, ale nadal przekraczająca 30 oC temperatura utrzymuje się na terenie całych 
zakładów PKN Orlen, w północnej części miasta. 
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Skutki zmian klimatu, zwłaszcza wzrost temperatury, częstotliwość i nasilenie zjawisk ekstremalnych, 
występujące w ostatnich latach pogłębiają się.  

Wzrost średniej temperatury powietrza będzie miał pozytywne skutki m.in. w postaci wydłużenia 
okresu wegetacyjnego, skrócenia okresu grzewczego oraz wydłużenia sezonu letniego. Dominujące 
są jednak przewidywane negatywne konsekwencje zmian klimatu. Ze zmianami klimatycznymi wiążą 
się niekorzystne zmiany warunków hydrologicznych. Charakter opadów staje się bardziej losowy 
i nierównomierny. Wydłużają się okresy bezopadowe oraz nasilają gwałtowne burze oraz opady 
nawalne. Ulewne deszcze niosą za sobą ryzyko powodzi. Obniżenie się wód gruntowych negatywnie 
wpłynie na różnorodność biologiczną i formy ochrony przyrody. Coraz częściej będzie można 
zaobserwować silne wiatry oraz towarzyszące im często wyładowania atmosferyczne, które mogą 
negatywnie wpłynąć na budownictwo, infrastrukturę energetyczną i transportową a także życie ludzi. 

5.1.11 Klimat  

Klimat Mazowsza (w tym miasta Płocka) należy do strefy przejściowej między klimatem suchym 
kontynentalnym a wilgotnym oceanicznym.  

Cechą charakterystyczną klimatu Mazowsza jest zmienność i różnorodność typów pogody, 
zdeterminowanych napływem różnych mas powietrza. Istotne znaczenie ma cyrkulacja powietrza 
oraz temperatura opisywana przez jej charakterystyki. Klimat jest znacznie zróżnicowany 
przestrzennie, na co mają wpływ między innymi: ukształtowanie terenu, pokrycie terenu, stopień 
zurbanizowania. 

Teren Miasta Płocka cechuje zróżnicowanie warunków klimatycznych. Tereny położone na 
wysoczyźnie posiadają dobre warunki solarne, termiczne i wilgotnościowe. Dzięki dobremu 
przewietrzaniu, mgły występują rzadziej niż w części dolinnej.  

Położenie Płocka na Niżu Polskim, w sąsiedztwie doliny Wisły, decyduje o jego warunkach 
klimatycznych. 

� stosunki termiczne  

Upały mają znaczący, negatywny wpływ na świat przyrody i człowieka oraz infrastrukturę 
gospodarczą i komunikacyjną. Wysoka temperatura powietrza niszczy nawierzchnie dróg, tory 
kolejowe oraz linie energetyczne. Powoduje wysychanie ściółki leśnej, a w efekcie pożary lasów, 
potęguje zjawisko suszy atmosferycznej, gruntowej i hydrologicznej. Upał najbardziej zagraża zdrowiu 
i życiu osób chorych, seniorom, dzieciom i kobietom w ciąży. 

Przymrozki są zjawiskiem powodującym straty ekonomiczne w niektórych działach rolnictwa, 
zwłaszcza w sadownictwie i ogrodnictwie. Mogą one spowodować zniszczenia bezpośrednio 
wpływające na wielkość i jakość oczekiwanych plonów. 

Średnia roczna temperatura powietrza w Płocku wynosi 8,0 oC, co stanowi wartość umiarkowaną w 
odniesieniu do średniej temperatury w kraju. W ciągu roku rozpiętość średniej temperatury waha się 
od 17,4 oC w okresie lipiec-wrzesień do -3,4 oC w lutym. Roczna amplituda temperatur powietrza 
wynosi w mieście 20,8oC. 

Najchłodniejsze były lata 1985 i 1987 ze średnią temperaturą powietrza odpowiednio 6,6 oC i  6,2 oC. 
Najcieplejszy okazał się rok 2015 z temperaturą 9,9 oC. Charakterystyczną cechą przebiegu średniej 
rocznej temperatury powietrza w Płocku w wieloleciu 1981-2015 jest jej systematyczny, statystycznie 
istotny wzrost 
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� wilgotność względna  

Średnioroczna wartość tego parametru meteorologicznego wynosi 77,1%, stanowiąc wartość 
umiarkowaną w skali kraju. Sezon zimowy odznacza się najwyższą zawartością pary wodnej, 82,9% w 
marcu do 94,5% w grudniu. Sezon letni odznacza się stosunkowo niewielką wartością wilgotności 
względnej, przy czym najmniejsza wartość wilgotności przypada na miesiąc lipiec.  

� opady atmosferyczne  

Miesięczne opady wykazują zróżnicowany przebieg w ciągu roku. Roczna suma opadów w Płocku 
wynosząca 510 mm, jest niższa niż średnia krajowa, którą szacuje się na ok. 600 mm. Najniższe opady 
atmosferyczne notowane są w marcu i październiku (ok. 20 mm), najwyższe natomiast w lipcu (ok. 90 
mm). 

� zachmurzenie  

Wartości zachmurzenia przez wszystkie chmury na terenie województwa mieszczą się w dość wąskim 
przedziale: od 5,3 do 5,7 (w skali 0-10) w ciągu roku i nie odbiegają od średniorocznego stopnia 
zachmurzenia dla Polski, wynoszącego od około 5 do 5,5 oktanów.  

� wiatry  

Układ wiatrów na omawianym terenie jest zbliżony do układu wiatrów na Niżu Polskim. Przeważają 
wiatry z kierunku południowego zachodu 10,9% przypadków w ciągu roku i wiatry zachodnie, które 
procentowo stanowiły 10,6% przypadków. Najrzadziej obserwowane są wiatry z kierunku 
południowego i północnego. Równocześnie wiatry te osiągają największe średnie prędkości wahające 
się w przedziale od 3,1 do 5,1 m/s (38,2%) oraz 1,5 do 3,1 (37%). Wiatry o prędkości powyżej 8 m/s 
notowane były bardzo rzadko, tj. ok. 1% przypadków. 

5.1.12 Dziedzictwo kulturowe (zabytki) 

Bogatą historię, naznaczoną okresami wzlotu i upadku, Płock zawdzięcza przede wszystkim 
wyjątkowemu położeniu na brzegu pięćdziesięciometrowej skarpy, wyciętej przez Pradolinę Wisły w 
płaskiej wysoczyźnie morenowej zwanej Wysoczyzną Północnomazowiecką. Miejsce to stanowiło 
skrzyżowanie szlaków handlowych biegnących ze wschodu na zachód i z południa na północ. Tu była 
także przeprawa przez Wisłę. 

Na terenie miasta znajduje się blisko 160 obiektów wpisanych do rejestru zabytków. Zalicza się do 
nich między innymi Zespół urbanistyczno – architektoniczny i warstwy kulturowe miasta Płocka, 
obejmujący teren, którego granice zaczynają się od zachodu na rogatkach Dobrzyńskich, przez ul. 
Nowowiejskiego i Sienkiewicza do rogatek Warszawskich i rzeki Wisły od południa. 

Na terenie miasta Płocka znajdują się 183 stanowiska archeologicznych, określone na podstawie 
Archeologicznego Zdjęcia Polski. 

Na obszarze miasta występują następujące strefy ochrony konserwatorskiej:  

Strefa A – strefa pełnej ochrony konserwatorskiej, obejmująca obszary szczególnie wartościowe, do 
bezwzględnego zachowania. Wszelkie prace powinny być uzgadniane zgodnie z przepisami 
odrębnymi.  

Obszary objęte strefą A to: - Miasto średniowieczne w obrębie murów miejskich łącznie z grodem 
i podgrodziem, miasto klasycystyczne wraz z przedmieściem Wyszogrodzkim oraz zespół po 
reformacki, - zespół dworsko-parkowy w Ciechomicach przy ul. Browarnej. 

Strefa B – strefa ochrony konserwatorskiej obejmująca obszar podlegający rygorom w zakresie 
utrzymania zasadniczych elementów istniejącej substancji o wartościach kulturowych oraz 
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charakteru w skali nowej zabudowy. Uzgadniane na podstawie przepisów odrębnych powinny być 
przebudowy obiektów zabytkowych, lokalizacje nowych obiektów, korekty układu przestrzennego. 

Obszary objęte strefą B to:  

• Przedmieście Bielskie wraz z zabudową Nowego Rynku, 

• Zabudowa willowa przy ulicy Zalesie, 

• Obszar dworu wraz z zabudową gospodarczą i starodrzewiem (Góry), 

Strefa W – strefa ochrony archeologicznej obejmująca rozpoznane potencjalne obszary 
występowania stanowisk archeologicznych. Uzgadniane na podstawie przepisów odrębnych powinny 
być wszelkie prace ziemne wykonywane w granicach strefy Obszary objęte strefą W to: Miasto 
średniowieczne w obrębie murów miejskich łącznie z grodem i podgrodziem, miasto klasycystyczne 
wraz z przedmieściem Wyszogrodzkim oraz zespół po reformacki, 

• Przedmieście Bielskie wraz z zabudową Nowego Rynku, 

• Wschodnia cześć osiedla Radziwie. 

Strefa „K” – strefa ochrony krajobrazu obejmuje historycznie ukształtowane formy pokrycia terenu, 
w szczególności zieleń o wartościach przyrodniczych wraz z obiektami architektonicznymi, podlegają 
ochronie poprzez utrzymanie ukształtowania terenu oraz ograniczenie swobody przekształceń 
obszaru. Obszary objęte strefą K to np: 

• teren skarpy nad Wisłą wraz z koroną od rzeki Brzeźnicy do ul. Norbertańskiej schodzącej nad 
Wisłę, 

• cmentarz ewangelicko – augsburski wraz z zabytkowymi nagrobkami i towarzyszącą zielenią 
(ul. Kazimierza Wielkiego), 

• cmentarz katolicki stary wraz z zabytkowymi nagrobkami i towarzyszącą zielenią (ul. 
Kobylińskiego), 

• zieleń miejska przy Starym Rynku, pl. Obrońców Warszawy, pl. Narutowicza, pl. 
Dąbrowskiego oraz zieleń uliczna w mieście klasycystycznym i na przedmieściach 

5.1.13 Dobra materialne 

Jako dobra materialne określa się wszystkie środki, które mogą być wykorzystane, bezpośrednio lub 
pośrednio, do zaspokojenia potrzeb ludzkich. Wśród typów dóbr potencjalnie narażonych na 
oddziaływanie wyróżnić można:  

a) obszary zabudowy miejskiej, gospodarczej, 

b) zabudowę zabytkową o dużych walorach kulturowych, 

c) sieć hydrograficzna miasta zwłaszcza doliny rzek Rosicy i Brześnica 

d) Zalew sobótka wraz z kąpieliskiem miejskim 

e) zakłady przemysłowe, głównie petrochemia PKN Orlen 

f) rzekę Wisłę, stanowiącą wodna drogę komunikacyjną jak również obszar rekreacji 
i wypoczynku 

g) Skarpę  Wiślaną – element krajobrazowy, 

h) Obszary Natura 2000 – stanowiące ważny element środowiskowy głównie dla zachowania 
walorów rzeki Wisły oraz miejsc lęgowych ptaków 

i) infrastrukturę drogową. 

j) wielkopowierzchniowe obiekty handlowe 
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Na terenie miasta Płocka nie jest prowadzona działalność wydobywcza kopalin pospolitych. 
W przeszłości na terenie miasta eksploatowane były złoża surowców ilastych oraz kruszyw 
naturalnych. 

5.1.14 Krajobraz  

Unikalne położenie Płocka wynika z naturalnych uwarunkowań a w szczególności z interesującej 
rzeźby terenu. Szczególnym elementem krajobrazu jest unikatowa w skali Europy , zachowana 
w naturalnym kształcie skarpa wiślana. Biegnie ona wzdłuż prawego brzegu Wisły, będąc zarazem 
najwyższą i najbardziej stromą na całym swym 1000-kliometrowym odcinku biegu rzeki i stanowi 
w całości ważny punkt widokowy. Z korony skarpy dobrze widoczne jest miasto w szczególności jej 
najciekawsza część  zabytkowa. Zbocza skarpy porozcinane są licznymi bocznymi wcięciami 
erozyjnymi tworząc malownicze wąwozy, z których największym jest jar rzeki Brzeźnicy. Występują tu 
boczne rynny suche lub z okresowo płynącymi ciekami. 

Płock to jedna z najstarszych osad na Mazowszu – już w VIII-IX wieku był tu silny ośrodek kultu 
pogańskiego.  

W mieście zlokalizowanych jest wiele obiektów architektury. Płock  stanowi również ważny obszar 
z dobrze zachowaną  historią. W mieście zachowało się ponad 100 obiektów wpisanych na listę 
zabytków. Do najważniejszych z nich należy zamek Książąt Mazowieckich.  

W Płocku głównie zidentyfikować można krajobraz typowo miejski. Mimo, iż można znaleźć wiele 
miejsc otwartych widokowo (głównie w rejonie skarpy Wiślanej). 

Główne cechy krajobrazu miejskiego to: 

• silne przekształcenie krajobrazu naturalnego, 

• gęsta, zwarta i wysoka zabudowa, 

• gęsta sieć ulic, 

• duże natężenie ruchu (ludzi, pojazdów), 

• przeważnie płaska powierzchnia terenu, 

• zmniejszona przezroczystość powietrza. 

Centrum, czyli główne miejsce miasta (rynek i najbliższe okolice), pokrywa gęsta, zwarta zabudowa.  

Krajobraz miejski jest przykładem bardzo silnej ingerencji ludzkiej w krajobraz naturalny. O ile 
ukształtowanie powierzchni zachowuje jeszcze na ogół swoje główne cechy, o tyle pokrycie 
terenu praktycznie w całości zostało stworzone (i stale jest przekształcane) przez człowieka. Przede 
wszystkim odnosi się to do wszelkiego rodzaju zabudowań mieszkalnych, usługowych, 
przemysłowych, a także dróg, kolei czy innych linii komunikacyjnych. Również elementy przyrody 
ożywionej – parki, ogrody, skwery – są tu dziełem człowieka. 
 
Płocka podzielono na 9 stref funkcjonalnoprzestrzennych:  

• Strefa A: szerokie Śródmieście – obszar koncentracji usług miastotwórczych, 

• Strefa B: Wyszogrodzka – strefa zabudowy mieszkaniowej zlokalizowana pomiędzy  centrum 
miasta a węzłem usługowym Podolszyce, 

•  Strefa C: Podolszyce – obszar koncentracji usług miastotwórczych, 

• Strefa D: Borowiczki, Imielnica, Parcele – obszar zabudowy mieszkaniowej o charakterze 
podmiejskim, 

• Strefa E: Winiary – obszar obejmujący rezerwy terenu pod zabudowę 
mieszkaniową, 
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•  Strefa F: Kostrogaj, Trzepowo – obszar o dominującej funkcji przemysłowej i usługowej, 
obejmujący m.in. obszar PKN Orlen SA, obszar dawnej dzielnicy przemysłowej Kostrogaj, 
lotnisko i tereny o różnym przeznaczeniu będące potencjalną rezerwą rozwojową, 

• Strefa G: Radziwie – obszar mieszkaniowo – usługowy w lewobrzeżnej części miasta, 

• Strefa H: Pradolina Wisły – tereny rozwoju funkcji rekreacyjnych, sportowych, ogrodów 
działkowych w strefie potencjalnego zagrożenia powodzią, obszar objęty w dużej części 
powierzchniowymi formami ochrony przyrody,  

• • Strefa I: Góry, Ciechomice – obszar zabudowy mieszkaniowej o charakterze podmiejskim. 

5.1.15 Warunki życia i zdrowie ludzi 

Płock jest ważnym ośrodkiem gospodarczym na Mazowszu, poprzez lokalizację na terenie płocka 
Petrochemii, która stanowi główną gałąź gospodarki Płocka. Oprócz firm związanych z przemysłem 
petrochemicznym na terenie gminy Płock działa cały szereg innych firm i podmiotów gospodarczych.   

Miasto Płock jest ważnym węzłem komunikacyjnym. Zbiegają się tu i krzyżują ważne szklaki drogowe 
o znaczeniu ponad regionalnym, zapewniając połączenie z dużymi aglomeracjami miejskimi  i 
miastami wojewódzkimi. Jedną z ważniejszych miast jest droga krajowa nr 60 oraz droga nr 62. Ww. 
połączenia są niewystarczającej jakości i klasy jak na miasto rangi Płocka. Główne arterie 
komunikacyjne przebiegają przez centrum miasta, które jest nadmiernie obciążone dużą liczba 
pojazdów i ruchem tranzytowym, co przy niezmodernizowanych ulicach czyni komunikację uciążliwą 
dla mieszkańców miasta.  

Obecnie na ukończeniu jest ostatni odcinek obwodnicy północno – zachodniej miasta. W połączeniu z 
działaniami wpisanymi do MPA takimi jak polepszenie jakości taboru komunikacji miejskiej oraz 
uzupełniającymi je działaniami promocyjnymi pozwolą odciążyć część śródmiejską miasta oraz 
zapewnić większy komfort przemieszczania się. 

 

Położenie miasta nad rzeką Wisłą sprawia, ze możliwy jest również transport rzeczny. Odbywa się on 
do głównych portów w Gdańsku i Gdyni. Ten rodzaj transportu jest szczególnie ważny w przypadku 
konieczności przewozu np. nowych  instalacji na teren PKN ORLEN. 

Według danych GUS stan ludności w Płocku na koniec 2017 roku wynosił 120 787 osób.  

Powierzchnia miasta wynosi 88,06 km2 w jego skład wchodzi 21 osiedli mieszkaniowych i dwie 
dzielnice przemysłowe.  
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Rysunek 11. Rysunek obrazujący osiedla Płocka 

Od 2002 roku liczba mieszkańców Płocka systematycznie spada. Przyczyną tego jest zjawisko migracji 
związane z kwestią zarobkową. W mieście cechą charakterystyczną jest tendencja utrzymania się 
stałego poziomu bezrobocia. 

Podobnie jak w całym kraju, także i w Płocku przez szereg lat spadała liczba urodzeń. Natomiast 
wielkość zgonów wykazywała tendencje zmienne z ogólną przewagą wzrostu. Wynikiem był wyraźnie 
malejący przyrost naturalny. 

Około 25% społeczeństwa to osoby starsze i dzieci. Dodatkowo obserwuje się systematyczny wzrost 
osób w wieku poprodukcyjnym, czyli grupy szczególnie wrażliwej. Sytuacja ta wpływa na 
kształtowanie się niekorzystnej struktury wiekowej w mieście (stosunkowo małe udziały grup 
wiekowych młodszych i większe udziały grup wiekowych starszych) szczególnie w dzielnicach 
centralnych. Głównymi przyczynami zgonów są choroby układu krążenia, nowotwory, a także 
choroby układu oddechowego. 
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Liczba osób w wieku powyżej 65lat stanowi ok. 21% społeczności miasta.  

Liczba dzieci w wieku poniżej 5 roku życia wynosi 5% społeczności miasta. 

Infrastruktura opieki społecznej, zdrowotnej  oraz szkolnictwo 

Żłobki  

W 2015 roku w Płocku funkcjonowały cztery samorządowe żłobki: 

• Żłobek Nr 1 przy ul. Czwartaków 7, 

• Żłobek Nr 2 przy ul. Kleeberga 3, 

• Żłobek Nr 3 przy ul. Płoskiego 3, 

• Żłobek Nr 4 przy ul. Lachmana 10. 

Ponadto działało pięć niepublicznych żłobków: 

• Żłobek „Kubusiowy Raj” przy ul. Źródlanej 24, 

• Żłobek „Bajkowa Kryjówka” przy ul. Zbożowej 7, 

• Niepubliczny Żłobek „Entliczek Pętliczek” przy ul. Saperskiej 21, 

• Żłobek Niepubliczny Bajkowy Zakątek przy al. Armii Krajowej 42 (od 31.08.2015 roku), 

• Żłobek Prywatny „PINOKIO” przy ul. Padlewskiego 4B (od 14.09.2015 roku) 

Liczba dzieci w płockich żłobkach samorządowych wzrosła w stosunku do liczby dzieci w roku 
wcześniejszym. Podobnie było jeśli chodzi o liczbę miejsc w żłobkach. Według stanu na miesiąc 
grudzień 2014 roku liczba miejsc w żłobkach wynosiła 391, w tym liczba miejsc w żłobkach miejskich 
wynosiła 316. Według stanu na miesiąc grudzień 2015 roku liczba miejsc w żłobkach wynosiła 436, w 
tym liczba miejsc w żłobkach miejskich wynosiła 318. 

W roku szkolnym 2016/17 Gmina - Miasto Płock prowadziło 16 szkół podstawowych, w tym 14 
funkcjonujących samodzielnie,  Szkołę Podstawową Nr 21 w Zespole Szkół nr 2 oraz Ogólnokształcącą 
Szkołę Muzyczną. Ponadto funkcjonowały 2 szkoły podstawowe specjalne. Liczba uczniów wynosiła 
7 707 osób. 

W roku szkolnym 2016/17 Gmina - Miasto Płock prowadziła 12 gimnazjów, w tym: 4 gimnazja 
funkcjonujące samodzielnie, 6 gimnazjów w zespołach szkół: Zespół Szkół Nr 1 (Gimnazjum Nr 1 i IV 
Liceum Ogólnokształcące), Zespół Szkół Nr 2 (Gimnazjum Nr 10 i Szkoła Podstawowa Nr 21), 
Gimnazjum Nr 12 w Zespole Szkół Technicznych, Zespół Szkół Nr 3 (Gimnazjum Nr 13 i III Liceum 
Ogólnokształcące) oraz Zespół Szkół Nr 6 (Gimnazjum Nr 14 i Liceum Ogólnokształcące im. Wł. 
Jagiełły). Ponadto funkcjonowały dwa gimnazja specjalne. Liczba uczniów wynosiła 3 428 osób. 

 

Dla dzieci z różnymi niepełnosprawnościami organizowano w szkołach w Płocku odpowiednie formy 
kształcenia. W szkołach podstawowych i gimnazjach tworzone były oddziały integracyjne i specjalne 
dla uczniów niepełnosprawnych. W klasach integracyjnych pracę dydaktyczno-wychowawczą 
nauczycieli, wspomagali specjaliści.  

Miasto Płock jako jednostka samorządu terytorialnego jest organem prowadzącym ogólnodostępne 
publiczne szkoły ponadgimnazjalne dla młodzieży i dorosłych. Placówki zlokalizowane są głównie w 
centrum miasta (lewobrzeżna część Płocka) i według danych spełniały zapotrzebowania mieszkańców 
Płocka. 

Na terenie Płocka funkcjonują 3 szkoły artystyczne, w których naukę pobiera 439 uczniów. Edukacja 
w tym zakresie odbywa się w Państwowej Szkole Muzycznej I i II stopnia im. Karola Szymanowskiego, 
dla której organem prowadzącym jest Minister Kultury, Ogólnokształcącej Szkole Muzycznej 
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I Stopnia, dla której organem prowadzącym jest Gmina – Miasto Płock oraz w I Prywatnym Liceum 
Plastycznym prowadzonym przez Logos sp. z o.o. 

