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1. WSTĘP  

 Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Żelechów został wykonany przez 

Przedsiębiorstwo Geologiczne „POLGEOL” S.A. na zlecenie Burmistrza Miasta i Gminy 

– umowa nr HL/2004 – 092 z dnia 5 kwietnia 2004 r. 

 Program sporządzony jest zgodnie z ustawą z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony 

środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą o odpadach 

(Dz. U. Nr 62 poz.628 z późniejszymi zmianami), która wprowadziła obowiązek 

opracowania i uchwalania programów dla województw, powiatów i gmin. 

Program zawiera diagnozę stanu zagospodarowania Gminy, w tym kompleksową 

charakterystykę środowiska przyrodniczego, sfery gospodarczej, społecznej 

i przestrzennej, wnioski dotyczące uwarunkowań możliwości i predyspozycji rozwoju 

Gminy oraz projektowane krótkookresowe (w latach 2004 – 2006) i długookresowe do 

roku 2011 kierunki rozwoju. 

 

1.1. Cele programu 

 

„Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Żelechów” jest zgodny z celami 

i zadaniami zawartymi w „Programie ochrony środowiska dla powiatu garwolińskiego”, 

który określa strategię ochrony, racjonalnego wykorzystania zasobów i poprawy 

standardów jakości środowiska województwa, w tym: 

 cele ekologiczne; 

 priorytety ekologiczne; 

 rodzaj i harmonogram działań proekologicznych;  

 środki do osiągnięcia celów (mechanizmy prawno-ekonomiczne i środki 

finansowe). 

Cele te są zgodne z polityką ekologiczną państwa określoną w dokumencie 

„II Polityki Ekologicznej Państwa” wraz z „Programem wykonawczym do II Polityki 

Ekologicznej Państwa na lata 2002 – 2010”. 

 W dokumentach tych sprecyzowano sposoby osiągnięcia celów polityki 

ekologicznej w formie pakietów zadań inwestycyjnych i pozainwestycyjnych, działań 

w sferze prawa, programowania, mechanizmów ekonomicznych, planowania 

przestrzennego, badań naukowych, kontroli, monitoringu oraz współpracy 

międzynarodowej. 
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Jako podstawowy instrument ekonomiczny w ochronie środowiska przyjęto opłaty 

ekologiczne. 

Ponoszą je korzystający ze środowiska, pomimo że ich działalność w tym zakresie 

jest zgodna z prawem. Jest to, bowiem zapłata za korzystanie, stanowiąca pewien 

ekwiwalent strat ekonomicznych i społecznych, powstających w wyniku 

zanieczyszczenia środowiska i jego zmian. Do podstawowych opłat należą: 

 opłaty za szczególne korzystanie z wód i urządzeń wodnych: 

- opłaty za pobór wody; 

- opłaty za wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; 

 opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska: 

- opłaty za wprowadzanie zanieczyszczeń do powietrza; 

- opłaty za składowanie odpadów. 

 Opłaty te zostały ustanowione przez ustawy tworzące prawne podstawy ochrony 

środowiska: ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2001, 

nr 62 poz. 627, z późniejszymi zmianami) ustawę o ochronie przyrody ustawa z dnia  

16 października 1991 r. (Dz. U. 1991 nr 114, poz. 492, z późniejszymi zmianami), ustawę 

Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 (Dz. U 2001 nr 115 poz.1229, z późniejszymi 

zmianami) oraz ustawę o odpadach z dnia 27 kwietnia 2001 (Dz. U. 2001, nr 62 poz. 

628). Wysokość opłat naliczana jest według stawek obowiązujących w dniu korzystania 

ze środowiska, ustalanych przez Radę Ministrów w rozporządzeniach odrębnie za każdy 

rodzaj korzystania ze środowiska i w zależności od jakości i ilości wprowadzanych do 

środowiska zanieczyszczeń czy dokonywanych zmian. 

 System opłat ekologicznych realizuje jedną z podstawowych zasad ekorozwoju, na 

jakich opiera się polityka ekologiczna państw OECD oraz Unii Europejskiej, 

a mianowicie zasadę „zanieczyszczający płaci”. 

Opłaty ekologiczne spełniają dwie podstawowe funkcje: 

 stymulatora proekologicznych zachowań podmiotów gospodarczych 

 źródła środków finansowych przeznaczonych na realizację przedsięwzięć 

proekologicznych. 

 Stopień realizacji pierwszej funkcji zależy od wysokości stawek. Obecnie 

u zdecydowanej większości użytkowników środowiska opłaty te nie stanowią zbyt 

dużego obciążenia kosztów produkcji, gdyż mieszczą się w 1% tych kosztów. Jedynie 

sporadycznie stwierdza się ich wyższy udział: występuje on szczególnie tam, gdzie 
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użytkownicy nie podjęli właściwych działań proekologicznych lub posiadają stare, 

uciążliwe technologie produkcji. Drugą swą funkcję, tzn. źródła środków finansowych 

przeznaczonych na realizację przedsięwzięć proekologicznych, opłaty te pełnią już 

niezależnie od wysokości stawek, chociaż wyższe stawki umożliwiają gromadzenie 

wyższych wpływów z opłat. 