Opiekę nad osobami małoletnimi zapewniają trzy rodzinne domy dziecka oraz specjalistyczne ośrodki 
szkolno - wychowawcze. 

Na terenie Miasta Płocka funkcjonują  również placówki niepubliczne dla dzieci i młodzieży. 

Opiekę zdrowotną zapewniają mieszkańcom zmodernizowany Wojewódzki Szpital Zespolony 
w Płocku (2015 r. szpital dysponował 942 łóżkami, w tym 463 łózka zabiegowe) oraz Szpital Świętej 
Trójcy w Płocku (Płocki Zakład Opieki Zdrowotnej Sp. z o.o.) w 2015 roku dysponował 325 łóżkami 
(w tym 51 łóżek w Zakładzie Pielęgnacyjno-Opiekuńczym) i 20 miejscami w Dziennym Oddziale 
Psychiatrycznym, 8 inkubatorami, a także 1 odziałem SOR i 62 przychodniami. 

W Płocku działa prężnie Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zlokalizowany przy ulicy Stanisława 
Zgliczyńskiego. 

Instytucje pomocy społecznej w Płocku:  

• Domy Pomocy Społecznej 

• Ośrodki wsparcia (Środowiskowe Domy Pomocy) 

• Placówki opiekuńczo – wychowawcze  (6 placówek), 

• Placówki wsparcia dziennego (7 placówek) 

• Ośrodek Interwencji Kryzysowej 

• Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Płocku/ Dom dla osób doznających Przemocy 
w Rodzinie 

W roku 2015 liczba osób korzystających z pomocy społecznej wraz z członkami rodzin zmniejszyła się 
w stosunku do 2014 roku (10.428) i wynosiła 9.048. Od 2008 roku udział mieszkańców korzystających 
z takiej pomocy utrzymuje się poniżej 10%, a w roku 2015 stanowił 7,4%. W ostatnim roku 
zmniejszyła się w stosunku do roku 2014 liczba rodzin korzystających z pomocy społecznej z liczby 
5.582 do 4.936. W roku 2015 spadła także liczba osób otrzymujących pomoc w naturze w formie 
posiłku i liczba dożywianych dzieci. 

Głównym źródłem zasilania Płocka w ciepło jest Elektrociepłownia PKN ORLEN S.A., dostarczająca 
ciepło do sieci ciepłowniczej Fortum Power and Heat Polska Sp. z o.o. Ciepło do odbiorców 
dostarczane jest za pośrednictwem rurociągów magistralnych oraz sieci rurociągów cieplnych.  

Obserwuje się spadek ilości dostarczanego ciepła w porównaniu do lat poprzednich. Ponadto spora 
część potrzeb cieplnych pokrywana jest z lokalnych i indywidualnych kotłowni na paliwa stale (węgiel, 
koks, drewno), paliwa ciekłe i gazowe (olej opałowy, gaz ziemny, gaz płynny LPG) oraz elektryczne 
urządzenia grzewcze. 

Szczególnie uciążliwe dla mieszkańców miasta są instalacje i urządzenia grzewcze wykorzystujące do 
spalania paliwa stałe (węgiel kamienny) w kotłowniach, których emitory znajdują się na wysokości nie 
większej niż 40 m. 

Przez teren Miasta Płocka przebiega sieć gazowa wysokiego ciśnienia, którą eksploatuje Operator 
Gazociągów Przesyłowych GAZ – SYSTEM S.A. Oddział w Rembelszczyźnie. Podmiot zasila stacje 
gazowe gazem o wysokim ciśnieniu, a po redukcji jest on rozprowadzany siecią dystrybucyjną. 
Systemem dystrybucyjnym gazu na terenie Miasta Płocka zajmuje się Mazowiecka Spółka 
Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy Ciechanów Rejon Dystrybucji Gazu w Płocku. 

Sport i rekreacja 

W Płocku od lat niezmienną popularnością cieszą się trzy miejskie pływalnie. W 2015 roku odwiedziło 
je łącznie blisko 328 tys. osób, co stanowi 51,6% ogółu korzystających z obiektów Miejskiego Ośrodka 
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Sportu i Rekreacji Sp. z o.o.. Hala Sportowa w Borowiczkach przyjęła 118 tys. osób, a Sala Sportowa 
przy Pl. Dąbrowskiego - 64 tys. osób. Działające sezonowo lodowiska odwiedziło łącznie 13 tys. 
łyżwiarzy, a nad kąpieliskiem „Sobótka” odpoczywało 32 tys. osób. Zwiększyła się także o 7,2% do 183 
tys. liczba uczestników stałych zajęć sportowych organizowanych przez MZOS, w tym zwłaszcza zajęć 
odpłatnych, z których skorzystało o 21,2% osób więcej niż rok wcześniej. W sumie w 2015 roku MZOS 
dysponował 12 obiektami sportowymi, z których skorzystało 635 tys. osób, czyli o 5,5% więcej niż 
w 2014 roku. 

Także dostęp do infrastruktury sportowo-rekreacyjnej wpływa pozytywnie na upowszechnianie 
uczestnictwa w ruchu rekreacyjnym. W 2015 roku odnotowano blisko 39 km ścieżek rowerowych, co 
przyczynia się do wzrostu atrakcyjności komunikacyjnej i turystyczno - rekreacyjnej miasta.  

W różnych punktach miasta urządzono nowe place zabaw lub zmodernizowano dotychczasowe oraz 
ustawiono siłownie zewnętrzne, np. na osiedlach: Ciechomice, Kochanowskiego, Podolszyce Północ, 
Radziwie, Skarpa. Zakończono budowę parku na osiedlu Podolszyce Południe, zmodernizowano 
boisko osiedlowe na osiedlu Podolszyce Południe, trwała przebudowa Ośrodka Sportowego 
Stoczniowiec, zakupiono zjeżdżalnię wodną dla dzieci na Pływalnię Miejską „Podolanka”. 

Upowszechnianiem zwłaszcza form plenerowych rekreacji ruchowej zajmuje się w Płocku Polskie 
Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze Oddział Miejski. W 2015 roku liczyło ono 450 członków. 
Łączna długość szlaków turystycznych wyniosła 379 km, a więc o 86 km więcej niż w 1990 roku. 
Rosnąca liczba szlaków turystycznych świadczy o wykorzystywaniu unikatowych walorów 
przyrodniczych i kulturowych jako czynnika rozwoju lokalnego. 

Położenie miasta w otulinie Gostynińsko-Włocławskiego Parku Krajobrazowego sprzyja rozwojowi 
turystyki rekreacyjnej. Turystów do Płocka przyciągają również liczne imprezy o charakterze 
kulturalnorozrywkowym bądź sportowym. Ma to swoje odbicie w zwiększającej się liczbie turystów 
przybywających do miasta, a tym samym powstawaniu nowych obiektów noclegowych. 

5.1.16 Powiązania przyrodnicze 

Cennymi walorami przyrodniczymi miasta charakteryzują się doliny cieków wodnych rzeki głównie 
rzeki Wisły oraz rzek Brzeźnicy i Rosicy. Pomimo faktu, że nad wieloma ciekami degradacji uległo 
naturalne środowisko przyrodnicze, doliny ich zostały zabudowane to stanowią one mimo wszystko 
ważny element przyrodniczy dla gatunków roślin i zwierząt wodnych i nadwodnych, lokalne korytarze 
ekologiczne. Najważniejsze elementy przyrodnicze to dwa obszary Natura 2000 - Dolina Środkowej 
Wisły (PLB 140004) oraz Kampinoska Dolina Wisły (PLH 140029). Obszary te stanowią bardzo ważne 
miejsce dla bytowania wielu gatunków zwierząt, głównie ptaków.  

5.2 Problemy ochrony środowiska na obszarze miasta Płocka w tym te, 

które mogą być rozwiązane poprzez realizację MPA 

Rozpatrując problemy ochrony środowiska na obszarze miasta Płocka wzięto pod uwagę problemy 
bezpośrednio związane ze środowiskiem przyrodniczym jak i pośrednio na nie wpływające. 

Poprawa warunków środowiskowych wpłynie na poprawę warunków życia mieszkańców. Jednakże 
uświadomienie mieszkańcom ich roli w środowisku przyrodniczym oraz działania edukacyjne w tym 
zakresie przyczyniają się również do lepszych warunków oraz lepszego gospodarowania zasobami 
środowiska. 

Rozpoznanie stanu środowiska jak również warunków mających wpływ na stan zachowania przyrody, 
pozwoliło określić problemy jakie występują w Płocku:   
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− występowanie Miejskiej wyspa ciepła, stwierdzonej głównie w centralnym obszarze miasta 
Płock, 

− złe gospodarowanie zasobami glebowymi - Ochrona poprzez  ograniczenia negatywnego 
oddziaływania antropogenicznego na środowisko glebowe, 

− możliwe wystąpienie osuwania się Skarpy Wiślanej. Osuwanie bardziej prawdopodobne po 
wystąpieniu ulewnych deszczy (deszczy nawalnych), 

− fragmentacja zieleni (głównie w centralnej części miasta) oraz brak tworzenia spójnej całości 
obszarów zielonych, 

− obszary przewietrzania miasta – kontrola ich zabudowy, 

− przekroczenia dopuszczalnych norm powietrza w zakresie stężeń benzo(a)pirenu, pyłu PM 10 
oraz PM 2,5, w kontekście całej strefy Miasta Płock, 

− brak pełnego skanalizowania Gminy, 

− niewystarczający udział terenów zieleni oraz brak spójnego systemu zieleni urządzonej na 
terenie miasta, 

− niewystarczająca retencja wód opadowych w kontekście postępujących zmian klimatu, 

− duży udział ruchu tranzytowego na terenie Gminy, 

− potrzeba rozbudowy systemu tras rowerowych 

− brak infrastruktury gazowej w lewobrzeżnej części miasta, 

− powodzie od strony rzeki, 

− powodzie miejskie związane głównie z ulewnymi deszczami, 

− potrzeba ograniczenia wielkości emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych, 

− potrzeba utrzymywania w dobrym stanie technicznym urządzeń hydrotechnicznych 
stanowiących zabezpieczenie przed wystąpieniem powodzi od strony rzeki, 

− potrzeba wzmocnienia monitoringu stanu rzek i cieków w celu poprawy stopnia 
zabezpieczenia miasta przed powodzią, 

− konieczność ograniczenia wielkości spływów z nawalnych opadów deszczu do rzek w celu 
przeciwdziałania możliwości potęgowania się problemów związanych z jednoczesnym 
wezbraniem w ciekach powierzchniowych oraz wystąpieniem deszczy nawalnych, 

− przywrócenie funkcji biologicznie czynnej glebom zlokalizowanym głównie w centralnej części 
Płocka, 

− coraz częstsze występowanie nawalnych opadów deszczu, skutkujących występowaniem 
podtopień ulic, zalaniem budynków mieszkalnych, usługowych, utrudnieniami 
w przemieszczaniu pojazdów, szczególnie w miejscach z niewystarczającą wydolnością 
systemów kanalizacyjnych, niedostatecznie rozwiniętym systemem kanalizacji oraz 
nadmiernym uszczelnieniem powierzchni terenu (zbyt małą retencją), 

− rosnąca ilość burz na terenie miasta, skutkujących utrudnieniami w transporcie, systemie 
łączności, stratami materialnymi w wyniku zalania lub uszkodzenia (grad, powalone drzewa) 
obiektów, 

− rosnąca liczba zjawisk na terenie miasta skutkujących występowaniem wiatrów o znacznym 
nasileniu ich prędkości, powodujących m.in. powalenie drzew w obrębie terenów 
przyrodniczych miasta (znajdujących się w słabej kondycji), 

− zwiększenie częstotliwości występowania oraz czasu trwania fal upałów, skutkujących 
pogorszeniem warunków życia mieszkańców miasta, szczególnie grup wrażliwych (osoby 
starsze, dzieci, osoby przewlekle chore), 

− naturalne zagrożenia geologiczne i osuwanie się mas ziemnych na terenie miasta, mogące 
nasilić się w wyniku ekstremalnych zjawisk pogodowych (np. deszczy nawalnych), 

− sukcesja gatunków inwazyjnych, wpływających niekorzystnie na strukturę siedlisk roślinnych, 

− brak spójności pomiędzy parkami, zieleńcami i lasami w obszarze miasta oraz brak powiązań 
pomiędzy nimi a obszarami leśnymi okalającymi miasto, 
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− brak ciągłości systemów komunikacji ekologicznej, znaczna fragmentacja głównych ciągów 
ekologicznych, 

− zanieczyszczenie powietrza wpływające negatywnie na stan zasobów przyrodniczych miasta. 

Problemy te zostały uwzględnione w ocenie wpływu MPA na osiągnięcie celów ochrony środowiska 
w rozdz. 6.  

6 Ocena wpływu MPA na osiągnięcie istotnych celów 

ochrony środowiska  

Analiza i ocena wpływu MPA na osiągnięcie istotnych celów ochrony środowiska została wykonana 
przy pomocy macierzy i zgodnie z przyjętą skalą opisaną w rozdziale 4.1. Macierz jest przedstawiona 
w załączniku 2.  

Analizę przedstawiono dla 9 celów adaptacyjnych tj.: 

− Cel 1. Zwiększenie odporności miasta na występowanie ekstremalnych zjawisk termicznych 
(fal upałów, wyższych temperatur maksymalnych, zjawiska „miejska wyspa ciepła”), 

− Cel 2. Zwiększenie odporności miasta na występowanie ekstremalnych zjawisk opadowych 
w tym deszczy nawalnych, powodzi od strony rzek oraz powodzi nagłych / miejskich  

− Cel 3. Zwiększenie odporności miasta na występowanie przekroczeń norm stężeń 
zanieczyszczeń oraz smogu, 

− Cel 4. Zwiększenie różnorodności biologicznej, rośliny i zwierzęta, 

− Cel 5. Poprawa warunków życia i zdrowia ludzi 

− Cel 6. Istotny cel ochrony środowiska: Powierzchnia ziemi, gleby, 

− Cel 7. Istotny cel ochrony środowiska: Wody, 

− Cel 8. Istotny cel ochrony środowiska: Powietrze atmosferyczne i klimat, 

− Cel 9. Istotny cel ochrony środowiska: Zasoby naturalne, 

− Cel 10. Istotny cel ochrony środowiska: dziedzictwo kulturowe oraz dobra materialne, 

− Cel 11. Istotny cel ochrony środowiska: Krajobraz. 

− Cel 12. Istotny cel ochrony środowiska: Świadomość ekologiczna 

6.1 Cel 1. adaptacyjny: Zwiększenie odporności miasta na występowanie 

ekstremalnych zjawisk termicznych (fal upałów, wyższych 

temperatur maksymalnych, zjawiska „miejska wyspa ciepła”). 

Dla Płocka opracowano 42 działania adaptacyjne odpowiadające na problemy miasta wynikające ze 
zmian klimatu. W wyniku przeprowadzonej analizy tych działań (Załącznik 2) można stwierdzić, że 
większość zaproponowanych działań wpłynie pozytywnie lub neutralnie na istotne cele ochrony 
środowiska. Działania ukierunkowane na zwiększenie odporności miasta na występowanie 
ekstremalnych zjawisk termicznych dotyczą przede wszystkim zachowania oraz rozwoju terenów 
zielonych i terenów otwartych już istniejących w mieście (m.in. działania 35a, 35c, 35d, 35e, 35f, 35g, 
38a, 38b). Obecność tych terenów w przestrzeni miejskiej wpływa na tworzenie pożądanych 
warunków mikroklimatu, tj. obniżenie temperatury powietrza w stosunku to terenów zabudowanych 
oraz zwiększenie wilgotności powietrza. Nie bez znaczenia jest też zapewnienie zacienionych enklaw 
sprzyjających wypoczynkowi. Tworzenie korzystnych warunków mikroklimatu jest istotne dla 
wszystkich mieszkańców miasta ale w szczególności dla grup wrażliwych, tj. dzieci poniżej 5 roku 
życia, osób starszych (powyżej 65 roku życia), przewlekle chorych, z niepełnosprawnościami 
ograniczającymi mobilność oraz bezdomnych. Wprowadzenie do tkanki miejskiej nowych terenów 
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zieleni oraz poprawa jakości istniejących polepszy ich dostępność dla mieszkańców miasta oraz 
zachęci ich do opuszczania przegrzanych i dusznych mieszkań w sezonie letnim (zwłaszcza 
mieszkańców tzw. starego budownictwa). Tereny zieleni łagodzą przebieg zjawisk ekstremalnych, 
takich jak fale upałów czy podwyższone temperatury powietrza w okresie wiosenno-letnim a także 
ograniczają zasięg przestrzenny „miejskich wysp ciepła”.  

Wprowadzanie niewielkich obiektów tzw. zielonej i błękitnej infrastruktury do przestrzeni miejskich 
będzie mieć korzystny wpływ na poprawę lokalnych warunków mikroklimatycznych, a co za tym idzie 
wpłynie korzystnie na zdrowie ludzi oraz spowoduje tworzenie więzi społecznych. 

Działania takie są szczególnie potrzebne na obszarze zabudowy historycznej miasta, gdzie aktualne 
zagospodarowanie terenu nie pozwala na wprowadzenie innych (na większym obszarze) form 
terenów zieleni. Oprócz oczywistych, bezpośrednich korzyści dla mieszkańców miasta, rozwój 
terenów zieleni, rozpatrywanych w aspekcie termicznym, wpłynie korzystnie na podsystemy miejskie, 
w tym w szczególności ochrony zdrowia i opieki społecznej (mniej zachorowań, mniej interwencji do 
nagłych przypadków). 

Zwiększenie udziału terenów zieleni w mieście skutkujące obniżeniem temperatury powietrza będzie 
mieć także bezpośredni korzystny wpływ na stan budynków, w szczególności obiektów zabytkowych i 
wznoszonych w starych technologiach. Korzyść to mniejsze nagrzewanie się elewacji (ograniczenie 
przegrzewania wnętrze, pogarszania stanu technicznego murów i elewacji), obniżenie temperatury 
powietrza nocą (mniejsza ilość ciepła oddawana do otoczenia), poprawa komfortu termicznego 
mieszkańców. Pośrednie korzyści mogą odnieść także inne podsystemy miejskie, w tym zaopatrzenia 
w wodę, gdyż poprawa termiki budynków będzie sprzyjać zmniejszeniu zapotrzebowanie na wodę. 

Rozwój terenów zieleni oraz ochrona obszarów generowania chłodnego powietrza i korytarzy 
przewietrzających na obszarach miejskich (działanie 25a) wpłynie korzystnie na jakość i temperaturę 
powietrza w mieście poprzez umożliwienie swobodnej jego wymiany z terenami otaczającymi miasto. 
Pozostawienie odpowiednich, niezabudowanych obszarów miasta spowoduje naturalne 
wentylowanie i ograniczy ilość powietrza stagnującego na obszarach intensywnej zabudowy. 
Realizacja tego działania będzie wyrażać się przed wszystkim we wprowadzeniu odpowiednich 
zapisów do dokumentów strategicznych i planistycznych miasta (suikzp oraz mpzp, działanie 36a) 
oraz eliminacji (w miarę możliwości) istniejących źródeł zanieczyszczeń i przeszkód ograniczających 
swobodny przepływ powietrza (działania prowadzące do obniżenia tzw. szorstkości powierzchni). 
Oprócz ww. działań korzystny wpływ na jakość powietrza w mieście będzie mieć także wprowadzenie 
do dokumentów planistycznych i egzekwowanie wymogu zachowania minimum 25% powierzchni 
biologicznie czynnej (działanie 38b). 

Oprócz działań związanych z rozwojem i ochroną istniejących w mieście terenów zieleni i otwartych 
wpływ na ograniczenie niekorzystnych warunków termicznych w mieście mogą mieć działania 
edukacyjne, w tym nakierowane na oszczędzanie energii, ograniczenie użytkowania prywatnych 
samochodów, wymiana taboru komunikacji miejskiej na niskoemisyjny i klimatyzowany oraz rozwój 
sieci ścieżek rowerowych i systemu roweru miejskiego. Obniżenie emisji spalin wpłynie korzystnie na 
jakość powietrza (mniej pyłów, zanieczyszczeń i substancji szkodliwych) oraz obniżenie temperatury 
powietrza wzdłuż ciągów komunikacyjnych (mniejsza emisja gorących gazów z rur wydechowych 
pojazdów). Nawet działania w małej skali, takie jak zmiana sposobu sprzątania ulic na czyszczenie na 
mokro, będzie mieć wpływ na jakość powietrza (niższa zawartość pyłu i innych zanieczyszczeń). 
Mniejsze zanieczyszczenie powietrza pyłami i substancjami szkodliwymi będzie sprzyjać zdrowiu 
mieszkańców a wymiana taboru na klimatyzowany poprawi także komfort ich podróży, co także może 
sprzyjać ograniczeniu zapotrzebowania na transport indywidualny i obniżenie emisji spalin do 
atmosfery. 
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6.2 Cel 2. adaptacyjny: Zwiększenie odporności miasta na występowanie 

ekstremalnych zjawisk opadowych, w tym deszczy nawalnych, 

powodzi od strony rzek oraz powodzi nagłych/miejskich. 

Działania ukierunkowane na zwiększenie odporności miasta na występowanie ekstremalnych zjawisk 
opadowych polegają przede wszystkim na retencjonowaniu wód opadowych, modernizacji i 
rozbudowie systemów kanalizacji deszczowej oraz umożliwieniu swobodnej infiltracji wód 
opadowych do gleby (m.in. działania 35b, 35f, 35h, 35i, 35j, 35k, 38c oraz działania związane z 
budową nowych terenów zieleni w mieście 35a, 35c, 35e, 35f, 35g, 38a, 38b). 

Aplikują się tu także działania związane z ochroną przeciwpowodziową od strony rzek (działanie 20b, 
20c, 42b, pośrednio 20d). 

Ekstremalne zjawiska opadowe są ściśle powiązane z rozwojem miast prowadzącym do uszczelniania 
znacznych ich obszarów i ograniczenia zdolności retencjonowania wody na miejscu. Zwiększony, 
gwałtowny spływ powierzchniowy prowadzi do powstawania podtopień, wymywania gruntów, 
powodzi miejskich i stanowi zagrożenie dla zdrowia i mienia ludzi. Zjawiska te szczególnie gwałtownie 
zachodzą w strefie śródmiejskiej, gdzie jest największa ilość terenów uszczelnionych. Zaproponowane 
działania mają na celu zarówno doraźne jak i długofalowe rozwiązanie problemów związanych z 
ekstremalnymi opadami. 

Rozszczelnienie powierzchni miejskich poprzez zwiększenie udziału powierzchni biologicznie czynnej, 
rozwój parków i zieleńców, wprowadzanie obiektów zielonej i błękitnej infrastruktury a także 
wprowadzanie nawierzchni przepuszczalnych zmniejszy ilość wód deszczowych wymagających 
odprowadzenia oraz poprawi dostępność wody w glebie w okresach suszy. Wprowadzenie 
retencjonowania wody na miejscu (zbiorniki retencyjne, oczka wodne, urządzenia błękitnej 
infrastruktury, itp.) wpłynie korzystnie na ograniczenie wielkości i szybkości spływów 
powierzchniowych a także ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do odbiorników wód 
deszczowych. Wprowadzenie nawierzchni przepuszczalnych będzie miało korzystny wpływ na obszar 
historycznego centrum Płocka, gdzie udział powierzchni uszczelnionych jest znaczny a podtopienia 
budynków stanowią istotny problem. 

Działania techniczne wpływające korzystnie na zwiększenie adaptacji miasta do ekstremalnych 
zjawisk opadowych to przede wszystkim planowane rozbudowy i modernizacje kanalizacji deszczowej 
w wybranych obszarach miasta a także rozdzielenie kanalizacji ogólnospławnej od kanalizacji 
deszczowej. Działania te, razem ze zwiększeniem retencjonowania wody przyczynią się do 
ograniczenia nagłych powodzi miejskich (zwiększy się pojemność i przepustowość urządzeń 
przyjmujących wody deszczowe), osunięć gruntów i podtopień. Rozdzielenie kanalizacji deszczowej i 
ogólnospławnej ograniczy także ilość ścieków odprowadzanych do oczyszczalni zmniejszając tym 
samym koszty ich obsługi. Wody deszczowe odprowadzane poprzez system kanalizacji deszczowej do 
osadników w celu oczyszczenia z zanieczyszczeń komunikacyjnych można z powodzeniem przywrócić 
do środowiska. 

Do działań technicznych należą też prace mające na celu zabezpieczenie i ochronę dróg oraz terenów 
położonych przy ciekach wodnych. Zwiększą one bezpieczeństwo w obszarze podsystemu drogowego 
i transportowego miasta. 

Korzystny wpływ, z punktu widzenia ochrony życia i zdrowia ludzi a także ich mienia, mają planowane 
działania 20b i 20c. Polegać one będą na budowie i rozbudowie umocnień oraz wałów 
przeciwpowodziowych wzdłuż Wisły oraz budowie polderów. Działania te mogą znieść całkowicie lub 
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znacznie ograniczyć zagrożenie powodziowe dla Płocka. Poldery wpłyną także na zwiększenie 
zasobów wody dostępnych w środowisku. 

6.3 Cel 3. Zwiększenie odporności miasta na występowanie przekroczeń 

norm stężeń zanieczyszczeń oraz smogu. 

Działania mające na celu zwiększenie odporności miasta na występowanie przekroczeń norm stężeń 
zanieczyszczeń powietrza oraz smogu w znacznym stopniu są tożsame z działaniami dla zwiększenia 
odporności miasta na ekstremalne zjawiska pogodowe. Polegają przede wszystkim na rozbudowie 
systemu terenów zieleni w mieście (wskazane jest zachowanie ich ciągłości) a w szczególności istotne 
będzie zachowanie i ochrona obszarów generowania świeżego powietrza (przewietrzanie miasta) – 
działanie 25a. Zwiększenie powierzchni terenów otwartych miasta będzie mieć wpływ na 
rozpraszanie i usuwanie zanieczyszczeń z miasta, w szczególności z centrum, gdzie gromadzi się i 
stagnuje ich najwięcej, na zewnątrz. Przewietrzanie miasta odbywa się tzw. korytarzami, do których 
zalicza się nie tylko tereny otwarte ale także szerokie arterie komunikacyjne oraz korytarze rzeczne. 
Istotne jest aby tereny te nie były grodzone przeszkodami (zachowanie tzw. niskiej szorstkości 
terenu). 

Do działań mogących mieć korzystny wpływ zaliczyć należy działania mające na celu edukację 
mieszkańców w zakresie wpływu ich wyboru środków transportu na jakość powietrza, tj. 
propagowania korzystania z transportu publicznego (działanie 16a), budowa ścieżek rowerowych 
oraz upowszechnianie korzystania z systemu roweru miejskiego (działania 34a i 34b) a także 
tworzenie ekostref (działanie 22a), w których będzie ograniczone korzystanie z pojazdów silnikowych. 
Temu samemu celowi będzie służyła wymiana taboru miejskiego na niskoemisyjny i klimatyzowany. 
Dzięki temu pojazdy komunikacji miejskiej będą emitować mniej zanieczyszczeń do powietrza. 
Wzrost komfortu podróży może wpłynąć także na zmianę przyzwyczajeń komunikacyjnych 
mieszkańców, tj. rezygnację z transportu indywidualnego na rzecz zbiorczego. 

Poprawa jakości powietrza będzie miała korzystny wpływ na całą populację Płocka ale szczególnie 
istotna będzie dla grup wrażliwych, tj. dzieci poniżej 5 roku życia, ludzi starszych powyżej 65 lat oraz 
osób chorych na choroby związane z układem krążenia oraz oddechowym. Poprawa jakości powietrza 
obniży ilość zachorowań oraz wpłynie na łagodniejszy przebieg. 

Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza będzie mieć korzystny wpływ na strefy i obiekty 
objęte ochroną konserwatorską. Zanieczyszczenia powietrza wpływają niekorzystnie na elewacje 
budynków, powodując zabrudzenia i uszkodzenia. Lepsza jakość powietrza ograniczy ilość 
koniecznych zabiegów konserwatorskich dla utrzymania odpowiedniej kondycji obiektów 
chronionych. 

6.4 Cel 4. ochrony środowiska: Zwiększenie różnorodności biologicznej, 

rośliny i zwierzęta. 

W wyniku przeprowadzonej analizy działań adaptacyjnych do zmian klimatu dla Płocka można 
przyjąć, że większość zaproponowanych działań wpłynie pozytywnie lub neutralnie na istotne cele 
ochrony środowiska w komponencie różnorodność biologiczna, rośliny i zwierzęta. 

Do najważniejszych działań w tym obszarze należy zaliczyć planowany rozwój ilościowy 
i powierzchniowy terenów zieleni w mieście oraz przebudowa i ochrona istniejących parków 
i terenów otwartych (m.in. działania 35a, 35c, 35d, 35e, 35f, 35g, 38a, 38b). Działania te będą miały 
na celu stworzenie spójnego systemu obiektów powiązanych ze sobą i tworzących ciągi ekologiczne. 
Wzmocni to system przyrodniczy miasta. Zapewnienie ciągłości przestrzennej terenów otwartych 
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umożliwi swobodną migrację gatunków i osobników, wymianę genów pomiędzy populacjami oraz 
różnorodność siedlisk.  

Najważniejsze z punktu widzenia ochrony bioróżnorodności jest zachowanie powiązań pomiędzy 
korytarzami ekologicznymi o różnym znaczeniu: krajowym (dolina Wisły) oraz dolinami Brzeźnicy 
i Rosicy, będącymi korytarzami o znaczeniu ponadlokalnym (np. działanie 25a). Planowany rozwój 
terenów zieleni w mieście winien nawiązywać do tej osnowy ekologicznej. Korzystny wpływ na 
bioróżnorodność w mieście będzie mieć także projektowany system zieleńców osiedlowych oraz 
błękitnej i zielonej infrastruktury. Obiekty o charakterze wyspowym są istotne dla zapewnienia miejsc 
schronienia dla wielu gatunków ptaków, niewielkich kręgowców oraz owadów i innych 
bezkręgowców. Dla gatunków synantropijnych tereny zieleni miejskiej stały się naturalnymi 
siedliskami. 

Tworzenie nowych i wzmacnianie istniejących powiązań pomiędzy terenami otwartymi, którym 
sprzyjają ww. działania, przyczyni się do ograniczenia fragmentacji środowiska przyrodniczego oraz 
utrzymania różnorodności siedlisk. Dzięki temu zachowana zostanie szansa na utrzymanie nie tylko 
gatunków o szerokiej skali wymagań ekologicznych ale także tych wąskich wymaganiach. 

Planowana współpraca pomiędzy samorządem Płocka oraz samorządami sąsiednich gmin (działanie 
41a) także może mieć korzystny wpływ na różnorodność biologiczną miasta. Nawiązanie współpracy 
w obszarze ochrony środowiska i planowania przestrzennego, uwzględniające aktualne powiązania 
przestrzenne pomiędzy terenami otwartymi Płocka a wartościowymi przyrodniczo terenami gmin 
sąsiednich przyczyni się do wzmocnienia powiązań ekologicznych oraz ochrony i wzmocnienia 
bioróżnorodności. 

Wpływ na zachowanie różnorodności biologicznej, jakość siedlisk oraz wstępowanie w mieście 
gatunków roślin i zwierząt będą miały zapisy dokumentów strategicznych i planistycznych miasta, 
których rolą jest kształtowanie warunków życia w mieście. Działania 36a, 36b, 38a mają na celu 
wprowadzenie zapisów uwzględniających potrzeby adaptacji miasta do zmian klimatu, np. 
zwiększenie udziału powierzchni biologicznie czynnej, ograniczenie intensywności zabudowy, 
organicznie ilości terenów uszczelnionych. Zapisy te w praktyce wpłyną na jakość siedlisk a co za tym 
idzie różnorodność roślin i zwierząt. 

Pośrednio do realizacji omawianego celu ochrony środowiska przyczynią się działania edukacyjne 
nakierowane na podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców Płocka (działania 12b, 16a, 
16b). Są to przede wszystkim działania mające na celu poprawę jakości powietrza i ograniczenie 
zużycia wody jednakże elementy te wpływają na warunki bytowania roślin i zwierząt. 

Jako działania adaptacyjne nie służące realizacji istotnego celu ochrony środowiska w komponencie 
różnorodność biologiczna, rośliny i zwierzęta uznane zostały: 

• działanie 20c: Przebudowa i renowacja zapór bocznych zbiornika wodnego Włocławek i 
wałów przeciwpowodziowych – działania niekorzystne mogą pojawić się na etapie budowy i 
powodować lokalne niszczenie siedlisk poprzez zajęcie ich na cele budowy, w wyniku zmiany 
rzeźby terenu lub zmiany stosunków wodnych. Możliwe jest także płoszenie zwierząt, a w 
przypadku podjęcia prac budowlanych w okresie rozrodczym niekorzystny wpływ na sukces 
rozrodczy gatunków. W zależności od sposobu prowadzenia budowy, po zakończeniu prac 
siedliska mogą ulec naturalnemu odtworzeniu lub wskazane będzie podjęcie działań 
kompensacyjnych mających na celu odtworzenie zdegradowanych fragmentów terenu. 
Przywrócenie siedlisk umożliwi powrót organizmów żywych; 

• działanie 20e: Ochrona dróg i terenów położonych przy ciekach wodnych - działania 
niekorzystne mogą pojawić się na etapie prac budowlanych i powodować lokalne zniszczenie 
szaty roślinnej oraz przekształcenie profili glebowych. Możliwe jest także płoszenie zwierząt. 
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Po zakończeniu, na terenach zajętych pod budowę, nastąpi naturalne odtworzenie 
roślinności i powrót organizmów zwierzęcych. W przypadku prowadzenia prac na szczególnie 
cennych siedliskach wskazane jest odtworzenie ich. 

• działanie 42b: Utrzymanie bieżące rz. Wisły w celu poprawienia jej żeglowności – działanie 
będzie polegało na pogłębianiu i oczyszczaniu koryta Wisły (bagrowanie). Działanie może 
mieć niekorzystny wpływ na roślinność płytszej części nurtu oraz bytujące tam zwierzęta. 
Działanie to będzie okresowo powtarzane, co może doprowadzić do ograniczenia 
dostępności części siedlisk oraz zmniejszenia różnorodności gatunków lub zmniejszenia ilości 
występujących osobników na obszarze objętym działaniem. Niekorzystny wpływ bagrowania 
będzie miał bardzo lokalny zasięg ze względu na jego cel, tj. utrzymanie żeglowności Wisły, 
więc tylko w nieznacznym stopniu może dotyczyć stref przybrzeżnych, które są miejscem 
bytowania roślin i zwierząt. 

6.5 Cel 5, Istotny cel ochrony środowiska: Poprawa warunków życia 

i zdrowia ludzi 

Analiza działań adaptacyjnych do zmian klimatu miasta Płocka wykazała, że większość 
zaproponowanych działań wpłynie pozytywnie lub będzie mieć neutralny wpływ na istotne cele 
ochrony środowiska w komponencie warunki życia i zdrowie ludzi. 

Proponowane w MPA działania będą miały charakter edukacyjny, projektowy oraz techniczny. Ich 
realizacja będzie miała wpływ na poprawę warunków życie w mieście w aspekcie termiki, opadów 
oraz jakości powietrza. 

Szczególnie istotne znaczenie dla poprawy warunków życia w mieście będą miały działania związane z 
budową i przebudową terenów zieleni miejskiej (m.in. działania 35a, 35c, 35d, 35e, 35f, 35g, 38a, 
38b) oraz ochroną korytarzy przewietrzających miasto (działanie 25a). Zwiększenie ilości i jakości 
terenów zieleni przyczyni się przede wszystkim do poprawy warunków termicznych miasta. 
Zmniejszenie stresu termicznego (ograniczenie zjawiska ‘miejska wyspa ciepła’, łagodzenie 
ekstremalnych temperatur czy występowania fal upałów) będzie korzystne dla całej populacji Płocka 
a w szczególności dla ludności z grup wrażliwych, tj. małych dzieci, osób starszych oraz przewlekle 
chorych na choroby układu krążenia i oddechowego. Działania nakierowane na zachowanie i rozwój 
terenów otwartych będą miały też pozytywny wpływ na jakość powietrza (mniej zanieczyszczeń) oraz 
ograniczenie zagrożeń powodziowych (wzrost infiltracji wody do gruntu). System terenów otwartych 
w mieście jest jednym z najważniejszych podsystemów miejskich dla zdrowia ludzi i jakości życia 
wmieście. Bliskość i łatwa dostępność parków, zieleńców a nawet niewielkich obiektów zielonej 
i błękitnej infrastruktury podnosi komfort życia, wspiera nawiązywanie i podtrzymywanie więzi 
społecznych oraz przyczynia się do zwiększenia bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców. 

Zaproponowane w MPA działania mające na celu ograniczenie zapotrzebowania na transport 
indywidualny będą miały pośredni korzystny wpływ na warunki życia i zdrowie ludzi poprzez poprawę 
jakości powietrza w wyniku zmniejszenia ilości pojazdów (np. działania 16a, 22a, 37a) lub 
bezpośredni, zachęcając mieszkańców Płocka do zwiększenia aktywności fizycznej i korzystanie 
z miejskich ścieżek rowerowych i systemu rowerów publicznych (działania 34a i 34b). 

Bezpośrednio realizacji celu, jakim jest poprawa warunków życia i zdrowia ludzi w Płocku, będą służyć 
działania chroniące przed powodziami od strony rzek (działania 20b, 20c, 20d). Działania te wpłyną na 
zlikwidowane zagrożeń bezpośrednich, jak możliwość utonięć lub innych wypadków wywołanych 
pojawieniem się powodzi w mieście a także zgonów lub gwałtownych pogorszeń stanu zdrowia w 
wyniku stresu wywołanego pojawieniem się w mieście fali powodziowej. 
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Należy tu też wspomnieć o korzystnym wpływie na jakość życia ludzi działań czysto edukacyjnych, 
których celem jest podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców (np. działanie 16a, mające na 
celu zwiększenie ilości osób korzystających z transportu miejskiego czy działanie 16b edukujące 
w zakresie racjonalnego wykorzystania wody). Nie mniej istotne są również działania mające na celu 
wzmocnienie więzi społecznych i zwiększenie troski mieszkańców o ludzi starszych (działanie 12c) 
oraz zapewnienie czytelnego i niezawodnego systemu ostrzegania (m.in. działanie 2a, 12 a). 

Na podstawie analizy działań adaptacyjnych nie zidentyfikowano działań mogących mieć niekorzystny 
wpływ na istotny cel ochrony środowiska jakim są warunki życia i zdrowie ludzi. 

6.6 Cel 6 Istotny cel ochrony środowiska: Powierzchnia ziemi, gleby  

Na podstawie analizy działań adaptacyjnych do zmian klimatu miasta Płocka stwierdzono, że 
większość zaproponowanych działań będzie mieć neutralny wpływ na istotne cele ochrony 
środowiska w komponencie powierzchnia ziemi, gleby. Wskazane zostały także działania, które 
wpłyną pozytywnie na powierzchnię gleby. 

Do grupy tych ostatnich działań należą bez wątpienia projekty rozbudowy pod względem ilościowym 
i powierzchniowym terenów zieleni miejskiej, w tym parków, zieleńców, skwerów, obiektów zielonej 
i błękitnej infrastruktury (m.in. działania 35a, 35c, 35d, 35e, 35f, 35g, 38a, 38b). Ich wynikiem będzie 
poprawa jakości środowiska glebowego lub wręcz przywrócenie mu funkcji biologicznych. Działaniem 
bezpośrednio nakierowanym na poprawę jakości gleb jest działanie 38c – zapobieganie uszczelniania 
nawierzchni centrum miasta, ze szczególnym uwzględnieniem zabytkowej części. W działaniu tym 
mieści się także usuwanie z powierzchni gruntu nawierzchni nieprzepuszczalnych i zastępowanie ich 
nawierzchniami przepuszczalnymi. Działania te wpłyną bezpośrednio na przywrócenie funkcji 
biologicznych glebie oraz zwiększenie infiltracji wody do gruntu. 

Korzystny wpływ na jakość gleb będą miały także działania ograniczające ilość poruszających się po 
mieście pojazdów z silnikami spalinowymi (m.in. działania 37a, 22a, 16a). Mniejsza ilość samochodów 
wpłynie korzystnie na zmniejszenie ilości zanieczyszczeń komunikacyjnych emitowanych przez 
samochody do atmosfery, a które z czasem opadają i zanieczyszczają gleby. 

Zidentyfikowane zostały także nieliczne działania mogące niekorzystnie wpływać na powierzchnię 
ziemi i gleby. Są to działania bezpośrednio związane z pracami budowlanymi: 

- działanie 20c: Przebudowa i renowacja zapór bocznych zbiornika wodnego Włocławek i wałów 
przeciwpowodziowych – działania niekorzystne mogą pojawić się na etapie budowy i powodować 
lokalne niszczenie wierzchniej warstwy gleby, przekształcenie powierzchni ziemi (formowanie 
nasypów) oraz zanieczyszczenie jej obcym materiałem użytym do przebudowy walów. Niekorzystne 
oddziaływanie budowy będzie krótkotrwałe a po jej zakończeniu i usunięciu zanieczyszczeń gleby 
winny zostać poddane rekultywacji. 

- działanie 34a: Rozbudowa ścieżek rowerowych – działanie to pozostaje w sprzeczności z realizacją 
celu ochrony środowiska w komponencie gleb. Budowa ścieżek rowerowych trwale przekształci 
profile glebowe poprzez usunięcie wierzchnich warstw gleby i zastąpienie ich innym materiałem. 
Możliwe jest ograniczenie negatywnego odziaływania poprzez odpowiednie przygotowanie budowy, 
tj. zdjęcie urodzajnej warstwy gleby i przeniesienie jej w inne miejsce, np. na tereny, gdzie zostaną 
podjęte działania rozszczelniające nawierzchnie. Wtedy zniszczona i zanieczyszczona wierzchnia 
warstwa gruntu może zostać zastąpiona urodzajną warstwą gleby pozyskaną z terenów objętych 
budową ścieżek rowerowych. Negatywne skutki budowy ścieżek rowerowych zaistnieją jedynie na 
terenach, gdzie ścieżki będą wytyczne na terenach dotychczas nie zabudowanych (nie 
utwardzonych). Dokładne miejsca narażone na niekorzystne działania będzie można dokładnie 
określić , gdy powstaną projekty realizacyjne nowych ścieżek rowerowych. 
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- działanie 34b: Zwiększenie ilości stacji roweru publicznego w Płocku, wraz z promocją wśród 
mieszkańców - działanie to nie służy realizacji celu ochrony środowiska w komponencie gleb. 
Niekorzystne działanie wystąpi przede wszystkim na etapie budowy stacji. W zależności od 
zastosowanych technologii działanie to może trwale zniszczyć gleby lub wywołać skutki 
krótkoterminowe, gdy zostanie zachowana staranność prowadzenie budowy. Zastosowanie, w miarę 
możliwości, nawierzchni z materiałów przepuszczalnych ograniczy niekorzystny wpływ samej 
budowy. 

6.7 Cel 7 - Istotny cel ochrony środowiska: Wody. 

Analiza działań adaptacyjnych do zmian klimatu miasta Płocka wskazała, że większość 
zaproponowanych działań będzie mieć neutralny wpływ na istotne cele ochrony środowiska w 
komponencie wody. Część działań wybranych do MPA wpłynie pozytywnie na zasoby wody w 
środowisku. Zidentyfikowane zostały także działania, które będą miały niekorzystnie wpływ. 

Działania adaptacyjne służące bezpośrednio realizacji celu ochrony środowiska zidentyfikowane 
zostały głównie w obszarze Zrównoważone korzystanie z wód oparte na długoterminowej ochronie 
dostępnych zasobów wodnych. Celowi temu służą działania studialne oraz techniczne, m.in. 5a, 16b, 
35b, 35f, 35g, 35h, 35i, 35j, 36a, 36b, 38b. Celem ww. działań jest zwiększenie retencji wody w 
środowisku poprzez budowę odpowiednich systemów gospodarowania wodami opadowymi, w tym 
osobnej kanalizacji deszczowej oraz zbiorników retencyjnych lub zwiększenie infiltracji wody do 
gruntu na terenach otwartych miasta. Korzystnie wpływać będą także działania 38b i 38c, których 
celem jest zwiększenie udziału powierzchni nieuszczelnionych, poprzez które woda będzie swobodnie 
infiltrować w głąb gruntów. 

Korzystny wpływ na stan ekosystemów wodnych będą mieć prace nad dokumentami strategicznymi i 
planistycznymi uwzględniającymi potrzeby adaptacji do zmian klimatu oraz określającymi wytyczne 
do zagospodarowania terenów oraz mającymi wpływ na rozwiązania techniczne stosowane w trakcie 
realizacji inwestycji. 

Niekorzystne oddziaływanie na istotne cele ochrony środowiska w komponencie wody 
zidentyfikowane zostały w działaniach: 

• działanie 21b: Sprzątanie i czyszczenie (na mokro) ulic z pyłu i zanieczyszczeń - działanie to 
wymagać będzie zwiększonego poboru wody oraz generować dodatkowe ścieki wymagające 
oczyszczenia. Jakość wody brudnej wydaje się być podobna do jakości wód deszczowych 
odprowadzanych kanałami burzowymi do oczyszczalni lub separatorów, skąd może być 
rozsączana do gruntu lub gromadzona w zbiornikach retencyjnych. Podobnie można 
gospodarować wodą z mycia ulic, co ograniczy niekorzystny wpływ tego działania na 
środowisko. 

• działanie 30a: Aktualizacja lub opracowanie strategii rozwoju turystyki dostosowanej do zmian 
klimatycznych - zakładany rozwój turystyki może mieć niekorzystny wpływ na zwiększenie 
zapotrzebowania na pobór i wykorzystanie wód zarówno do celów sanitarnych jak i 
spożywczych. Wpływ na ograniczenie ilości pobieranej wody mogą mieć działania edukacyjne 
nakierowane na oszczędzanie zasobów środowiska. 

• działanie 35h: Regulacja i działania związane z systemem odprowadzania wód z obszaru Małej 
Rosicy w Płocku - niekorzystny wpływ na ekosystemy wodne będą mieć prace budowlane. 
Konieczność regulacji koryta cieku spowoduje zniszczenie aktualnego stanu cieku, w 
szczególności siedlisk mikroorganizmów dennych oraz roślin wodnych. Działanie niekorzystne 
będzie istotne ale krótkotrwałe, gdyż po zakończeniu budowy nastąpi regeneracja środowiska 
wodnego. 
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• działanie 42b: utrzymanie bieżące rz. Wisły w celu poprawienia jej żeglowności – działanie będzie 
polegało na pogłębianiu i oczyszczaniu koryta Wisły (bagrowanie). Działanie może mieć 
niekorzystny wpływ na ekosystemy płytszej części nurtu. Działanie to będzie okresowo 
powtarzane, co może doprowadzić do przekształcenia lub całkowitego zniszczenia 
ekosystemów wodnych. Niekorzystny wpływ bagrowania będzie miał lokalny zasięg ze względu 
na jego cel, tj. utrzymanie żeglowności Wisły, więc tylko w nieznacznym stopniu może dotyczyć 
stref przybrzeżnych, które jako ekosystemy ekotonalne są bogate w rośliny i zwierzęta. 

6.8 Cel 8. - Istotny cel ochrony środowiska: Powietrze atmosferyczne 

i klimat. 

Analiza działań adaptacyjnych do zmian klimatu miasta Płocka wskazała, że większość 
zaproponowanych działań będzie mieć korzystny lub neutralny wpływ na istotne cele ochrony 
środowiska w komponencie Powietrze atmosferyczne i klimat. 

Korzystny wpływ na powietrze atmosferyczne będą mieć wszystkie zaproponowane w MPA działania 
ograniczające ilość zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Należą tu głównie działania mające na 
celu ograniczenie emisji spalin, czyli wpływające na zmniejszenie ilości poruszających się po mieście 
pojazdów silnikowych. Oprócz wymienianych już przy innych komponentach działań służących 
promocji transportu publicznego (m.in. działanie 16a, 37a), wprowadzania administracyjnych 
ograniczenia poruszania się na wybranych obszarach miasta pojazdów indywidualnych (działanie 22a) 
oraz promocji komunikacji rowerowej (działania 34a, 34b) do działań ograniczających emisję spalin 
oraz ich kumulację w godzinach szczytu należy działanie 32a polegające na wdrażaniu elastycznych 
godzin pracy. 

Na poprawę jakości powietrza w mieście znakomicie wpływa zwiększanie ilości roślin i powierzchni 
pokrytych roślinami oraz zapewnianie warunków wentylacji miasta. Dzięki temu zanieczyszczenia i 
pyły są przewiewane z miasta, szczególnie z obszarów ścisłego centrum, gdzie powietrze często 
stagnuje a zanieczyszczenia kumulują się. Działania korzystnie oddziałujące w tym aspekcie to 
planowany rozwój terenów zieleni w mieście oraz ochrona obszarów generowania świeżego 
powietrza. 

Korzystny wpływ na jakość powietrza będzie mieć realizacja działania 21a gazyfikacja lewobrzeżnej 
części miasta. Ograniczenie lub całkowita eliminacja lokalnych kotłowni wpłynie na zmniejszenie 
emisji niskiej oraz zmniejszenie zapotrzebowania na transport ciężarowy (opał do kotłowni 
indywidualnych). Eliminacja kotłowni indywidualnych wpłynie korzystnie na ograniczenie spalania w 
piecach przydomowych śmieci, które często są w ten sposób utylizowane, co powoduje emisję do 
powietrza wielu szkodliwych substancji chemicznych oraz odorów. W okresach niesprzyjającej 
pogody zanieczyszczenia wydostające się z kotłowni indywidualnych przyczyniają się do powstawania 
smogu. Zaopatrywanie gospodarstw domowych w energię cieplną ze źródeł zorganizowanych 
docelowo powinno całkowicie wyeliminować emisję niską. 

Dla komponentu Powietrze atmosferyczne i klimat zidentyfikowano jedno działanie niekorzystne: 

- działanie 30a: Aktualizacja lub opracowanie strategii rozwoju turystyki dostosowanej do zmian 
klimatycznych – zakładany wzrost turystów będzie wiązał się ze wzrostem zapotrzebowania na 
transport, w tym często transport indywidualny. Możliwe jest ograniczenie niepożądanego wzrostu 
emisji spalin do atmosfery poprzez promowanie korzystania z transportu zbiorowego (np. działanie 
16a), ograniczanie możliwości wjazdu samochodów do centrum miasta (działanie 22a) oraz 
promowanie pojazdów o ekologicznych napędach (np. poprzez wprowadzanie opłat za wjazd do 
centrum, selekcja pojazdów mogących poruszać się po mieście, w szczególności jego centrum). 
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6.9 Cel 9. - Istotny cel ochrony środowiska: Zasoby naturalne. 

Na podstawie analizy działań adaptacyjnych do zmian klimatu miasta Płocka stwierdzono, że 
większość zaproponowanych działań będzie mieć neutralny wpływ na istotne cele ochrony 
środowiska w komponencie zasoby naturalne. Wyróżnione zostały działania, które wpłyną 
pozytywnie, natomiast nie stwierdzono działań mogących mieć niekorzystny wpływ na zasoby 
naturalne. 

Jako działania korzystne zidentyfikowane zostały działania edukacyjne mające na celu 
upowszechnianie wiedzy i postaw proekologicznych, wpływających na ograniczanie zużycia zasobów 
środowiska (np. działanie 12b, 16b). Za działania mające korzystne oddziaływanie w tym aspekcie 
ochrony środowiska uznane zostały także działania upowszechniające korzystanie z nowych 
technologii informatycznych udostępniających komunikaty o aktualnych zagrożeniach w przestrzeni 
publicznej (działanie 2a), korzystanie z technologii oszczędzających zasoby środowiska lub 
poprawiające ich jakość (ekologiczne pojazdy, zbiorcze zaopatrzenie w ciepło, rozbudowa kanalizacji 
deszczowej i oddzielenie jej od kanalizacji ogólnospławnej). Rozwój terenów zieleni i terenów 
otwartych w mieście w sposób zapewniający ich powiązania przestrzenne oraz retencjonowanie 
wody bez wątpienia są działaniami mającymi korzystne oddziaływanie na zasoby środowiska. 

Działania 36a oraz 36b, mające na celu uwzględnienie zmian klimatu oraz opracowanie wytycznych 
projektowych w dokumentach strategicznych i planistycznych miasta będą miały pośredni, korzystny 
wpływ na omawiany komponent środowiska. 

6.10  Cel 10. - Istotny cel ochrony środowiska: Dziedzictwo kulturowe oraz 

dobra materialne. 

Analiza działań adaptacyjnych do zmian klimatu miasta Płocka wskazała, że większość 
zaproponowanych działań będzie mieć korzystny lub neutralny wpływ na istotne cele ochrony 
środowiska w komponencie Dziedzictwo kulturowe i Dobra materialne. 

W MPA dla Płocka zapisano szereg działań mających na celu ograniczenie negatywnych skutków 
zmian klimatu w aspekcie jakości powietrza oraz zarządzania wodami pochodzącymi z ekstremalnych 
opadów. Działania te, omówione we wcześniejszych rozdziałach, wpłyną korzystnie także na stan 
techniczny i wygląd budynków oraz ciągów komunikacyjnych w mieście. Ograniczenie zanieczyszczeń 
powietrza ograniczy ilość pyłów i innych zanieczyszczeń osiadających na elewacjach. Dzięki temu 
będą wyglądać bardziej estetycznie i nie będzie konieczności częstego ich czyszczenia. Działania 
dążące do obniżenia średnich temperatur w mieście podniosą odporność budynków na stres 
termiczny. 

Ograniczanie wielkości spływu powierzchniowego po ulewnych deszczach (rozbudowa kanalizacji 
deszczowej, budowa zbiorników retencyjnych, rozszczelnianie nawierzchni i budowa terenów zieleni) 
poprzez prawidłowe i szybkie zagospodarowanie wód deszczowych w zbiornikach retencyjnych i 
osadnikach oraz zwiększanie infiltracji wody do gruntu będzie chronić dobra materialne przed 
zalaniami, podmywaniem oraz niszczeniem infrastruktury technicznej i ciągów komunikacyjnych. 

MPA zakłada także przeprowadzenie pomiarów termowizyjnych dla obiektów budowlanych w 
Płocku. Planowane jest przeprowadzenie rocznie 50 ekspertyz (działanie 21c). Docelowo badania 
posłużą do oceny przenikalności cieplnej budynków oraz termomodernizacji obiektów nie 
spełniających aktualnie obowiązujących norm. 
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6.11 Cel 11. Istotny cel ochrony środowiska: Krajobraz. 

Analiza działań adaptacyjnych do zmian klimatu miasta Płocka wskazała istnienie grupy działań 
szczególnie korzystnie oddziałujących na istotne cele ochrony środowiska w komponencie Krajobraz. 
Nie zostały zidentyfikowane działania mogące mieć niekorzystny wpływ na jakość krajobrazu. 

Dla miasta bogatego w treści i tradycje historyczne jak Płock, szczególnie istotne jest kształtowanie 
unikalnego krajobrazu miejskiego, wyrażającego jego „genius loci”. Będą tu miały zastosowanie 
działania polegające na wzbogacaniu miasta w zieleń, szczególnie w jego części historycznej (np. 
działania 38c, 38a, 38c) oraz wielokrotnie wspominane wcześniej działania z zakresu budowy i 
kształtowania parków miejskich i zieleńców osiedlowych. Do pożądanych a jednocześnie stosunkowo 
łatwych do zrealizowania działań zaliczyć można budowę obiektów błękitnej i zielonej infrastruktury 
(działanie 35e). Wprowadzanie na teren miasta, także w jego zabytkowej części, niewielkich miejsc 
wypoczynku z elementami roślinnymi oraz urządzeniami wodnymi znakomicie podniesie jego odbiór 
estetyczny oraz poprawi lokalnie mikroklimat. 

Korzystne, pośrednie działanie na jakość krajobrazu będzie mieć także budowa gazociągu ponieważ 
ograniczy ilość strumieni dymów wydobywających z kominów domów jednorodzinnych. Miasto 
będzie sprawiać wrażenie ‘czystego’ i bardziej ekologicznego. 

Działania podejmowane w obszarze tworzenia strategicznych i planistycznych dokumentów 
określających zasady rozwoju miasta oprócz adaptacji miasta do zmian klimatu winny kształtować 
także harmonijny i estetyczny wygląd miasta. 

6.12 Cel 12. - Istotny cel ochrony środowiska: Świadomość ekologiczna. 

Analiza planowanych w MPA działań adaptacyjnych do zmian klimatu miasta Płocka wskazała, że 
większość zaproponowanych działań będzie mieć korzystny lub neutralny wpływ na istotne cele 
ochrony środowiska w komponencie Świadomość ekologiczna. 

Jako najważniejsze zidentyfikowane zostały działania edukacyjne, mające na celu informowanie o 
stanie środowiska oraz propagujące postawy proekologiczne. Szczególnie istotne wydaje się 
edukowanie dzieci i młodzieży (działanie 12b) oraz upowszechnianie oszczędnego gospodarowania 
wodą (działanie 16b). Do działań korzystnie wpływających na wzrost świadomości ekologicznej 
społeczeństwa należy zaliczyć wspominane wcześniej propagowanie transportu publicznego oraz 
budowa ścieżek rowerowych. 

Monitoring skarpy Wisły (działanie 20a) oraz założenie wodowskazu w Płocku (działanie 20d) 
pośrednio wpłynie korzystnie na świadomość ekologiczną mieszkańców (lepsze zrozumienie zjawisk 
pogodowych i ich konsekwencji dla miasta). 

Nie stwierdzono działań mogących obniżyć świadomość ekologiczną mieszkańców Płocka. 

Większość spośród zaproponowanych w MPA dla Płocka 42 działań adaptacyjnych do zmian klimatu 
charakteryzuje się korzystnym wpływem na więcej niż jeden istotny cel ochrony środowiska oraz na 
większość celów adaptacyjnych. Taka konstrukcja wybranej do realizacji opcji 1 odpowiada na 
problemy adaptacyjne Płocka. 
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7 Analiza i ocena przewidywanych znaczących oddziaływań 

na środowisko 

Analiza i ocena oddziaływania MPA na środowisko została wykonana przy pomocy macierzy i zgodnie 
z przyjętą skalą opisana w rozdziale 4.1 Jest przedstawiona w załączniku 3. W załączniku 3 
przedstawiono także szczegółową analizę niekorzystnych oddziaływania na środowisko działań 
adaptacyjnych.  

7.1 Oddziaływanie MPA na różnorodność biologiczną, rośliny i zwierzęta 

MPA dla Płocka obejmuje 42 działania. Do grupy tej należą działania techniczne, edukacyjne oraz 
studialne (opracowywanie dokumentów, analiz, studiów, wytycznych). Spośród tych działań 15 
zostało ocenionych jako mające pozytywne lub raczej pozytywne oddziaływanie na różnorodność 
biologiczną, florę i faunę Płocka. Zaliczone tu zostały przede wszystkim działania mające na celu 
zachowanie i wzmocnienie powiązań przestrzennych pomiędzy terenami zieleni i terenami otwartymi 
w mieście, w szczególności budowa i modernizacja terenów zieleni, wprowadzanie do przestrzeni 
miejskiej obiektów błękitnej i zielonej infrastruktury. Niezwykle istotne, z punktu widzenia 
zachowania i poprawy stanu i zasobów bioróżnorodności jest utrzymanie powiązań pomiędzy 
korytarzami ekologicznymi o różnym znaczeniu: krajowym (dolina Wisły) oraz dolinami Brzeźnicy i 
Rosicy, będącymi korytarzami o znaczeniu ponadlokalnym (np. działanie 25a). zapewni to możliwość 
swobodnej migracji osobników i wymianę genów, co wzmocni stan populacji bytującej w mieście. 
Zapewnienie ciągłości terenów zieleni miejskiej i osiedlowej oraz tworzenie wysp zieleni w mieście 
wzbogaci ilość dostępnych siedlisk i może wpłynąć korzystnie na zwiększenie ilości gatunków 
bytujących w mieście. 

Zidentyfikowano jedno działanie mogące mieć niekorzystny, krótkotrwały wpływ na różnorodność 
biologiczną oraz stan zwierząt i roślin. Jest to działanie 20c - Przebudowa i renowacja zapór bocznych 
zbiornika wodnego Włocławek i wałów przeciwpowodziowych. Działanie to może prowadzić do 
lokalnych zmian warunków siedliskowych a co za tym idzie zmiany składu fauny i flory na obszarze 
objętym pracami budowlanymi oraz w jego sąsiedztwie. Niekorzystny wpływ prac budowlanych 
można ograniczyć poprzez wcześniejsze zabezpieczenie lub przeniesienie na inne stanowiska 
szczególnie wartościowych gatunków roślin i zwierząt, ograniczenie rozmiaru placu budowy do 
niezbędnego minimum oraz zachowanie należytej staranności w trakcie prac budowlanych. Zalecane 
jest przystąpienie do prac po okresie rozrodczym zwierząt. Po zakończeniu prac budowlanych, jeżeli 
zostanie stwierdzona taka konieczność, należy zastosować działania kompensacyjne, w tym 
odtworzenie siedlisk. 

7.2 Oddziaływanie MPA na warunki życia i zdrowia ludzi 

Miejski Plan Adaptacji do zmian klimatu dla Płocka ma na celu poprawę warunków życia ludzi w 
mieście. Nie stwierdzono działań mających niekorzystny wpływ w tym obszarze. Większość działań 
została zidentyfikowana jako mające pozytywne lub raczej pozytywne oddziaływanie na warunki życia 
ludzi. 

W trakcie prac nad MPA jako szczególnie podatne na niekorzystne warunki życia w mieście zostały 
zidentyfikowane następujące grupy mieszkańców Płocka: 

• Dzieci poniżej 5 roku życia, 

• Osoby powyżej 65 roku życia, 
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• Osoby przewlekle chore (choroby układu krążenia i układu oddechowego), 

• Osoby niepełnosprawne z ograniczoną mobilnością 

• Osoby bezdomne. 

Działania zaproponowane w MPA sprzyjają poprawie warunków życia ww. grup mieszkańców a także 
poprawie zdrowia pozostałych mieszkańców miasta.  

Do najważniejszych zadań w tym obszarze należą działania związane z budową i przebudową terenów 
zieleni miejskiej (m.in. działania 35a, 35c, 35d, 35e, 35f, 35g, 38a, 38b) oraz ochroną korytarzy 
przewietrzających miasto (działanie 25a). Zwiększenie ilości i jakości terenów zieleni przyczyni się 
przede wszystkim do poprawy warunków termicznych miasta. Zmniejszenie stresu termicznego 
(ograniczenie zjawiska ‘miejska wyspa ciepła’, łagodzenie ekstremalnych temperatur czy 
występowania fal upałów) będzie korzystne dla całej populacji Płocka a w szczególności dla ludności z 
grup wrażliwych. Działania nakierowane na zachowanie i rozwój terenów otwartych będą miały też 
pozytywny wpływ na jakość powietrza (mniej zanieczyszczeń) oraz ograniczenie zagrożeń 
powodziowych (wzrost infiltracji wody do gruntu). Ograniczenie negatywnego oddziaływania 
wymienionych zjawisk będzie mieć wpływ na ograniczenie zachorowań oraz ilości nagłych 
przypadków wymagających interwencji zespołu ratownictwa medycznego. 

System terenów otwartych w mieście jest jednym z najważniejszych podsystemów miejskich dla 
zdrowia ludzi i jakości życia w mieście. Bliskość i łatwa dostępność parków, zieleńców a nawet 
niewielkich obiektów zielonej i błękitnej infrastruktury podnosi komfort życia (powstaną obszary z 
przyjaznym mikroklimatem, niższą temperaturą oraz większą wilgotnością powietrza) oraz wspiera 
nawiązywanie i podtrzymywanie więzi społecznych. Wpływ na wsparcie i rozwój społeczeństwa 
obywatelskiego będą miały też działania mające na celu współpracę z mieszkańcami ukierunkowanej 
na pomoc ludziom starszym (pomoc sąsiedzka w sytuacjach ekstremalnych (działanie 12c). 

Poprawę warunków życia w mieście zapewnią także działania ograniczające emisję zanieczyszczeń do 
atmosfery. Chodzi tu przede wszystkim o zanieczyszczenia komunikacyjne (propagowanie korzystania 
z transportu miejskiego, wyznaczanie stref ograniczonego dostępu dla pojazdów indywidualnych, 
budowa ścieżek rowerowych) oraz niską emisję z kotłowni przydomowych. Ograniczenie ilości pyłów 
oraz innych zanieczyszczeń zawieszonych w powietrzu szczególnie istotne będzie dla zdrowia 
mieszkańców w warunkach bezwietrznych oraz potencjalnie sprzyjających powstawaniu smogu. 

7.3 Oddziaływanie MPA na powierzchnię ziemi i gleby 

Większość działań zaproponowanych w MPA będzie mieć neutralny wpływ na stan i zasoby 
powierzchni ziemi i gleby. Zidentyfikowane zostały działania, które wpłyną pozytywnie na gleby ale są 
też działania mogące negatywnie oddziaływać na powierzchnię ziemi i gleby. 

Pozytywny i raczej pozytywny wpływ na powierzchnię ziemi i gleby będą miały projekty zwiększenia 
ilości i wielkości terenów zieleni miejskiej, w tym parków, zieleńców, skwerów, obiektów zielonej i 
błękitnej infrastruktury (m.in. działania 35a, 35c, 35d, 35e, 35f, 35g, 38a, 38b). Nastąpi poprawa 
stanu gleb lub wręcz przywrócenie im funkcji biologicznych (zwiększenie zasobów). Działaniem 
bezpośrednio wpływającym na poprawę jakości gleb jest działanie 38c – zapobieganie uszczelniania 
nawierzchni centrum miasta, ze szczególnym uwzględnieniem zabytkowej części. Jego efektem 
będzie usuwanie z powierzchni gruntu nawierzchni nieprzepuszczalnych i zastępowanie ich 
przepuszczalnymi. Działanie będzie miało bezpośredni wpływ na poprawę stanu a nawet zwiększenie 
zasobów gleb w mieście, w tym możliwość zwiększenia infiltracji wody do gruntu. 

Wspomniane we wcześniejszych rozdziałach ograniczenie ilości przemieszczających się po mieście 
pojazdów silnikowych zmniejszy dopływ zanieczyszczeń do gruntu. 
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Jak wspomniano wcześniej, większość działań planowanych w MPA będzie mieć korzystny lub 
neutralny wpływ na stan i zasoby gleb oraz powierzchni ziemi, jednakże są też działania mające 
oddziaływanie negatywne. Zaliczyć tu należy wszelkie prace budowlane, które na etapie budowy 
prowadzą do zniszczenia wierzchniej warstwy gleby lub przekształcenia rzeźby terenu. Prace 
budowlane związane będą przede wszystkim z budową ścieżek rowerowych oraz budową i 
przebudową infrastruktury. Dla większości działań po zakończeniu budowy możliwa jest naturalna 
sukcesja i tworzenie nowych siedlisk. W innych przypadkach możliwe będzie przeprowadzenie 
działań kompensacyjnych. W trakcie plac budowlanych należy zachować należytą staranność działań 
oraz zachować najwyższy standard prac na etapie budowy (w zakresie organizacji, stosowanych 
maszyn i materiałów budowlanych. Teren zajęty pod budowę należy ograniczyć do niezbędnego 
minimum. 

Działanie, dla którego możliwość minimalizacji oddziaływania na powierzchnię ziemi i gleby, jest 
działanie 35j - Budowa zbiorników retencyjnych i brakującej infrastruktury deszczowej na Osiedlu 
Radziwie w tym budowa dróg w zachodniej części Osiedla Radziwie. Teren przeznaczony pod zbiornik 
retencyjny ulegnie całkowitemu przekształceniu. 

7.4 Oddziaływanie MPA na wody 

Na podstawie analizy działań adaptacyjnych do zmian klimatu miasta Płocka stwierdzono, że 
większość zaproponowanych działań będzie mieć pozytywne lub neutralne oddziaływanie na stan i 
zasoby wody. Nie zostały zidentyfikowane działania, które mogłyby mieć istotne negatywne 
oddziaływanie na wody. 

Na stan i zasoby wód pozytywne oddziaływanie będą mieć głównie działania polegające na 
rozbudowie i przebudowie systemu kanalizacji deszczowej. Rozbudowa tego systemu ograniczy 
wielkość spływu powierzchniowego oraz ilość wód deszczowych zbieranych do kanalizacji 
ogólnospławnej. Większa wydajność kanałów burzowych pozwoli na zbieranie deszczówki do 
zbiorników retencyjnych lub oczyszczanie jej w osadnikach i rozsączanie do gruntu. Działania takie 
poprawią zasobność gruntów w wody. Do zwiększenia infiltracji wody do gruntu przyczynią się także 
działania 38b oraz 38c, polegające na wyraźnym określeniu minimalnej wielkości powierzchni 
biologicznie czynnej w obrębie działki oraz likwidacji nieprzepuszczalnych nawierzchni na 
przepuszczalne. 

7.5 Oddziaływanie MPA na powietrze i klimat 

Analiza działań adaptacyjnych do zmian klimatu miasta Płocka wskazuje, że większość 
zaproponowanych działań będzie mieć pozytywne lub neutralne oddziaływanie na jakość powietrza 
atmosferycznego i klimat. Nie zostały zidentyfikowane działania, które mogłyby mieć istotne 
negatywne oddziaływanie na jakość powietrza. 

Jako najważniejsze działania mające wpływ na jakość powietrza należy uznać Ochronę obszarów 
generowania świeżego/chłodnego powietrza, korytarzy wentylacji na obszarach miejskich oraz 
zwiększanie udziału terenów zieleni w tkance miejskiej. Działania te będą miały wpływ na 
rozpraszanie i usuwanie zanieczyszczeń i pyłów zawieszonych w powietrzu poza obszar miasta oraz 
na ograniczenie niekorzystnych zjawisk klimatycznych zwiększających stras termiczny w mieście. 
Wprowadzanie zieleni do miasta powoduje poprawę klimatu w wyniku obniżenia temperatury 
powietrza oraz zwiększenia wilgotności na terenach zieleni w stosunku do otaczających je terenów 
zabudowanych. 
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Na poprawę jakości powietrza będą pozytywnie oddziaływać działania związane z ograniczeniem 
emisji zanieczyszczeń do powietrza, tj. ograniczenie ilości poruszających się po mieście pojazdów 
indywidualnych oraz ograniczenie emisji zanieczyszczeń z palenisk indywidualnych, tzw. emisji niskiej 
w wyniku gazyfikacji lewobrzeżnej części miasta. Wdrażanie elastycznych godzin pracy wpłynie na 
ograniczenie emisji i kumulacji spalin w godzinach szczytu komunikacyjnego. 

7.6 Oddziaływanie MPA na zasoby naturalne 

Analiza działań adaptacyjnych do zmian klimatu miasta Płocka wskazuje, że większość 
zaproponowanych działań będzie mieć neutralny wpływ na zasoby naturalne. Wyróżnione zostały 
działania, które wpłyną pozytywnie, natomiast nie stwierdzono działań mogących mieć niekorzystny 
wpływ na zasoby naturalne. 

Jako działania pozytywnie oddziałujące na zasoby naturalne zidentyfikowane zostały działania 
edukacyjne mające na celu upowszechnianie wiedzy i postaw proekologicznych, wpływających na 
ograniczanie zużycia zasobów środowiska (np. działanie 12b, 16b). Za działania mające korzystne 
oddziaływanie należy uznać także rozwój terenów zieleni i terenów otwartych w mieście w sposób 
zapewniający ich powiązania przestrzenne oraz retencjonowanie wody. 

Działania 36a oraz 36b, mające na celu uwzględnienie zmian klimatu oraz opracowanie wytycznych 
projektowych w dokumentach strategicznych i planistycznych miasta będą miały pośredni, korzystny 
wpływ na wykorzystanie zasobów naturalnych miasta. 

7.7 Oddziaływanie MPA na zabytki 

Analiza działań adaptacyjnych do zmian klimatu miasta Płocka nie wskazała działań mogących mieć 
negatywne oddziaływanie na dziedzictwo kulturowe. 

Za najważniejsze działanie mające pozytywny wpływ na dziedzictwo kulturowe Płocka można uznać 
ograniczenie skutków powodzi miejskich w jego zabytkowej części. Rozbudowa systemu kanalizacji 
deszczowej, zbiorników retencyjnych oraz rozszczelnienie nawierzchni utwardzonych w centrum 
miasta wpłynie na ograniczenie ilości wody płynącej ulicami. Zapobiegnie to podtopieniom budynków 
i ich podmywaniu. Rozszczelnianie nawierzchni oraz budowa terenów zieleni zwiększy infiltrację wód 
do gruntu i ograniczy ilość wody niesionej ulicami. 

Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza pochodzących ze szlaków komunikacyjnych oraz domowych 
palenisk ograniczy ilość pyłów i innych zanieczyszczeń osiadających na elewacjach. Działania dążące 
do obniżenia średnich temperatur w mieście podniosą odporność budynków na stres termiczny oraz 
zmniejszą ilość awarii. 

Planowane w MPA zdziałanie polegające na przeprowadzeniu pomiarów termowizyjnych dla 
obiektów budowlanych w Płocku pomoże określić stopień przenikalności cieplnej budynków 
zlokalizowanych w historycznej części miasta a następnie określenie możliwości przeprowadzenia ich 
termomodernizacji. 

7.8 Oddziaływanie MPA na krajobraz 

Analiza działań adaptacyjnych do zmian klimatu miasta Płocka nie wskazała działań mogących mieć 
negatywne oddziaływanie na krajobraz. 

Dla Płocka, szczycącego się swoimi tradycjami i historyczną zabudową centrum miasta istotne 
znaczenie będą mieć działania podejmowane w zakresie tworzenia strategicznych i planistycznych 
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dokumentów, określających zasady rozwoju miasta. Dokumenty te, oprócz adaptacji miasta do zmian 
klimatu, winny kształtować także harmonijny i estetyczny wygląd miasta. Jest to szczególnie istotne w 
części historycznej Płocka, gdzie dobrze wyeksponowana zabudowa historyczna, ze szczególnym 
uwzględnieniem katedry na wpływ ma odczuwanie przez mieszkańców i turystów „genius loci” 
Płocka. 

Pozytywnie na krajobraz miasta oddziaływać będzie wzbogacanie miasta w zieleń, szczególnie w jego 
części historycznej (np. działania 38c, 38a, 38c) oraz wielokrotnie wspominane wcześniej działania z 
zakresu budowy i kształtowania parków miejskich i zieleńców osiedlowych. Do pożądanych a 
jednocześnie stosunkowo łatwych do zrealizowania działań zaliczyć można budowę obiektów 
błękitnej i zielonej infrastruktury (działanie 35e). Wprowadzanie na teren miasta, także w jego 
zabytkowej części, niewielkich miejsc wypoczynku z elementami roślinnymi oraz urządzeniami 
wodnymi znakomicie podniesie jego odbiór estetyczny oraz poprawi lokalnie mikroklimat. 

7.9 Oddziaływanie MPA na dobra materialne 

Analiza działań adaptacyjnych do zmian klimatu miasta Płocka nie wskazała działań mogących mieć 
negatywne oddziaływanie na dobra materialne. 

Za działania pozytywnie wpływające na zasoby dóbr materialnych miasta uznane zostały działania 
mające na celu ograniczenie negatywnych skutków zmian klimatu w aspekcie jakości powietrza oraz 
zarządzania wodami pochodzącymi z ekstremalnych opadów. Ograniczenie zanieczyszczeń powietrza 
ograniczy ilość pyłów i innych zanieczyszczeń osiadających na elewacjach. Dzięki temu będą wyglądać 
bardziej estetycznie i nie będzie konieczności częstego ich czyszczenia. Działania dążące do obniżenia 
średnich temperatur w mieście podniosą odporność budynków na stres termiczny i awarie. 

Ograniczanie wielkości spływu powierzchniowego po ulewnych deszczach (rozbudowa kanalizacji 
deszczowej, budowa zbiorników retencyjnych, rozszczelnianie nawierzchni i budowa terenów zieleni) 
poprzez prawidłowe i szybkie zagospodarowanie wód deszczowych w zbiornikach retencyjnych i 
osadnikach oraz zwiększanie infiltracji wody do gruntu będzie chronić dobra materialne przed 
zalaniem, podmywaniem oraz niszczeniem infrastruktury technicznej i ciągów komunikacyjnych. 

MPA zakłada także przeprowadzenie pomiarów termowizyjnych dla obiektów budowlanych w 
Płocku. Planowane jest przeprowadzenie rocznie 50 ekspertyz (działanie 21c). Docelowo badania 
posłużą do oceny przenikalności cieplnej budynków oraz termomodernizacji obiektów nie 
spełniających aktualnie obowiązujących norm. 

7.10 Oddziaływanie MPA na powiązania przyrodnicze  

Analiza działań adaptacyjnych do zmian klimatu miasta Płocka wykazała, że większość 
zaproponowanych działań będzie mieć neutralny wpływ na powiązania przyrodnicze między 
elementami środowiska. Wskazane zostało jedno działanie mogące mieć niekorzystny wpływ na 
powiązania przyrodnicze. 

Za działania mające pozytywne oddziaływanie na powiązania przyrodnicze między elementami 
środowiska należy uznać: Ochronę obszarów generowania świeżego/chłodnego powietrza, korytarzy 
wentylacji na obszarach miejskich oraz zwiększanie udziału terenów zieleni w tkance miejskiej. 
Zapewnią one zachowanie powiązań pomiędzy korytarzami ekologicznymi o różnym znaczeniu: 
krajowym (dolina Wisły) oraz dolinami Brzeźnicy i Rosicy, będącymi korytarzami o znaczeniu 
ponadlokalnym (np. działanie 25a). Tworzenie nowych i wzmacnianie istniejących powiązań 
pomiędzy terenami otwartymi, którym sprzyjają ww. działania, przyczyni się do ograniczenia 
fragmentacji środowiska przyrodniczego oraz utrzymania różnorodności siedlisk. Dzięki temu 
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możliwa będzie migracja gatunków i osobników, zasiedlanie nowych siedlisk oraz stabilność 
ekologiczna systemu przyrodniczego miasta. 

Zidentyfikowane działanie mogące mieć negatywne, krótkotrwałe oddziaływanie na powiązania 
przyrodnicze to działanie 20c - Przebudowa i renowacja zapór bocznych zbiornika wodnego 
Włocławek i wałów przeciwpowodziowych. Działanie to może prowadzić do lokalnych zaburzeń lub 
przerwania powiązań przyrodniczych pomiędzy obszarem objętym budową a terenami otaczającymi. 
Niekorzystny wpływ prac budowlanych na powiązania przyrodnicze można ograniczyć poprzez 
ograniczenie rozmiaru placu budowy do niezbędnego minimum oraz zachowanie należytej 
staranności w trakcie prac budowlanych. Po zakończeniu prac budowlanych, jeżeli zostanie 
stwierdzona taka konieczność, należy zastosować działania kompensacyjne, w tym umożliwienie 
swobodniej migracji zwierząt poprzez zastosowanie odpowiednich technicznych rozwiązań. 

8 Oddziaływanie postanowień MPA na obszary Natura 2000 

Płock położony jest bezpośrednio w korytarzu doliny rzeki Wisły. Rzeka Wisła dzieli miasto na dwie 
części. W bezpośrednim sąsiedztwie miasta występują obszary Natura 2000: Doliny Środkowej Wisły 
(PLB 140004) oraz Kampinoska Dolina Wisły (PLH 140029), Uroczyska Łąckie (PLH140021).  

Kampinoska Dolina Wisły (PLH 140029). 

 

Rysunek 12. Granice Obszaru Natura 2000 - Kampinoska Dolina Wisły wraz z zespołami przyrodniczo 
krajobrazowymi położonymi w granicach administracyjnych miasta Płocka 

Według danych zawartych w SDF (data aktualizacji 2017-03) powierzchnia obszaru wynosi 20 569,11 
ha. 

Przedmioty ochrony obszaru przedstawiono poniżej: 
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Tabela 8. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia  

L.p. Kod Nazwa siedliska  
pokrycie w 

ha 
Stopień 

reprezentatywności 
Ocena ogólna 

1 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki 
wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 
Potamion 

407,14 A B 

2 3270 Zalewane muliste brzegi rzek 135,57 B B 

3 6120 
Ciepłolubne, śródlądowe murawy 
napiaskowe (Koelerion glaucae) 

206,59 B 
B 

4 6410  Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe (Molinion) 154,94 B C 

5 6430 
Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i 
ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia 
sepium) 

206,59 B 
B 

6 6510 
Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane 
ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris) 

1510,18 B 
C 

7 9170 
Grąd środkowoeuropejski i 
subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-
Carpinetum 

67,57 B 
B 

8 91E0 
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 
jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion) 

1306,14 B 
B 

9 91F0 
Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe 
(Ficario-Ulmetum) 

165,27 B 
C 

 

Zwierzęta 

Tabela 9. Ssaki będące przedmiotami ochrony obszaru  

Kod Nazwa gatunku Ogólna ocena 

1337 Bóbr Castor fiber C 

1355 Wydra Lutra lutra A 

Tabela 10. Płazy będące przedmiotami ochrony obszaru  

Kod Nazwa gatunku Ogólna ocena 

1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus C 

1188 Kumak nizinny Bombina bombina A 

Tabela 11. Ryby będące przedmiotami ochrony obszaru  

Kod Nazwa gatunku Ogólna ocena 

1130 Aspius aspius – Boleń  A 

1149 Cobitis taenia – koza pospolita A 

1163  Cottus gobio – głowacz białopłetwy B 

5339 Rhodeus amarus – różanka europejska B 

6144 
Romanogobio albipinnatus – Kiełb 
białopłetwy 

A 

1146 
Sabanejewia aurata – koza złotawa 

A 
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Tabela 12. Bezkręgowce będące przedmiotami ochrony obszaru  

Kod Nazwa gatunku Ogólna ocena 

1037 Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia C 

1084 
Osmoderma eremita - Pachnica Dębowa C 

Obszar pod względem fizjograficznym położony jest w obrębie Kotliny Warszawskiej (318.73) i 
częściowo w Kotlinie Płockiej (315.36). Obejmuje swoimi granicami dolinę Wisły pomiędzy Warszawą 
a Płockiem, na którym rzeka zachowała swój najpiękniejszy na terenie Mazowsza, naturalny odcinek. 
Koryto rzeki w tym fragmencie biegu ma charakter roztokowy (błądzący) kształtowany przez 
dynamiczne procesy erozyjno-akumulacyjne. Ich efektem są liczne wyspy i mielizny. W krajobrazie 
wyraźnie zaznaczają się: meandry, zakola, brody, starorzecza, piaszczyste łachy, urwiste skarpy i 
strome brzegi. Północna krawędź doliny jest wyraźnie zarysowana i osiąga wysokość względną 
dochodzącą do ok. 35 m. Od strony południowej rozciąga się szeroki taras zalewowy. Wisła wraz z 
uchodzącymi do niej połączonymi wodami Bugu i Narwi oraz Bzury tworzy na terenie Obszaru 
największy węzeł wodny kraju. W dolinie zachowały się warunki sprzyjające powstawaniu i trwaniu 
naturalnego układu przestrzennego krajobrazów roślinnych z charakterystycznym, strefowym 
układem zbiorowisk, reprezentujących pełne spektrum wilgotnościowe i siedliskowe w obrębie obu 
tarasów typowym dla dużych rzek nizinnych. 

Charakterystycznym elementem tutejszego krajobrazu są koryta boczne i starorzecza tworzące 
specyficzne ciągi, otoczone mozaiką zarośli wierzbowych, zadrzewień i lasów łęgowych, bezpośrednio 
z korytem Wisły. 

Różnorodność siedlisk warunkuje znaczne bogactwo gatunkowe zwierząt i roślin, w tym wielu 
chronionych i zagrożonych wymarciem. Z korytem rzeki nierozerwalnie związane są stabilne i silne 
liczebnie populacje bobra Castor fiber oraz wydry Lutra lutra. 

Na szczególną uwagę zasługuje również ichtiofauna rzeki. Występuje tu jedna z najliczniejszych w 
Polsce populacji bolenia Aspius aspius. Do gatunków licznie występujących należą również gatunki 
takie jak, m.in.: różanka Rhodeus sariceus amarus (zasiedlająca głównie starorzecza oraz odnogi 
koryta o niewielkim przepływie), koza Cobitis taenia, kiełb białopłetwy Romanogobio albipinatus oraz 
koza złotawa Sabanajewia aurata. 

W odniesieniu do innych przedstawicieli świata zwierząt, wskazać należy, że rozlewiska i starorzecza 
stanowią miejsce rozrodu i przebywania dla 11 gatunków płazów. 

Obecność w krajobrazie zadrzewień, grup i pojedynczych drzew, wśród których duży odsetek 
stanowią stare wierzby stwarza dogodne warunki do bytowania pachnicy dębowej Osmoderma 
eremita. Z innych chrząszczy na uwagę zasługuje stwierdzenie zgniotka cynobrowego Cucujus 
cinnaberinus. Kampinoska Dolina Wisły jest czwartym na Mazowszu znanym miejscem występowania 
tego gatunku. 

Opis gatunków stanowiących przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 

Ssaki  

1337 Bóbr europejski Castor fiber - Inwentaryzacja przeprowadzona w sezonie 2013-2014 objęła obie 
strony rzeki Wisły, w tym wszystkie jej wyspy i kanały: Arciechowski, Bielański i Troszyński oraz rowy 
melioracyjne w granicach obszaru Natura 2000. W jej wyniku stwierdzono 111 stanowisk bobrowych, 
z czego 101 na rzece Wiśle. Stan populacji bobra w obszarze Natura 2000 oszacowano na ok 440 
osobników (bez osobników migrujących), w związku z tym bobra należy uznać za gatunek 
występujący licznie. Ślady jego obecności, jak również bezpośrednie obserwacje poszczególnych 
osobników w terenie, sugerują, że zwierzęta te zasiedliły większość atrakcyjnego dla nich terenu. 
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Wielkość i jakość siedliska jest odpowiednio dobra, co przy braku zidentyfikowanych zagrożeń, 
wskazuje, że zachowanie bobra w Ostoi w perspektywie najbliższych 10-20 lat jest niemal pewne. Z 
tego też względu stan zachowania gatunku oceniono jako doskonały – A. 

1355 Wydra Lutra lutra - W przypadku wydry nie wykazuje się danych o jej liczebności. Areały 
osobnicze wydr zawierają w sobie pas lądu i wody wzdłuż linii brzegowej. Ich wielkość zależy od 
dostępności pokarmu: na eutroficznych zbiornikach i rzekach obfitujących w ryby mierzą kilka 
kilometrów linii brzegowej. W sezonie 2013/2014 tropy i ślady wskazujące na obecność wydry w 
obszarze. Na podstawie istniejących danych nie da się jednak ocenić liczebności tego gatunku.  
Wysokie parametry wskaźników stanu siedliska oraz populacji (FV) wskazują, iż lokalna populacja 
wydry pozostaje we właściwym stanie ochrony. Zwierzęta wykorzystują potencjalne możliwości 
obszaru, a rozrodczość i śmiertelność nie odbiegają prawdopodobnie od normy. Wielkość i jakość 
siedliska jest odpowiednio dobra. 

Płazy 

1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus - W 2014 r. gatunek ten w Kampinoskiej Doliny Wisły 
PLH140029 został stwierdzony zaledwie na 2 stanowiskach. Nie stwierdzono  występowania  Traszki 
grzebieniastej w rejonie Płocka. 

1188 Kumak nizinny Bombina bombina - W 2014 r. kumaka nizinnego w granicach obszaru Natura 
2000 stwierdzono na 8 stanowiskach. Najliczniej płaz ten zasiedla zbiorniki koło miejscowości Leonów 
oraz Nowe Wymyśle. Innymi istotnymi miejscami występowania tego gatunku są rozlewiska w 
okolicach Bieniewa i Olszynek. Niewielka liczba stwierdzeń może być efektem przyboru Wisły w 2014 
r. i rozlaniu się jej wód w międzywału w okresie wzmożonej aktywności tego płaza. Nie stwierdzono  
występowania  kumaka nizinnego w rejonie Płocka. 

Ryby  

1130 Boleń Aspius aspius - Ryba ta na terenie Ostoi zasiedla przede wszystkim główne koryto Wisły. 
W połowach badawczych odnotowano głównie osobniki młodociane. gatunek w Kamionowskiej 
Dolinie Wisły jest pospolity. Trudno określić, w jakim stopniu odławiane i obserwowane w czasie 
żerowania bolenie pochodzą z populacji naturalnej, a jakim z zarybień realizowanych przez 
użytkowników rybackich w obwodach rybackich (nr 2 i 3) objętych granicami obszaru Natura 2000, 
jak również w zbiorniku Włocławskim. 

1146 Koza złotawa Sabanejewia aurata - Koza złotawa jest jednym z najrzadszych gatunków w 
ichtiofaunie Polski (terenu przez który przebiega granica jej występowania). Gatunek na terenie 
obszaru występuje wyłącznie na odcinku od Łomianek do ujścia Narwi, gdzie zasiedlała głównie 
piaszczysto-żwirowe plosa w środkowej części koryta charakteryzujące się spowolnionym nurtem.  

1149 Koza pospolita Cobitis taenia - Najliczniejsze stanowiska kozy w obszarze obserwowane były w 
Wiśle poniżej ujścia Narwi. Podobnie jak w innych rzekach, gatunek występował najliczniej na 
piaszczystych łachach, zarówno w pobliżu brzegów jak i w środkowej części koryta. Koza występowała 
również w obszarze umocnionych fragmentów brzegu w okolicy Modlina. Wśród odłowionych ryb 
występowały osobniki wszystkich grup wiekowych. Stan zachowania gatunku oceniono jako 
doskonały. 

1163 Głowacz białopłetwy Cottus gobio - Gatunek nie został stwierdzony podczas prac terenowych w 
latach 2013-2014. Brak jest również danych literaturowych wskazujących na jego występowaniu w 
Wiśle, na odcinku przepływającym przez obszar Natura 2000. Koryto tej dużej rzeki nizinnej oraz 
starorzecza nie są odpowiednim siedliskiem dla tego gatunku. 

5339 Różanka Rhodeus amarus - Gatunek licznie reprezentowany w wodach obszaru zwłaszcza w 
starorzeczach oraz odnogach koryta o mniejszym natężeniu przepływu wody. We wszystkich 
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miejscach tego typu odławiano ryby należące do różnych grup wiekowych, Stan zachowania oceniono 
jako dobry – B. Obszar stanowi fragment zwartego zasięgu gatunku na terenie kraju i Mazowsza. 

6144 Kiełb białopłetwy Gobio albipinnatus -  Kiełb białopłetwy jest gatunkiem charakterystycznym dla 
dużych rzek nizinnych. Jego siedliskiem są tu fragmenty koryta z szybkim nurtem i dnem piaszczysto-
żwirowym. Przeprowadzone w latach 2013 i 2014 badania wskazują, że rzeka ta w Obszarze jest 
zasiedlana przez liczną populacje tego gatunku, zwłaszcza na odcinku od Łomianek do ujścia Narwi. 

Dane te świadczą, że populacja kiełbia w Obszarze jest liczna i stabilna. Z tego też względu stan 
zachowania gatunku oceniono jako doskonały – A. Populacja bolenia oceniona została jako B. 

Bezkręgowce 

1037 Trzepla zielona Ophiogomphus cecilia - Gatunek ważki o znacznych możliwościach 
dyspersyjnych, posiadający na terenie Obszaru znaczną ilość dostępnych i odpowiednich biotopów. 
Ustalenie jej miejsc rozrodu i rozwoju, a także określenie faktycznych rozmiarów i kondycji 
poszczególnych populacji wymaga szeroko zakrojonych prac badawczych. Niewielka liczba stwierdzeń 
w 2014 r. może być efektem przyboru Wisły i rozlaniu się jej wód w międzywału w okresie 
wzmożonej aktywności tego owada. Z tego też względu stan zachowania gatunku oceniono jako 
średni – C 

1084 Pachnica dębowa Osmoderma eremita - W obrębie obszaru pachnica dębowa nie jest 
gatunkiem często spotykanym, prawdopodobnie ze względu na niewielką liczbę i duże rozproszenie 
dostępnych do zasiedlenia starych, dziuplastych drzew. Najczęściej zasiedlane są ogłowione wierzby 
o pierśnicy powyżej 70 cm, przy czym odsetek drzew zasiedlonych względem ogólnej ich liczby nie 
przekracza 10%. Nie stwierdzono obecności gatunku w obrębie międzywala – wszystkie znane 
stanowiska zlokalizowane są poza jego strefą. Ze względu na zbyt małe względem wartości 
referencyjnych zagęszczenie drzew zdatnych do zasiedlenia i mały odsetek drzew zasiedlonych stan 
zachowania gatunku oceniono jako średni – C. Populacja pachnicy oceniona została jako C. 

 

Wpływ na obszar Natura 2000, w tym przedmioty ochrony obszaru 

Działania w Projekcie MPA dla miasta Płocka nie będzie miała niekorzystnego wpływu na stan 
zachowania przedmiotów ochrony Natura 2000. Działania te będą dotyczyły głównie obszaru miasta i 
nie będą ingerowały w granice obszaru Natura 2000.  

Zakłada się, iż planowane działania będą miały głównie pozytywny wpływ na środowisko 
przyrodnicze w mieście. Po wprowadzeniu działań powinna nastąpić poprawa warunków wodnych 
jak i poprawa jakości powietrza. Poprawa stanu środowiska w mieście Płock jak i większa świadomość 
społeczeństwa może pośrednio przyczynić się do poprawy warunków w obszarze Natura 2000. 

Zwierzęta (ssaki) stanowiące przedmiot ochrony obszaru są to gatunki związane głównie ze 
środowiskiem wodnym. Zarówno populacja wydry jak i populacja bobra na terenie obszaru jest 
niezagrożona. Nie przewiduje się, aby planowane działania zawarte w projekcie MPA przyniosły 
straty w obszarze bytowania tych ssaków. 

Jedynie dwa: działanie związane z umacnianiem wałów przeciw powodziowych oraz działanie 
związane z utrzymaniem bieżącym rzeki Wisły mogą pośrednio powodować jakiekolwiek skutki w 
terenach preferowanych przez w/w ssaki. Jednakże na aktualnym etapie nie znamy dokładnej 
lokalizacji jak i dokładnych działań jakie będą prowadzone. Największe oddziaływania mogą wystąpić 
w fazie budowy (realizacji działania), ze względu na pracujące maszyny generujące hałas oraz osoby 
przebywające w terenie. W związku z tym, prace należy prowadzić przy jak najmniejszym 
wykorzystaniu terenu, tylko przez sprawnym sprzętem bez wycieków oraz pod nadzorem 
przyrodniczym. 
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Przy planowaniu ścieżek rowerowych, zaleca się również omijanie obszaru Natura 2000. Aby jak w 
największym stopniu ograniczyć możliwość niszczenia i penetracji obszaru przez ludzi. 

W rejonie Płocka nie stwierdzono występowania płazów, w związku z tym nie przewiduje się, aby 
działania miały negatywny wpływ na stan zachowania populacji w obszarze. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na ichtiofaunę przy działaniu związanym z bieżącym utrzymaniem 
rzeki Wisły. Wszelkie prace w tym działaniu powinny być prowadzone poza okresem tarła oraz pod 
nadzorem ichtiologicznym. 

Reasumując działania zawarte w Projekcie MPA dla miasta Płocka nie będą powodować negatywnego 
wpływu na stan zachowania obszaru Natura 2000 jak i na przedmioty ochrony obszaru. 

Działania związane z poprawą warunków środowiskowych na terenie miasta Płocka, mogą pośrednio 
przyczynić się do poprawy warunków na obszarze Natura 2000. 

Obszar Dolina Środkowej Wisły PLB140004 

Według danych zawartych w SDF (data aktualizacji 2017-07) powierzchnia obszaru wynosi 30777.88 
ha. Obszar specjalnej ochrony ptaków Dolina środkowej Wisły PLB140004 obejmuje fragment doliny 
rzecznej o długości ok. 250 km położony pomiędzy Puławami a Płockiem (od 379 do 631 km szlaku 
wodnego). Zajmuje on powierzchnię 30 778 ha, z których 27 411 ha zlokalizowanych jest na terenie 
województwa mazowieckiego, a pozostałe 3 367 ha na terenie województwa lubelskiego. Do 
ważniejszych miast położnych w pobliżu lub w granicach obszaru Natura 2000 należą: Puławy, Dęblin, 
Kozienice, Góra Kalwaria, Warszawa, Nowy Dwór Mazowiecki, Zakroczym, Wyszogród i Płock. 

 

 

Rysunek 13. Granice Obszaru Natura 2000 - Dolina Środkowej Wisły wraz z zespołami przyrodniczo 
krajobrazowymi położonymi w granicach administracyjnych miasta Płocka 
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Obszar Natura 2000 - Dolina środkowej Wisły obejmuje odcinek rzeki o długości 252 km, rozciągający 
się od km 379 szlaku wodnego do km 631, tj. od miejscowości Wólka Gołębska do Płocka. W pobliżu 
przekrojów wyznaczających granicę górną i dolną omawianego odcinka Wisły znajdują się posterunki 
wodowskazowe IMGW: Puławy - w km 372,5 oraz Płock w km 632,4. Z porównania powierzchni 
zlewni, zamkniętych przekrojami wodowskazowymi Puławy i Płock wynika, że na analizowanym 
odcinku rzeki powierzchnia dorzecza Wisły wzrasta trzykrotnie, natomiast wzrost wielkości 
przepływów jest wyraźnie mniejszy. 

Do czynników antropogenicznych mających największy wpływ na morfologię koryta rzecznego należy 
zaliczyć roboty regulacyjne, które na analizowanym odcinku zostały wykonane w różnym czasie, 
według różnych koncepcji projektowych i dla różnych celów. Zróżnicowany jest również aktualny stan 
techniczny zabudowy regulacyjnej, która opiera się na systemie mieszanym. 

Do budowli i urządzeń powodujących lokalne zaburzenia w naturalnych warunkach przepływu można 
również zaliczyć mosty drogowe i kolejowe, ujęcia wody dla celów komunalnych i przemysłowych, 
budowle zrzutowe dla ścieków odprowadzanych z oczyszczalni, wyloty kanalizacji burzowej, a także 
odcinki eksploatacji kruszywa. Biorąc pod uwagę udział odcinków z zabudową regulacyjną oraz 
występowanie innego rodzaju budowli i oddziaływań antropogenicznych można stwierdzić, że na 
około 70 % długości analizowanego odcinka Wisły jej koryto ma charakter naturalny. Jako odcinki 
naturalne rozumie się te fragmenty rzeki, na których w obrębie obecnie czynnego koryta rzeki nie 
były wykonane roboty regulacyjne lub były wykonane w tak małym zakresie, że nie wpłynęły istotnie 
na morfologię koryta. 

Naturalnie ukształtowane koryto Wisły ze zmiennym przebiegiem nurtu oraz rozległymi, 
nieutrwalonymi roślinnością piaszczystymi odsypiskami wpływa na bardzo wysoką wartość 
przyrodniczą i krajobrazową rzeki. Z drugiej strony takie ukształtowanie koryta sprzyja tworzeniu się 
zatorów lodowych i powoduje wzrost ryzyka powodzi. Na odcinkach koryta rozwidlonego ryzyko 
powodzi również wzrasta, co wynika zarówno z niebezpieczeństwa powstawania zatorów lodowych 
w rozdzielonych częściach koryta, jak również z możliwości spiętrzenia się wód wielkich w wyniku 
większych oporów przepływu w obszarach wysp porośniętymi roślinnością wysoką. 

Dolina Wisły stanowi ważny zestaw krajobrazów roślinnych, których odrębność wynika ze specyfiki 
siedlisk powstałych w wyniku procesów geologicznych, geomorfologicznych i hydrologicznych, 
związanych z działalnością akumulacyjną i erozyjną wody. Pierwotny układ siedlisk, uwarunkował 
również sposób wykorzystania tego terenu przez człowieka, którego działalność przekształciła 
krajobraz przyrodniczy doliny Wisły. Złożoność układu krajobrazów roślinnych w dolinie rzeki polega 
na: - różnorodności krajobrazów, zwykle w pasowym układzie od nurtu rzeki, - obecności mozaiki 
zbiorowisk specyficznych dla dolin rzecznych oraz zbiorowisk mogących występować zarówno w 
dolinie, jak i poza nią, - przestrzennym rozdrobnieniu siedlisk, - żywych procesach sukcesji roślinności 
na pewnych fragmentach doliny, - różnorodnej działalności człowieka w obrębie doliny. 

Na tarasie zalewowym fragmentu doliny od Warszawy do Płocka występuje kompleks zarośli 
wierzbowych i łąk zalewanych, przy czym stosunkowo częściej niż na poprzednio omawianym 
odcinku doliny występują fragmenty łęgowych lasów wierzbowo-topolowych. Omówione siedliska 
mają ogromne znaczenie dla ptaków gniazdujących lub przebywających na przelotach na tych 
terenach. 

Dolina Środkowej Wisły jest fenomenem przyrodniczym na skalę europejską, ze względu na 
zachowane tu fragmenty lasów łęgowych wierzbowo-topolowych, spotykane obecnie sporadycznie w 
dolinach dużych rzek, a także obecność znacznych powierzchni porośniętych nadrzecznymi zaroślami 
wierzbowymi, których występowanie wiąże się z powstawaniem świeżych aluwiów. Obecność 
specyficznych środowisk sprawiła, że obszar ten stał się bardzo ważną ostoją ptaków wodno - 
błotnych. Występują tu co najmniej 24 gatunki ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej. Z uwagi na 
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wysoką liczebność populacji lęgowych przedmiotami ochrony w obszarze są zarówno ptaki 
zamieszkujące piaszczyste wyspy i ławice (ohar, mewa czarnogłowa, mewa siwa, śmieszka, rybitwa 
rzeczna, rybitwa białoczelna, ostrygojad, sieweczka obrożna, sieweczka rzeczna, brodziec piskliwy), 
nadrzeczne skarpy (zimorodek, brzegówka), zarośla nadrzeczne (bączek, podróżniczek, dziwonia), łąki 
i pastwiska (rycyk, krwawodziób, derkacz, płaskonos) jak i lasy łęgowe (bielik, dzięcioł białoszyi, 
dzięcioł średni, nurogęś). W przypadku mewy siwej, śmieszki, rybitwy rzecznej, rybitwy białoczelnej, 
ostrygojada i sieweczki obrożnej obszar stanowi największą krajową ostoję lęgową tych gatunków o 
kluczowym znaczeniu dla zachowania ich populacji. Dolina środkowej Wisły jest ważnym na skalę 
międzynarodową korytarzem migracyjnym, stanowiącym miejsce żerowania i odpoczynku podczas 
wędrówek ptaków. Do przedmiotów ochrony należy migrująca populacja bociana czarnego oraz 
zimująca populacja krzyżówki. W trakcie sezonowej migracji w stosunkowo wysokim zagęszczeniu 
występuje tu m.in. czapla biała oraz czajka i brodziec piskliwy. Jest to ważne zimowisko łabędzia 
niemego, gągoła, nurogęsi, mewy siwej, śmieszki oraz mewy srebrzystej. 

Ptaki stanowiące przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 

1. Bączek - ocena ogólna C, w tym: Populacja - 2-4 pary (prawdopodobny trend spadkowy, 
wcześniej populację szacowano na 15 par),  

2. Bocian czarny (populacja migrująca) - ocena ogólna C, w tym: Populacja - stwierdzano 50-245 os., 
co świadczy o dużym znaczeniu obszaru dla populacji krajowej w okresie polęgowym - ocena C;  

3. Podgorzałka - ocena ogólna C, w tym: Populacja - 0-2 pary, co stanowi obecnie ok. 1,2% populacji 
krajowej (wg. Sikora i inni 2012) - ocena C 

4.  Bielik (populacja lęgowa) - ocena ogólna C, w tym: Populacja - 3-6 par, co stanowi obecnie 
maksymalnie 0,46% populacji krajowej (wg. Sikora i inni 2012) - ocena C 

5. Mewa czarnogłowa - ocena ogólna A, w tym: Populacja - 5 - 21 par, co stanowi obecnie średnio 
17% populacji krajowej (wg. Sikora i inni 2012) - ocena A; 

6. Rybitwa rzeczna - ocena ogólna A, w tym: Populacja - 1400 - 1728 par, co stanowi obecnie 
średnio 36% populacji krajowej (wg. Sikora i inni 2012) - ocena A 

7. Rybitwa białoczelna - ocena ogólna A, w tym: Populacja - 420-539 par, co stanowi obecnie 
średnio 53% populacji krajowej (wg. Sikora i inni 2012) - ocena A 

8. Zimorodek - ocena ogólna C, w tym: Populacja - 26-30 par, co stanowi obecnie maksymalnie 1,2% 
populacji krajowej (wg. Sikora i inni 2012) - ocena C 

9. Dzięcioł białoszyi - ocena ogólna C, w tym: Populacja - 9 par, co stanowi obecnie maksymalnie 
0,9% populacji krajowej (wg. Sikora i inni 2012) - ocena C 

10. Dzięcioł średni - ocena ogólna C, w tym: Populacja - 60-100 par, co stanowi obecnie maksymalnie 
0,5% populacji krajowej (wg. Sikora i inni 2012) - ocena C 

11. Podróżniczek - ocena ogólna C, w tym: Populacja - min. 6 par, co stanowi obecnie maksymalnie 
0,5% populacji krajowej (wg. Sikora i inni 2012) - ocena C 

12. Krzyżówka - ocena ogólna C, w tym: Populacja (zimująca) - ok. 20000 os., co spełnia kryterium B1 
(wg. Wilk i inni 2011) - ocena C;  

13. Płaskonos - ocena ogólna C, w tym: Populacja - 3-7 par, co stanowi obecnie 0,54% populacji 
krajowej (wg. Sikora i inni 2012) - ocena C; 

14. Ohar - ocena ogólna - B , w tym: Populacja – 8-10 par, co stanowi obecnie 6-8 % populacji 
krajowej (wg. Chodkiewicz i inni 2015) - ocena B;  

15. Nurogęś (populacja lęgowa) - ocena ogólna C, w tym: Populacja - 92-121 par, co stanowi obecnie 
ok. 10% populacji krajowej (wg. Sikora i inni 2012) - ocena B; 

16. Ostrygojad - ocena ogólna A, w tym: Populacja - 9-12 par, co stanowi obecnie 62% populacji 
krajowej (wg. Sikora i inni 2012) - ocena A;  
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17. Sieweczka rzeczna - ocena ogólna B, w tym: Populacja - 212-254 par, co stanowi obecnie 6,7% 
populacji krajowej (wg. Sikora i inni 2012) - ocena B; 

18.  Sieweczka obrożna - ocena ogólna A, w tym: Populacja - 147-167 par, co stanowi obecnie 41,9% 
populacji krajowej (wg. Sikora i inni 2012) - ocena A 

19. Rycyk - ocena ogólna C, w tym: Populacja - 12 par, co stanowi obecnie maksymalnie 0,6% 
populacji krajowej (wg. Sikora i inni 2012) - ocena C; 

20. Krwawodziób - ocena ogólna C, w tym: Populacja - 22-30 par, co stanowi obecnie 1,2% populacji 
krajowej (wg. Sikora i inni 2012) - ocena C; 

21. Brodziec piskliwy (populacja lęgowa) - ocena ogólna B, w tym: Populacja - 159-182 pary, co 
stanowi obecnie maksymalnie 18% populacji krajowej (wg. Sikora i inni 2012) - ocena A 

22. Mewa siwa (populacja lęgowa) - ocena ogólna A, w tym: Populacja - 707-814 par, co stanowi 
obecnie 30% populacji krajowej (wg. Sikora i inni 2012) - ocena A 

23.  Mewa śmieszka (populacja lęgowa) - ocena ogólna B, w tym: Populacja - 10190-11195 par, co 
stanowi obecnie 12,5% populacji krajowej (wg. Sikora i inni 2012) - ocena B; 

24. Brzegówka - ocena ogólna B, w tym: Populacja - 5200-11470 par, co stanowi obecnie 
maksymalnie 7,6% populacji krajowej (wg. Sikora i inni 2012) - ocena B;.  

25. Dziwonia - ocena ogólna C, w tym: Populacja - 120 par, co stanowi obecnie maksymalnie 1% 
populacji krajowej (wg. Sikora i inni 2012) - ocena C; 

26. Derkacz – ocena ogólna C, populacja C, 

 

Zagrożenia dla obszaru 

Zgodnie z zapisami SDF podstawowym zagrożeniem dla obszaru Natura 2000 w tym przedmiotów 
ochrony to : 

• D02.01.01 - napowietrzne linie elektryczne i  telefoniczne 

• J02.12.02 - tamy i ochrona przeciwpowodziowa w  śródlądowych systemach wodnych 

• A04.03 - zarzucenie pasterstwa, brak wypasu 

• B02.02 - wycinka lasu 

• G01- Sporty i różne formy czynnego wypoczynku rekreacji, uprawiane w plenerze 

• J02.03 - Regulowanie (prostowanie) koryt rzecznych i zmiana przebiegu koryt  rzecznych 

• J02.10  - gospodarka roślinnością wodną i  przybrzeżną na potrzeby odwodnienia 

• A03.03 - zaniechanie / brak koszenia 

• C01.01 - Wydobywanie piasku i żwiru 

• K03.04 – drapieżnictwo 

• H01 – Zanieczyszczenie wód powierzchniowych (limnicznych, lądowych, morskich i 

słonawych) 

Oddziaływanie pozytywne  

• A04.02 - wypas nieintensywny 

• A03.02 - nieintensywne koszenie 

Poniżej pokazano tabelę dotyczącą Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla 
zachowania właściwego stanu ochrony gatunków ptaków. 

Tabela 13. Identyfikacja istniejących i potencjalnych zagrożeń dla zachowania właściwego stanu 
ochrony gatunków ptaków i ich siedlisk będących przedmiotami ochrony  
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nr Przedmiot 
ochrony 

Zagrożenia istniejące Opis zagrożenia 

1 A022 Bączek L08 Powódź (procesy 
naturalne) 

Istniejącym zagrożeniem dla bączka są wezbrania wód w 
okresie lęgowym prowadzące do utraty lęgów. Potencjalnymi 
zagrożeniami dla przedmiotowego gatunku są: wypalanie 
traw, wycinka krzewów, łozowisk, zarośli wiklinowych w 
sąsiedztwie starorzeczy; koszenie trzcinowisk, szuwaru pałki 
szerokolistnej i wąskolistnej, wypełnianie rowów, tam, 
stawów, sadzawek, bagien lub torfianek, zasypywanie 
terenu, melioracje i osuszanie. Powyższe działania mogą 
powodować utratę siedlisk przedmiotu ochrony. 

Uczestnicy żeglugi, również poruszający się małymi 
jednostkami wodnymi, płoszą ptaki zarówno w okresie 
lęgowym jak i w miejscach spoczynku i żerowania, a także w 
trakcie wędrówek. 

2 A030 Bocian 
czarny 

Nie zidentyfikowano Penetracja terenu (turystyka piesza, jazda konna i jazda na 
pojazdach niezmotoryzowanych) w okolicy gniazd czy 
żerowisk powoduje wzrost Dziennik Urzędowy Województwa 
Mazowieckiego – 104 – Poz. 4572 D02.01.01 Napowietrzne 
linie elektryczne i telefoniczne B02.02 Wycinka lasu G01.05 
Lotnictwo, szybownictwo, paralotniarstwo i baloniarstwo 
F03.01 Polowanie D03.01.02 Pirsy, przystanie turystyczne lub 
mola antropopresji, płoszenie i może prowadzić do 
porzucenia lęgów. 

3 A048 Ohar L08 Powódź (procesy 
naturalne) 

Istniejącym zagrożeniem są wezbrania wody w okresie IV-VIII 
powodujące częściowe lub całkowite fizyczne zniszczenie 
lęgów znajdujących się na wiślanych wyspach. Potencjalnym 
zagrożeniem są napowietrzne linie energetyczne 
poprowadzone nad powierzchnią wody. 

4 A053 
Krzyżówka 

L08 Powódź (procesy 
naturalne) 

Istniejącym zagrożeniem dla krzyżówki są wezbrania wody 
powodujące częściowe lub całkowite fizyczne zniszczenie jej 
lęgów, które są zmywane przez wezbraną wodę. Ewentualna 
budowa i eksploatacja przepraw mostowych na Wiśle może 
zakłócić migrację ptaków wzdłuż doliny oraz prowadzić do 
śmiertelności ptaków w wyniku kolizji z elementami 
obiektów mostowych. Czynnikiem mogącym negatywnie 
oddziaływać na krzyżówkę są polowania. 

Zagrożeniem mogą być uczestnicy żeglugi, również 
poruszający się małymi jednostkami wodnymi, którzy mogą 
powodować płoszenie ptaków zarówno w okresie lęgowym 
jak i w miejscach spoczynku i żerowania. 

5 A056 
Płaskonos  

L08 Powódź (procesy 
naturalne) 

Istniejącym zagrożeniem dla płaskonosa są wezbrania wody 
w okresie lęgowym powodujące częściowe lub całkowite 
fizyczne zniszczenie lęgów znajdujących się na niewysokich 
wyspach oraz plażach. Potencjalnym zagrożeniem są 
napowietrzne linie energetyczne poprowadzone nad 
powierzchnią wody. 

Zagrożeniem mogą być uczestnicy żeglugi, również 
poruszający się małymi jednostkami wodnymi, którzy mogą 
powodować płoszenie ptaków zarówno w okresie lęgowym 
jak i w miejscach spoczynku i żerowania. 
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nr Przedmiot 
ochrony 

Zagrożenia istniejące Opis zagrożenia 

6 A060 
Podgorzałka 

L08 Powódź (procesy 
naturalne) 

Istniejącym zagrożeniem dla podgorzałki są wezbrania wody 
w okresie lęgowym powodujące częściowe lub całkowite 
fizyczne zniszczenie lęgów znajdujących się na niewysokich 
wyspach oraz plażach. Potencjalnym zagrożeniem dla 
podgorzałki jest drapieżnictwo, 

Zagrożeniem mogą być uczestnicy żeglugi, również 
poruszający się małymi jednostkami wodnymi, którzy mogą 
powodować płoszenie ptaków zarówno w okresie lęgowym 
jak i w miejscach spoczynku i żerowania 

7 A070 Nurogęś Nie zidentyfikowano Potencjalnym zagrożeniem dla nurogęsi są napowietrzne 
linie energetyczne poprowadzone nad powierzchnią wody. 
Na zderzenia z napowietrznymi liniami narażone są zarówno 
ptaki gniazdujące i żerujące w ich pobliżu, jak i ptaki 
migrujące. 

Zagrożeniem mogą być uczestnicy żeglugi, również 
poruszający się małymi jednostkami wodnymi, którzy mogą 
powodować płoszenie ptaków zarówno w okresie lęgowym 
jak i w miejscach spoczynku i żerowania. 

8 A075 Bielik G01.02 Turystyka 
piesza, jazda konna i 
jazda na pojazdach 
niezmotoryzowanych 
G01.03 Pojazdy 
zmotoryzowane 

Istotnym istniejącym zagrożeniem dla gatunku jest 
penetracja terenu (turystyka piesza, jazda konna i jazda na 
pojazdach niezmotoryzowanych) w okolicy gniazd czy 
żerowisk, która może prowadzić do porzucenia lęgów. Jazda 
samochodami i motocyklami terenowymi w pobliżu i na 
terenie siedlisk tego gatunku powoduje porzucanie lęgów i 
płoszenie. Ewentualna budowa i eksploatacja przepraw 
mostowych na Wiśle. 

Zagrożeniem mogą być uczestnicy żeglugi, również 
poruszający się małymi jednostkami wodnymi, płoszą ptaki 
zarówno w okresie lęgowym jak i w miejscach spoczynku i 
żerowania, a także w trakcie wędrówek. Zagrożenie może 
również stanowić również wypas zwierząt gospodarskich, 
który będzie prowadzony w zadrzewieniach łęgowych 

9 A122 Derkacz I01 Obce gatunki 
inwazyjne G01.02 
Turystyka piesza, jazda 
konna i jazda na 
pojazdach 
niezmotoryzowanych 
G01.03 Pojazdy 
zmotoryzowane J01.01 
Wypalanie K02.01 
Zmiana składu 
gatunkowego 
(sukcesja) H05.01 
Odpadki i odpady stałe 

C01.01 Wydobywanie 
piasku i żwiru A04.03 
Zarzucenie pasterstwa, 
brak wypasu A03.03 
Zaniechanie, brak 
koszenia A01 Uprawa 

Zaprzestanie koszenia i wypasu skutkuje sukcesją ziołorośli 
(zmiana składu gatunkowego, wnikanie obcych gatunków 
inwazyjnych), a następnie krzewów i drzew, prowadzące w 
końcowym etapie do utraty siedlisk gatunku. W 
konsekwencji istotnym zagrożeniem dla derkacza to: 
zarastanie siedlisk lęgowych 

Potencjalnym zagrożeniem dla gatunku jest penetracja 
terenu (turystyka piesza, jazda konna i jazda na pojazdach 
niezmotoryzowanych) w okolicy gniazd czy żerowisk, która 
może prowadzić do porzucenia lęgów i płoszenia. 
Ewentualna budowa i eksploatacja przepraw mostowych na 
Wiśle. 

Zagrożeniem mogą być uczestnicy żeglugi, również 
poruszający się małymi jednostkami wodnymi, płoszą ptaki 
zarówno w okresie lęgowym jak i w miejscach spoczynku i 
żerowania, a także w trakcie wędrówek. 
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Zagrożenia istniejące Opis zagrożenia 

10 A130 
Ostrygojad 

L08 powódź (procesy 
naturalne) 

Istniejącym zagrożeniem dla ostrygojada są wezbrania wody 
w okresie lęgowym powodujące częściowe lub całkowite 
fizyczne zniszczenie lęgów znajdujących się na niewysokich 
wyspach oraz plażach. 

Zagrożeniem mogą być uczestnicy żeglugi, również 
poruszający się małymi jednostkami wodnymi, płoszą ptaki 
zarówno w okresie lęgowym jak i w miejscach spoczynku i 
żerowania, a także w trakcie wędrówek. 

11 A136 
Sieweczka 
rzeczna 

L08 Powódź (procesy 
naturalne) G01.03 
Pojazdy 
zmotoryzowane K02.01 
Zmiana składu 
gatunkowego 
(sukcesja) 

Istniejącym zagrożeniem dla sieweczki rzecznej są wezbrania 
wody w okresie lęgowym powodujące częściowe lub 
całkowite fizyczne zniszczenie lęgów znajdujących się na 
niewysokich wyspach oraz plażach. 

Szereg siedlisk ptaków podlega sukcesji roślinnej i zarastaniu 
drzewami. Powyższe może spowodować utratę siedlisk 
przedmiotów ochrony Obszaru. Często dochodzi do utraty 
siedlisk lęgowych w wyniku zalesiania i zagospodarowywania 
wydm 

Poważnym potencjalnym zagrożeniem dla awifauny obszaru 
Natura 2000 jest regulacja rzeki. 

Zagrożeniem mogą być uczestnicy żeglugi, również 
poruszający się małymi jednostkami wodnymi, płoszą ptaki 
zarówno w okresie lęgowym jak i w miejscach spoczynku i 
żerowania, a także w trakcie wędrówek. 

12 A137 
Sieweczka 
obrożna 

L08 Powódź (procesy 
naturalne) K02.01 
Zmiana składu 
gatunkowego 
(sukcesja) 

istniejącym zagrożeniem dla sieweczki obrożnej są wezbrania 
wody w okresie lęgowym powodujące częściowe lub 
całkowite fizyczne zniszczenie lęgów znajdujących na 
niewysokich wyspach oraz plażach. 

Potencjalnym zagrożeniem są napowietrzne linie 
energetyczne poprowadzone nad powierzchnią wody 

Pogłębianie rzeki, sztuczne kierunkowanie nurtu, budowa 
nowych wałów, czy też rozbudowa istniejących Dziennik 
Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 115 – Poz. 4572 
budowli (rozszerzanie istniejących regulacji na odcinki nie 
zabudowane) zaburzają naturalną dynamikę kształtowania 
siedlisk przedmiotów ochrony 

Zagrożeniem mogą być uczestnicy żeglugi, również 
poruszający się małymi jednostkami wodnymi, płoszą ptaki 
zarówno w okresie lęgowym jak i w miejscach spoczynku i 
żerowania, a także w trakcie wędrówek. 



 

96 | S t r o n a  
 

nr Przedmiot 
ochrony 

Zagrożenia istniejące Opis zagrożenia 

13 A156 Rycyk L08 Powódź (procesy 
naturalne) G01.02 
Turystyka piesza, jazda 
konna i jazda na 
pojazdach 
niezmotoryzowanych 
K02.01 Zmiana składu 
gatunkowego 
(sukcesja) 

Istniejącym zagrożeniem dla rycyka są wezbrania wody w 
okresie lęgowym powodujące częściowe lub całkowite 
fizyczne zniszczenie lęgów. 

Penetracja terenu, turystyka (piesza, konna) i rekreacja, ruch 
samochodowy w okolicy gniazd czy żerowisk powoduje 
wzrost antropopresji, płoszenie i może prowadzić do 
porzucenia lęgów. 

Potencjalnym zagrożeniem dla awifauny obszaru Natura 
2000 jest regulacja rzeki. doprowadzająca do zaniku jej 
roztokowego charakteru 

Potencjalnym zagrożeniem są napowietrzne linie 
energetyczne poprowadzone nad powierzchnią wody. 

Zagrożeniem mogą być uczestnicy żeglugi, również 
poruszający się małymi jednostkami wodnymi, płoszą ptaki 
zarówno w okresie lęgowym jak i w miejscach spoczynku i 
żerowania, a także w trakcie wędrówek. 

14 A162 
Krwawodziób 

L08 Powódź (procesy 
naturalne) 

istniejącym zagrożeniem dla krwawodzioba są wezbrania 
wody w okresie lęgowym powodujące częściowe lub 
całkowite fizyczne zniszczenie lęgów znajdujących się na 
niewysokich wyspach oraz plażach. 

Potencjalnym zagrożeniem dla awifauny obszaru Natura 
2000 jest regulacja rzeki. doprowadzająca do zaniku jej 
roztokowego charakteru 

Zagrożeniem mogą być uczestnicy żeglugi, również 
poruszający się małymi jednostkami wodnymi, płoszą ptaki 
zarówno w okresie lęgowym jak i w miejscach spoczynku i 
żerowania, a także w trakcie wędrówek. 

15 A168 Brodziec 
piskliwy 

L08 Powódź (procesy 
naturalne) G01.02 
Turystyka piesza, jazda 
konna i jazda na 
pojazdach 
niezmotoryzowanych 

G01.03 Pojazdy 
zmotoryzowane 

Istniejącym zagrożeniem dla brodźca są wezbrania wody w 
okresie lęgowym powodujące częściowe lub całkowite 
fizyczne zniszczenie lęgów znajdujących się na niewysokich 
wyspach oraz plażach. Penetracja terenu, turystyka (piesza, 
konna), rekreacja, ruch samochodowy w okolicy gniazd czy 
żerowisk powoduje wzrost antropopresji płoszenie i może 
prowadzić do porzucenia lęgów 

Potencjalnym zagrożeniem są napowietrzne linie 
energetyczne poprowadzone nad powierzchnią wody. 

Zagrożeniem mogą być uczestnicy żeglugi, również 
poruszający się małymi jednostkami wodnymi, płoszą ptaki 
zarówno w okresie lęgowym jak i w miejscach spoczynku i 
żerowania, a także w trakcie wędrówek. 
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16 A176 Mewa 
czarnogłowa 

L08 Powódź (procesy 
naturalne) 

F02.03 Wędkarstwo 
G01.03 Pojazdy 
zmotoryzowane G01 
Sporty i różne formy 
czynnego wypoczynku 
rekreacji, uprawiane w 
plenerze K03.02 
Pasożytnictwo 

Istniejącym zagrożeniem dla mewy czarnogłowej są 
wezbrania wody w okresie lęgowym powodujące częściowe 
lub całkowite fizyczne zniszczenie lęgów znajdujących się na 
niewysokich wyspach oraz plażach 

Wędkarstwo, turystyka, rekreacja, szczególnie na wyspach, 
na których są kolonie lęgowe, powoduje płoszenie oraz niską 
udatność lęgów. 

Zagrożeniem mogą być uczestnicy żeglugi, również 
poruszający się małymi jednostkami wodnymi, płoszą ptaki 
Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego – 120 – 
Poz. 4572 zarówno w okresie lęgowym jak i w miejscach 
spoczynku i żerowania, a także w trakcie wędrówek. 

17 A179 Śmieszka L08 Powódź (procesy 
naturalne) K03.02 
Pasożytnictwo 

Istniejącym zagrożeniem dla śmieszki są wezbrania wody w 
okresie lęgowym powodujące częściowe lub całkowite 
fizyczne zniszczenie lęgów znajdujących się na niewysokich 
wyspach oraz plażach. 

Zagrożeniem mogą być uczestnicy żeglugi, również 
poruszający się małymi jednostkami wodnymi, płoszą ptaki 
zarówno w okresie lęgowym jak i w miejscach spoczynku i 
żerowania, a także w trakcie wędrówek 

18 A182 Mewa 
siwa 
(pospolita) 

L08 Powódź (procesy 
naturalne) F02.03 
Wędkarstwo G01.03 
Pojazdy 
zmotoryzowane G01 
Sporty i różne formy 
czynnego wypoczynku 
rekreacji, uprawiane w 
plenerze G01.02 
Turystyka piesza, jazda 
konna i jazda na 
pojazdach 
niezmotoryzowanych 
K03.02 Pasożytnictwo 

Istniejącym zagrożeniem dla mewy siwej są wezbrania wody 
w okresie lęgowym powodujące częściowe lub całkowite 
fizyczne zniszczenie lęgów znajdujących się na niewysokich 
wyspach oraz plażach. Wędkarstwo, turystyka, rekreacja, 
szczególnie na wyspach, na których są kolonie lęgowe, 
powoduje płoszenie oraz niską udatność lęgów 

Penetracja terenu, turystyka (piesza, konna) i rekreacja, ruch 
samochodowy w okolicy gniazd czy żerowisk powoduje 
wzrost antropopresji, płoszenie i może prowadzić do 
porzucenia lęgów. 

Zagrożeniem mogą być uczestnicy żeglugi, również 
poruszający się małymi jednostkami wodnymi, płoszą ptaki 
zarówno w okresie lęgowym jak i w miejscach spoczynku i 
żerowania, a także w trakcie wędrówek. 

19 A193 Rybitwa 
rzeczna 

L08 Powódź (procesy 
naturalne) F02.03 
Wędkarstwo G01.03 
Pojazdy 
zmotoryzowane G01 
Sporty i różne formy 
czynnego wypoczynku 
rekreacji, uprawiane w 
plenerze J02.03 
Regulowanie 
(prostowanie) koryt 
rzecznych i zmiana 
przebiegu koryt 
rzecznych K03.02 
Pasożytnictwo 

Istniejącym zagrożeniem dla rybitwy rzecznej są wezbrania 
wody w okresie lęgowym powodujące częściowe lub 
całkowite fizyczne zniszczenie lęgów znajdujących się na 
niewysokich wyspach oraz plażach. 

Wędkarstwo, turystyka, rekreacja, szczególnie na wyspach, 
na których są kolonie lęgowe, powoduje płoszenie oraz niską 
udatność lęgów. Penetracja terenu, turystyka (piesza, konna) 
i rekreacja, ruch samochodowy w okolicy gniazd czy żerowisk 
powoduje wzrost antropopresji, płoszenie i może prowadzić 
do porzucenia lęgów 

Zagrożeniem mogą być uczestnicy żeglugi, również 
poruszający się małymi jednostkami wodnymi, płoszą ptaki 
zarówno w okresie lęgowym jak i w miejscach spoczynku i 
żerowania, a także w trakcie wędrówek 
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20 A195 Rybitwa 
białoczelna 

L08 Powódź (procesy 
naturalne) F02.03 
Wędkarstwo G01.03 
Pojazdy 
zmotoryzowane G01 
Sporty i różne formy 
czynnego wypoczynku 
rekreacji, uprawiane w 
plenerze J02.03 
Regulowanie 
(prostowanie) koryt 
rzecznych i zmiana 
przebiegu koryt 
rzecznych K03.02 
Pasożytnictwo 

Istniejącym zagrożeniem dla rybitwy białoczelnej są 
wezbrania wody w okresie lęgowym powodujące częściowe 
lub całkowite fizyczne zniszczenie lęgów znajdujących się na 
niewysokich wyspach oraz plażach. Wędkarstwo, turystyka, 
rekreacja, szczególnie na wyspach, na których są kolonie 
lęgowe, powoduje płoszenie oraz niską udatność lęgów. 
Penetracja terenu, turystyka (piesza, konna) i rekreacja, ruch 
samochodowy w okolicy gniazd czy żerowisk powoduje 
wzrost antropopresji, płoszenie i może prowadzić do 
porzucenia lęgów Zagrożeniem mogą być uczestnicy żeglugi, 
również poruszający się małymi jednostkami wodnymi, 
płoszą ptaki zarówno w okresie lęgowym jak i w miejscach 
spoczynku i żerowania, a także w trakcie wędrówek 

 

21 A229 
Zimorodek 

L08 Powódź (procesy 
naturalne) 

Istniejącym zagrożeniem dla zimorodka są wezbrania wody w 
okresie lęgowym powodujące częściowe lub całkowite 
fizyczne zniszczenie lęgów. 

Penetracja terenu, turystyka (piesza, konna) i rekreacja w 
okolicy gniazd czy żerowisk powoduje wzrost antropopresji, 
płoszenie i może prowadzić do porzucenia lęgów 

Zagrożeniem mogą być uczestnicy żeglugi, również 
poruszający się małymi jednostkami wodnymi, płoszą ptaki 
zarówno w okresie lęgowym jak i w miejscach spoczynku i 
żerowania, a także w trakcie wędrówek. 

22 A238 Dzięcioł 
średni  

Nie zidentyfikowano Potencjalnym zagrożeniem dla gatunku jest wycinka 
zadrzewień łęgowych w dolinie Wisły 

23 A249 
Brzegówka 

L08 Powódź (procesy 
naturalne) 

istniejącym zagrożeniem dla brzegówki są wezbrania wody w 
okresie lęgowym powodujące częściowe lub całkowite 
fizyczne zniszczenie lęgów. 

Pogłębianie rzeki, sztuczne kierunkowanie nurtu, budowa 
nowych wałów, czy też rozbudowa istniejących budowli 
(rozszerzanie istniejących regulacji na odcinki nie 
zabudowane) zaburzają naturalną dynamikę kształtowania 
siedlisk przedmiotów ochrony 

Zagrożeniem mogą być uczestnicy żeglugi, również 
poruszający się małymi jednostkami wodnymi, płoszą ptaki 
zarówno w okresie lęgowym jak i w miejscach spoczynku i 
żerowania, a także w trakcie wędrówek 

24 A272 
Podróżniczek 

L08 Powódź (procesy 
naturalne) 

Istniejącym zagrożeniem dla podróżniczka są wezbrania 
wody w okresie lęgowym powodujące częściowe lub 
całkowite fizyczne zniszczenie lęgów znajdujących się na 
wiślanych wyspach. 

Zagrożeniem mogą być uczestnicy żeglugi, również 
poruszający się małymi jednostkami wodnymi, płoszą ptaki 
zarówno w okresie lęgowym jak Dziennik Urzędowy 
Województwa Mazowieckiego – 127 – Poz. 4572 i w 
miejscach spoczynku i żerowania, a także w trakcie 
wędrówek. 
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nr Przedmiot 
ochrony 

Zagrożenia istniejące Opis zagrożenia 

25 A371 Dziwonia L08 Powódź (procesy 
naturalne) 

Istniejącym zagrożeniem dla dziwonii są wezbrania wody w 
okresie lęgowym powodujące częściowe lub całkowite 
fizyczne zniszczenie lęgów. 

Prowadzenie nadmiernego wypasu powoduje utratę siedlisk, 
a w okresie lęgów może powodować ich utratę 

26 A429 Dzięcioł 
białoszyi 

Nie zidentyfikowano Potencjalnym zagrożeniem dla gatunku jest wycinka 
zadrzewień łęgowych w dolinie Wisły. Jednym z zabiegów 
stosowanych w celu uskutecznienia ochrony 
przeciwpowodziowej jest wycinanie starszych 
drzewostanów, głównie łęgowych, porastających brzegi rzek. 

 

 

 

Wpływ na obszar Natura 2000 - Środkowej Wisły PLB140004, w tym przedmioty ochrony obszaru 

Po przeanalizowaniu zagrożeń dla przedmiotów ochrony obszaru można uznać, iż działania związane 
z realizacją projektu MPA dla miasta Płocka nie powinny nieść ze sobą znacznych zagrożeń dla 
obszaru Natura 2000. 

W większości działania w ramach MPA związane są głównie z działaniami zlokalizowanymi w centrum 
miasta poza granicami obszaru Natura 2000. 

Dla wielu gatunków ptaków zagrożeniem stanowią wezbrania wody w okresie lęgowym powodujące 
całkowite fizyczne zniszczenie lęgów znajdujących się na niewysokich wyspach oraz plażach – żadne 
z działań planowanych w ramach MPA nie będzie powodować tego typu zagrożenia.  

Należy jednak zwrócić uwagę przy prowadzeniu działań związanych z budową wałów 
przeciwpowodziowych oraz w ramach prowadzenia zabezpieczeń miasta przed podtopieniami. 
Wszelkie działania w tym zakresie powinny być poprzedzone inwentaryzacją przyrodniczą. Nie 
przewiduje się negatywnego wpływu w/w działań na stan i zachowania populacji ptaków w rejonie 
Miasta Płocka, jednakże może dojść do chwilowych zakłóceń np. w fazie realizacji działań. 

Hałas związany z realizacją działania, a także niepokój wnoszony przez stałą obecność ludzi, może 
wpływać na zachowanie ptaków. Z jednej strony oddziaływanie to może powodować istotne 
ograniczenie ich dyspersji, tym samym prowadząc do pojawienia się bariery ekologicznej. W 
przypadku niektórych gatunków ptaków czynnik ten może spowodować przemieszczenie miejsc 
lęgowych jak również żerowisk, celem uniknięcia bezpośredniego sąsiedztwa budowy. 

Zagrożeniem dla dużej liczby ptaków może stanowić obecność żeglugi, w tym również osób 
poruszających się małymi jednostkami wodnymi, które płoszą ptaki zarówno w okresie lęgowym ,jak 
i w miejscach spoczynku i żerowania, a także w trakcie wędrówek. Działanie nr 42 w projekcie MPA 
związane z utrzymaniem bieżącym rzeki Wisły w celu poprawy jej żeglowności – może stanowić 
działanie, które może potencjalnie przyczynić się do płoszenia ptaków, co w rezultacie może 
powodować zmniejszenie lęgów w rejonie. 

Przy planowaniu ścieżek rowerowych, zaleca się unikanie wyznaczania ścieżek na obszarze Natura 
2000. Zbyt duża penetracja obszaru przez turystów może przyczynić się do zaniechania lęgów lub 
zmiany miejsca bytowania niektórych gatunków ptaków. 

Wnioski – Działania w ramach projektu MPA nie będzie mieć negatywnego wpływu na obszar Natura 
2000. Pośrednio działania będą powodować poprawę warunków środowiskowych (np. poprawa 
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jakości powietrza, czy większa świadomość społeczeństwa), co może również pośrednio przyczynić 
się do poprawy warunków na terenie Obszaru.  

Należy jednak szczególną uwagę zwrócić przy działaniach dotyczących doliny rzeki Wisły – 
umocnienia, działania przeciwpowodziowe czy utrzymanie bieżące rzeki Wisły – te działania mogą 
potencjalnie spowodować, iż niektóre gatunki ptaków przeniosła swoje lęgi w inne bardziej przyjazne 
miejsca do bytowania. 

Ogólnie zakres działań projektu MPA nie będzie powodować negatywnego oddziaływania na obszar 
Natura 2000. 

Obszar Uroczyska Łąckie PLH 140021 

Uroczyska Łąckie PLH 140021 - specjalny obszar ochrony, którego powierzchnia wynosi 1620,44 ha 
(dane zawarte w SDF – aktualizacja 02-2017). Kompleks lasów, bagien i wód we wsch. części 
Gostynińsko-Włocławskiego PK i jego otuliny; obszar oparty o 5 rezerwatów przyrody. Obszar 
zlokalizowany w na granicy miasta Płock w jego południowej części. Przedmiotem ochrony obszaru 
jest 6 siedlisk przyrodniczych, 2 gatunki płazów oraz stanowisko rośliny aldrowanda pęcherzykowata. 

 

Rysunek 14. Lokalizacja obszaru NATURA 2000 Uroczyska Łąckie (PLH140021) 

Poniżej przedstawiono przedmioty ochrony obszaru 

Tabela 14. Typy siedlisk przyrodniczych występujących na terenie obszaru i ocena znaczenia  

L.p. Kod Nazwa siedliska  
pokrycie w 

ha 
Stopień 

reprezentatywności 
Ocena ogólna 

1 3150 Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki 
wodne ze zbiorowiskami z Nympheion, 
Potamion 

162,04 A C 

2 3160 Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne 32,41 C C 
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L.p. Kod Nazwa siedliska  
pokrycie w 

ha 
Stopień 

reprezentatywności 
Ocena ogólna 

3 7140 
 Torfowiska przejściowe i trzęsawiska 
(przeważnie z roślinnością z Scheuchzerio-
Caricetea nigrae) 

16,2 B 
C 

4 9170 
Grąd środkowoeuropejski i 
subkontynentalny (Galio-Carpinetum, Tilio-
Carpinetum 

486,12 A 
C 

5 91E0 
Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i 
jesionowe (Salicetum albo-fragilis, 
Populetum albae, Alnenion) 

64,82 A 
C 

6 91F0 
Łęgowe lasy dębowo-wiązowo-jesionowe 
(Ficario-Ulmetum) 

16,2 B 
C 

Tabela 15. Przedmioty ochrony obszaru  

Kod Nazwa gatunku Ogólna ocena 

1516 aldrowanda pęcherzykowata Aldrovanda vesiculosa C 

1188 Kumak nizinny Bombina bombina C 

1166 Traszka grzebieniasta Triturus cristatus C 

Siedliskiem aldrowandy w jez. Jeziorko są niewielkie zatoczki w wąskim pasie szuwarów 
porastających południowo-zachodni brzeg, przylegające do torfowiska przejściowego otaczającego to 
jezioro. Gatunkiem dominującym jest Phragmites australis. Mniej licznie występują Typha latifolia, 
Thelypteris palustris, Carex hudsonii, Carex sp., Comarum palustre. W toni wodnej różne gatunki 
Utricularia. W zatoczkach pozostawiono 100 roślin rozmnożonych tutaj i 20 przywiezionych z jez. 
Mikaszówek W roku 2000, przy nieco wyższym poziomie wody niż w latach poprzednich, odnaleziono 
67 roślin będących w dobrej kondycji. 

Wpływ na obszar Natura 2000 - Uroczyska Łąckie (PLH140021), w tym przedmioty ochrony obszaru 

Obszar zlokalizowany na granicy miasta Płock w jego południowej części. Ze względu na jego 
lokalizacje nie przewiduje się wpływu działań zawartych w Projekcie MPA na przedmioty ochrony 
obszaru. 

Nie zachodzi również konieczność prowadzenia działań kompensacyjnych dla obszaru.  

Działania minimalizujące dla obszarów Natura 2000 

O ile zajdzie konieczność prowadzenia jakichkolwiek prac na obszarze Natura 2000 – konieczny jest 
właściwy nadzór przyrodniczy podczas prac budowlanych oraz wykonywanie prac z należytą 
ostrożnością. Dbałość wykonania i dbałość o sprzęt budowlany, spowodują, że działanie nie będzie 
negatywnie oddziaływać na miejsca występowania gatunków.  

Ponadto przy prowadzeniu robót w obrębie rzeki zaleca się aby: 

• prace prowadzić pod nadzorem przyrodniczym, 

• terminy prowadzenia robót dostosować do cyklu rozwojowego bytujących gatunków zwierząt, 

• wszelkie prace prowadzić poza okresem lęgowym ptaków, 

• prace najbardziej ingerujące w świat zwierzęcy i roślinny w miarę możliwości prowadzić poza 
okresem rozrodczym i sezonem wegetacyjnym, 

• przed prowadzeniem prac wykonać inwentaryzację przyrodniczą, w celu możliwości porównania 
czy po przeprowadzonym działaniu zajdą jakieś zmiany w środowisku  

Nie przewiduje się konieczności działań kompensacyjnych. 
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9 Potencjalne zmiany stanu środowiska w przypadku braku 

realizacji MPA 

MPA jest ukierunkowany na zwiększanie odporności miasta  Płocka na występujące zmiany klimatu. 
Można prognozować, że w sytuacji braku podjęcia działań adaptacyjnych zmiany w środowisku będą 
dotyczyły przede wszystkich warunków życia ludzi.  

Brak podejmowania działań w odniesieniu do społeczeństwa będzie wpływał przede wszystkim na 
bezpieczeństwo, zarówno zdrowia jak i majątku obywateli, oraz jakość życia ludności. Zaniechanie 
działań adaptacyjnych w najbliższych latach wpłynie na zwiększenie negatywnego oddziaływania 
powodzi na strukturę funkcjonalno-przestrzenną miasta oraz mieszkańców miasta. Dodatkowo 
spodziewać można się spadku jakości życia w mieście oraz migracji ludności na nowe, niezagrożone 
obszary. 

Zaniechanie działań przyczyni się również do pogorszenia warunków przyrodniczych. Wprowadzenie 
działań związanych z ochroną powietrza przyczyni się do zmniejszenia zanieczyszczeń a tym samym 
poprawią się również warunki do rozwoju flory i fauny. 

Racjonalne gospodarowanie zielenią oraz gruntami przyczyni się do rozwoju siedlisk przyrodniczych, 
a tym samym do wzrostu bioróżnorodności w mieście. 

Racjonalne gospodarowanie wodami – zwłaszcza działania związane z tworzeniem zbiorników 
retencyjnych, sprzyja poprawie warunków termalnych w upalne dni oraz tworzy swego rodzaju 
rezerwuar wodny dla żyjących w sąsiedztwie zwierząt. 

W związku z powstawaniem nowych obszarów zabudowy mieszkaniowej istnieje potrzeba 
modernizacji i rozbudowy systemu kanalizacji sanitarnej. W przypadku braku rozbudowy kanalizacji 
może dochodzić do umyślnego lub nieumyślnego zanieczyszczenia gleb, w tym wód. 

Lepsza edukacja społeczeństwa przyczyni się pośrednio do poprawy warunków środowiskowych. 
Dbanie o środowisko powinno być działaniem nadrzędnym. 

Dokumenty Planistyczne oraz Strategiczne dla miasta Płocka również poruszają kwestię konieczności 
wprowadzenia zmian w celu poprawy warunków środowiskowych. 

10 Informacja o możliwym transgranicznym oddziaływaniu 

MPA na środowisko 

Nie wystąpi transgraniczne oddziaływanie projektu MPA na środowisko. Zasięg terytorialny 
dokumentu ograniczony do terenu w granicach administracyjnych miasta i jest znacznie oddalony od 
granic państwowych. Nie występują powiązania przyrodnicze pomiędzy obszarem, w którym 
położone jest miast oraz obszarami poza granicami kraju. Oddziaływania MPA mają lokalny zasięg, 
zamykają się głównie w  granicach miasta.  

11 Rozwiązania mające na celu ograniczanie, zapobieganie 

lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań 

na środowisko 
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11.1 Rekomendacje dotyczące dokumentu MPA 

Realizacja działań zaplanowanych w ramach MPA będzie powodować różne oddziaływania na 
środowisko przyrodnicze, a także na ludzi i zasoby materialne. W niniejszym rozdziale przedstawiono 
możliwe rozwiązania, które minimalizują skutki działań o negatywnym charakterze. Jeżeli odstępuje 
się od realizacji konkretnych inwestycji bez uzasadnienia, należy przeanalizować możliwe metody 
niwelacji niekorzystnych oddziaływań a także sposoby rekompensowania poniesionych strat. 

Poniżej wskazano rekomendacje, które po wprowadzeniu do końcowej wersji MPA przyczynią się do 
lepszej realizacji celów ochrony środowiska lub wzmocnienia korzystnego dla środowiska 
oddziaływań zaplanowanych działań adaptacyjnych. 

Tabela 16. Rekomendacje dotyczące dokumentu MPA 
Lp. Miejsce zmiany Zakres zmiany 

1 Działanie 2a  Wyświetlanie informacji  o  zagrożeniach termicznych oraz zagrożeniach  
zanieczyszczenia powietrza w środkach komunikacji miejskiej wraz ze wskazaniem 
działań i rozwiązań ograniczających negatywny wpływ na ludzi.  

2 Działanie 16a Tworzenie „bus passów” – w celu szybszego przemieszczania się autobusów. 
Szybsza podróż może przyciągnąć większą liczbę osób korzystających z autobusów 

3 Działanie 21a Edukacja / Informowanie ludności o korzyściach związanych z podłączeniem do 
instalacji gazowej.  

4 Działanie 35 a Tworzenie zieleńców osiedlowych przy udziale lokalnej społeczności. Zwiększy to 
świadomość społeczeństwa w kwestii działań na rzecz środowiska 

11.2 Zalecenia dotyczące rozwiązań mających na celu zapobieganie, 

ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań  

Przedsięwzięcia wynikające z działań adaptacyjnych zaplanowanych w MPA, zlokalizowane są na 
terenach w przewadze zurbanizowanych i nie będą powodowały znaczącego oddziaływania na 
środowisko przyrodnicze. Niemniej jednak dla niektórych działań adaptacyjnych proponuje się 
rozwiązania, które ograniczą potencjalne negatywne oddziaływanie na środowisko.  

Tabela 17. Rozwiązania ograniczające potencjalne negatywne oddziaływanie na środowisko 
planowanych działań adaptacyjnych 

Lp. Działania 
Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań 

1 działanie 20c Przebudowa i renowacja 

zapór bocznych zbiornika wodnego 

Włocławek i wałów 

przeciwpowodziowych 

- ograniczenie do minimum usuwania roślinności i właściwe 

postępowanie z warstwa próchniczną  

- zachowanie najwyższego standardu prac na etapie budowy 

(w zakresie organizacji, stosowanych maszyn i materiałów 

budowlanych) 

- zachowanie ciągłości przyrodniczej (zainstalowanie 

przepustów umożliwiających okresowe zalewanie 

naturalnych terenów zalewowych i migrację zwierząt, 

-  dostosowanie roślinności na wale do nowych warunków 

siedliskowych, niewprowadzanie obcych gatunków roślin 

- prowadzenie prac poza okresem rozrodczym bytujących 

tam zwierząt, 

2 działanie 21a Gazyfikacja lewobrzeżnej 

części miasta 

- ograniczenie do minimum usuwania roślinności i właściwe 

postępowanie z warstwa próchniczną, 

- zachowanie najwyższego standardu prac na etapie budowy 
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Lp. Działania 
Rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub 

kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań 

(w zakresie organizacji, stosowanych maszyn i materiałów 

budowlanych), 

- maksymalne ograniczenie wielkości wykopów, 

3 działanie 34a Rozbudowa ścieżek 

rowerowych 

- ograniczenie do minimum usuwania roślinności i właściwe 

postępowanie z warstwa próchniczną, 

- zachowanie najwyższego standardu prac na etapie budowy 

(w zakresie organizacji, stosowanych maszyn i materiałów 

budowlanych), 

- w miarę możliwości zapewnienie przepustów pod 

nawierzchnią ścieżek dla bezkręgowców i małych 

kręgowców, 

- w miarę możliwości lokalizowanie ścieżek poza obszarami 

Natura 2000, 

4 działanie 34b Zwiększenie ilości stacji 

roweru publicznego w Płocku, wraz z 

promocją wśród mieszkańców 

- ograniczenie do minimum usuwania roślinności i właściwe 

postępowanie z warstwa próchniczną, 

- zachowanie najwyższego standardu prac na etapie budowy 

(w zakresie organizacji, stosowanych maszyn i materiałów 

budowlanych), 

- preferowane wykonanie nawierzchni w technologii 

przepuszczalnej, 

- w przypadku lokalizacji stacji w zabytkowej części miasta 

uzgodnienie realizacji działania z organem ochrony 

zabytków, 

5 działanie 35b Realizacja systemu 

retencjonowania wód opadowych - 

budowa i przebudowa kanalizacji 

deszczowej oraz zbiorników 

retencyjnych 

- ograniczenie do minimum usuwania roślinności i właściwe 

postępowanie z warstwa próchniczną gleby 

- zachowanie najwyższego standardu prac na etapie budowy 

(w zakresie organizacji, stosowanych maszyn i materiałów 

budowlanych) 

- ograniczenie do niezbędnego minimum powierzchni terenu 

zajętego pod budowę 

6 działanie 35j Budowa zbiorników 

retencyjnych i brakującej infrastruktury 

deszczowej na Osiedlu Radziwie w tym 

budowa dróg w zachodniej części 

Osiedla Radziwie 

- ograniczenie do minimum usuwania roślinności i właściwe 

postępowanie z warstwa próchniczną, 

- zachowanie najwyższego standardu prac na etapie budowy 

(w zakresie organizacji, stosowanych maszyn i materiałów 

budowlanych), 

- ograniczenie do niezbędnego minimum powierzchni terenu 

zajętego pod budowę, 

- na odcinkach, gdzie jest to możliwe preferowane 

wykonanie nawierzchni w technologii przepuszczalnej, 

- w miarę możliwości zapewnienie przepustów pod 

nawierzchnią dróg dla bezkręgowców i małych kręgowców 

 

Dodatkowe zalecenia przyczynią się do ograniczenia możliwego niekorzystnego wpływu na 
środowisko przyrodnicze.  
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12 Rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych 

w MPA 

Zgodnie z art. 51 ust. 2 pkt. 3b ustawy ooś Prognoza powinna przedstawiać rozwiązania alternatywne 
do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis 
metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru. Zgodnie z art. 52 ust. 1 ww. ustawy informacje 
zawarte w prognozie oddziaływania na środowisko, o których mowa w art. 51 ust. 2, powinny być 
opracowane stosownie do stanu współczesnej wiedzy i metod oceny oraz dostosowane do 
zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu oraz etapu jego przyjęcia w procesie 
opracowywania projektów dokumentów z nim powiązanych. 

Przedsięwzięcia realizowane w ramach Planu, w odniesieniu do których może wystąpić potencjalnie 
negatywne oddziaływanie na środowisko, to głównie projekty związane z budową urządzeń 
hydrotechnicznych w celu ochrony przeciwpowodziowej obszaru miasta i terenów sąsiednich, 
działania z zakresu rozbudowy i modernizacji gospodarki wodami opadowymi, przedsięwzięcia 
z zakresu budowy dróg rowerowych a także działania termomodernizacyjne. Należy zauważyć, iż 
większość ww. inwestycji, z uwagi na swój charakter (lub zakres prac) może podlegać procedurze 
oddziaływania na środowisko, w której szczegółowo analizowane będą oddziaływania na 
poszczególne komponenty środowiska. Wydanie odpowiednich pozwoleń i decyzji będzie wiązało się 
także ze wskazaniem działań minimalizujących lub kompensujących dla konkretnych projektów.  

W przypadku realizacji zaproponowanych w Planie działań mogących potencjalnie negatywnie 
oddziaływać na środowisko proponuje się zastosować rozwiązania alternatywne. Warianty 
alternatywne należy rozważyć w taki sposób, aby wybrać ten, który w najmniejszym stopniu będzie 
negatywnie oddziaływać na środowisko.  

Rozwiązaniami alternatywnymi w zakresie proponowanych działań adaptacyjnych mogą być: 

• zaniechanie inwestycji (tzw. wariant zero), co może spowodować m.in. straty materialne, 
ludzkie i środowiskowe terenów zalanych w wyniku powodzi i podtopień, brak poprawy 
komfortu termicznego mieszkańców w efekcie niepodejmowania działań z zakresu błękitno-
zielonej infrastruktury i termomodernizacji obiektów, 

• wariantowanie rozwiązań technicznych w sposób jak najmniej oddziaływujący na wszystkie 
elementy środowiska, dobra materialne, ludzi i zabytki np.: 

− lokalizacja zbiorników retencyjnych,  

− kształt i głębokość zbiorników,  

− naturalne metody umacniania cieków,  

− parametry kotłów przy modernizacji instalacji c.o. w termomodernizowanych budynkach,  

− stosowanie nawierzchni przepuszczalnych podczas budowy ścieżek rowerowych, oraz 
rozszczelnienia terenów utwardzonych głównie w centrum miasta, 

• wariantowanie lokalizacji inwestycji (dobrze przemyślany wybór lokalizacji inwestycji, 
uwzględniający lokalne uwarunkowania, walory przyrodnicze i uciążliwości dotykające 
mieszkańców np. hałas, spaliny), 

• stosowanie możliwie najkorzystniejszych dla środowiska technologii, materiałów, rozwiązań 
konstrukcyjnych, 

• dostosowanie terminów prac do terminów rozrodu, wegetacji, okresów lęgowych,  

• skrócenie do minimum najbardziej uciążliwych prac. 
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Dokładne techniczne rozwiązania alternatywne powinny być wskazane na etapie procedury 
oddziaływania na środowisko szczegółowych projektów technicznych. 

Należy mieć na uwadze, iż zaniechanie realizacji inwestycji (tzw. wariant zero) może również 
powodować negatywne konsekwencje środowiskowe ze względu na nie wdrożenie działań 
i rozwiązań stanowiących odpowiedź na zagrożenia występujące w mieście. 

W trakcie prowadzenia prac nad projektem MPA dla miasta Płocka rozpatrywano działania mające 
mieć jak najlepszy wpływ na spełnienie wymagań miasta jak również na zabezpieczenie go przed 
zmianami klimatu. Działania odpowiadają na grupy zjawisk, które uznano za najbardziej 
problematyczne w mieście. 

W celu wybrania jak najlepszej zakresu działań dla miasta, wybrane działania pogrupowano w trzy 
opcje działań (rozwiązań) przewidzianych dla realizacji poszczególnych celów szczegółowych. 

Opcje poddano konsultacjom w trakcie warsztatów roboczych ZE z ZM i interesariuszami dnia 
20.04.2018 roku. Wynikiem tych prac były opcje zatwierdzone przez uczestników warsztatów. Wybór 
opcji najefektywniej odpowiadającej na problemy miasta dokonano na podstawie analizy 
wielokryterialnej (MCA) wszystkich zaproponowanych opcji. Do analizy przyjęto następujące kryteria 
(właściwie grupy kryteriów): 

1. Kryteria adaptacyjne: Skuteczność, Niezawodność, Elastyczność, Synergia 

2. Kryteria społeczno-środowiskowe: Działanie uboczne, Akceptowalność, Zrównoważony charakter 

3. Kryteria czasowe: Czas/okres realizacji, Termin osiągnięcia efektów 

4. Kryteria ekonomiczne: Koszty, Korzyści 

Aby wskazać odpowiednią przewagę jednej opcji nad drugą dokonano oceny każdego z działań 
w opcji. Każde z zaproponowanych działań oceniono według specjalnie utworzonej skali oceny 
działań adaptacyjnych, na podstawie informacji zebranych w kartach opcji oraz w kartach działań. Na 
tej podstawie została wybrana opcja rekomendowana do dalszych prac. 

Porównywanie opcji między sobą za pomocą analizy wielokryterialnej nie mówi nic o tym czy 
podjęcie jakichkolwiek działań jest ekonomicznie efektywne. Z tego powodu po wybraniu zbioru 
działań adaptacyjnych (rekomendowanej po analizie MCA opcji), dedykowanych poszczególnym 
celom szczegółowym został on poddany analizie kosztów i korzyści. W wyniku analizy CBA 
stwierdzono, że opcja jest efektywna ekonomicznie i nie jest wymagana korekta działań. W ten 
sposób został wyłoniony rekomendowany do wdrożenia w MPA zbiór działań adaptacyjnych – 
opcja 1. 

Opcja nr 1 zawierająca większość działań i jest opcją najlepiej spełniającą wymagania stawiane przez 
miasto. 

Działania zawarte w tej opcji spowodują, iż miasto będzie bardziej przygotowane na zmiany 
klimatyczne, a ludność będzie bardziej świadoma nadchodzących zmian. 
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13 Trudności napotkane przy opracowaniu Prognozy 

wynikające z niedostatków techniki lub luk we 

współczesnej wiedzy 

W ocenie wpływu poszczególnych działań na środowisko wykorzystano zarówno dzisiejszy stan 
wiedzy, jak i doświadczenie ekspertów. Niemniej z uwagi na specyfikę ocen prognostycznych, także 
i niniejsza Prognoza obarczona jest pewną dozą niepewności.  

Faktyczne, mierzalne oddziaływania na środowisko są efektem realizacji konkretnych przedsięwzięć, 
a charakter i zasięg tych oddziaływań zależy od charakteru i skali przedsięwzięć oraz wrażliwości 
środowiska obszarów, w których przedsięwzięcia są lokalizowane. Bez szczegółowych informacji 
o przedsięwzięciu i jego lokalizacji trudno jest określić efekty, jakie wywoła ono w środowisku. 
Dlatego też operowano kategoriami możliwych oddziaływań oraz rodzajami reakcji środowiska na te 
oddziaływania.  

Obszarem niepewności jest także nakładanie się oddziaływań wynikających z realizacji działań 
adaptacyjnych oraz innych dokumentów strategicznych i planistycznych miasta. Często wysoki 
stopień ogólności oraz specyfika dokumentów nie pozwala na zidentyfikowanie wszystkich możliwych 
efektów sumarycznych i synergicznych jakie lokalnie wystąpią w środowisku miasta oraz jego 
otoczenia.  

14 Propozycje dotyczące metod analizy skutków realizacji 

postanowień MPA dla środowiska 

W MPA zaproponowano zasady oraz wskaźniki monitorowania i ewaluacji, które odnoszą się także do 
ochrony środowiska. Niemniej proponuje się, aby w końcowej wersji MPA znalazły się dodatkowe 
wskaźniki, które przedstawiono w tabeli.  

Tabela 18. Proponowane wskaźniki monitorowania skutków MPA dla środowiska  

Komponent środowiska 
Wskaźnik 

[jednostka miary] 
Częstość  Źródło informacji 

Różnorodność 
biologiczna, flora i fauna 

Powierzchni terenów zajętych w wyniku 
budowy infrastruktury przeciwpowodziowej 

1 / rok Urząd Miasta 

Liczba wyciętych drzew na potrzeby realizacji 
działań adaptacyjnych  

1 / rok Urząd Miasta 

Liczba nowych nasadzeń  drzew i krzewów 
przy realizacji planów adaptacji  na obszarze 
miasta 

1 / rok 
Urząd Miasta 

Nowe powierzchnie biologicznie czynne [ha] – 
nowe parki, zieleńce itp. 

1 / rok Urząd Miasta 

Warunki życia i zdrowie 
ludzi 

Ocena komfortu życia w mieście przez 
mieszkańców – badanie jakościowe 

1 / rok Urząd Miasta 

Ankiety dotyczące świadomości ekologicznej 
mieszkańców oraz ich poczuciu 
bezpieczeństwa 

1 / rok 
Urząd Miasta 

Monitoring średnich temperatur w mieście 
1 / rok Urząd Miasta 

Powierzchnia ziemi, gleby Powierzchnia utraconych gleb organicznych 1 / rok Urząd Miasta 
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Komponent środowiska 
Wskaźnik 

[jednostka miary] 
Częstość  Źródło informacji 

Powierzchnia rozszczelnienia terenów 
utwardzonych oraz nowe obszary biologicznie 
czynnej 

1 / rok 
Urząd Miasta 

Wody  Jakość wód w ciekach będących odbiornikami 
wód z kanalizacji deszczowej w mieście  

1 / rok GIOŚ 

Powietrze atmosferyczne i 
klimat 

Przekroczenia norm stężeń (ozon 
troposferyczny, pył PM10, pył PM2,5) 

1 / rok GIOŚ 

Dziedzictwo kulturowe, 
zabytki i krajobraz 

Ocena jakości przestrzeni miejskich przez 
mieszkańców lub turystów – badanie 
jakościowe 

1 / rok 
Urząd Miasta  

Proponowane wskaźniki monitoringu pokażą czy planowane działanie będzie miało pozytywny wpływ 
na zakładany cel, jak również pośrednio może wskazać jak ulepszyć planowane / realizowane 
działanie aby przyniosło lepszy skutek. 

Jak wskazano w rozdziale 8, nie przewiduje się wpływu na Obszary Natura 2000 – w związku z tym, 
nie potrzeby monitoringu bezpośrednio dotyczącego obszaru Natura 2000. 
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