 Kary ekologiczne są karami pieniężnymi płaconymi przez podmioty gospodarcze za 

nieprzestrzeganie wymogów ochrony środowiska. W przeciwieństwie do opłat 

obciążających koszty produkcji, kary są uiszczane z dochodu po opodatkowaniu, przez co 

są instrumentem o silniejszym od opłat oddziaływaniu. Kary pieniężne wymierza 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska. Wpływy z kar ekologicznych stanowią, 

podobnie jak wpływy z opłat ekologicznych, źródło zasilania Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska oraz wojewódzkich, powiatowych i gminnych funduszy ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej. 

 „Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Żelechów” sporządzony został 

zgodnie z obowiązującą zasadą – rozwój społeczno-gospodarczy w harmonii ze 

środowiskiem naturalnym. 

 Rozwój ten wymaga od użytkowników środowiska bezwzględnego stosowania 

standardów produktowych i emisyjnych. Wspiera poprawę stanu środowiska w krajach 

członkowskich poprzez finansowanie inwestycji z Funduszu Spójności. Wsparcie to może 

być realizowane poprzez finansowanie projektów wynikających z: 

 wymogów prawa środowiskowego oraz zobowiązań podjętych w procesie 

negocjacji akcesyjnych Polski do UE; 

 programów grupowych z zakresu ochrony środowiska; 

 programów dotyczących ochrony środowiska przyrody, zalesień realizowanych 

w ramach programów rządowych i samorządowych; 

 prywatnego sponsoringu. 

 W programie zostały zawarte dziedziny ochrony środowiska, które powinny być 

traktowane pierwszoplanowo (zgodnie z „Programem ochrony środowiska dla powiatu 

garwolińskiego”). 

 Program ochrony środowiska dla miasta i gminy Żelechów jest instrumentem 

realizacji lokalnej polityki ochrony środowiska. Realizacja zadań w zakresie ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej wymagać będzie współpracy burmistrza i jednostek 

jemu podległych, samorządów na różnych szczeblach a także współpracy  



Program Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Żelechów 

Przedsiębiorstwo Geologiczne „POLGEOL” S.A. 6

z przedsiębiorcami. 

 Program został opracowany przy współpracy z przedstawicielami Urzędu Miasta  

i Gminy Żelechów i Starostwa Powiatowego w Garwolinie. 

 Projekt Programu opiniuje Zarząd Powiatu i zatwierdza Rada Miejska. 

 

1.2. System zarządzania programem 

 Najistotniejszym warunkiem prawidłowego wdrożenia programu aż do momentu 
utożsamienia go z systemem zarządzania środowiskiem w gminie jest współdziałanie 
Burmistrza i Rady Miejskiej oraz jednostek im podległych. Burmistrz Miasta i Gminy 
powoła zespół wdrażający program. Zadania określone w programie realizowane będą 
przez przedsiębiorstwa, organizacje, instytucje oraz Burmistrza Miasta i Gminy jako 
inwestorów inwestycji na swoim terenie. 

Kontrolą procesu realizacji programu zajmuje się Rada Miejska – poprzez ocenę 
przekazywanego w cyklu dwuletnim raportu. Na bieżąco kontrolę tę sprawuje Burmistrz 
Miasta i Gminy Żelechów. 

Efekty i stopień osiągnięcia celów założonych w programie oceniany jest na 
podstawie pomiarów i badań poszczególnych komponentów środowiska. 

Ważna jest również spójność pomiędzy wszystkimi lokalnymi, krajowymi 
i międzynarodowymi programami działającymi w regionie, zapewniająca efektywne 
wykorzystanie środków finansowych i technicznych. 
System zarządzania realizacją Programu, to przede wszystkim: 
 zarządzanie Programem przez jednostki związane z systemem zarządzania 

środowiskiem; 
 tworzenie i doskonalenie instrumentów i narzędzi realizacji Programu; 
 monitorowanie realizacji celów i działań określonych w Programie oraz zmian 

warunków realizacji; 
 weryfikacja Programu. 

Grupę instrumentów zarządzania Programem tworzą: 
 instrumenty prawno-administracyjne; 
 instrumenty ekonomiczno-rynkowe; 
 instrumenty finansowe; 
 instrumenty z zakresu organizacji marketingu i zarządzania środowiskiem; 
 instrumenty informacyjno-edukacyjne. 

Instrumenty prawno-administracyjne są narzędziami regulacji bezpośredniej, które 
poprzez akty prawne wprowadzają: 
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 standardy o charakterze ogólnym m.in. przepisy dotyczące zarządzania 
środowiskiem monitoringu środowiska, sprawozdawczości z zakresu ochrony 
środowiska; 

 standardy ochrony i jakości poszczególnych komponentów środowiska oraz 
kontrolę ich osiągania, w tym procedury i prawa proceduralne np. postępowanie 
w sprawie oceny oddziaływania na środowisko: 
- planowanych przedsięwzięć; 
- ograniczenie emisji. 

Do instrumentów prawno-administracyjnych należą: 
 pozwolenia na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, w tym 

pozwolenia: 
- zintegrowane; 
- na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza; 
- na emitowanie hałasu do środowiska; 
- na emitowanie pól elektromagnetycznych; 
- na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi; 
- na wytwarzanie odpadów. 

 oceny m. in.: 
- zagrożeń dla zdrowia ludzi i środowiska w związku z podjęciem działań 

polegających na zamkniętym użyciu GMO, zamierzonym uwolnieniu GMO 
do środowiska; 

- jakości powietrza; 
- jakości wód powierzchniowych i podziemnych; 
- stanu akustycznego środowiska; 
- poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku. 

 rejestry m.in.: 
- rejestr zawierający informacje o terenach, na których stwierdzono 

przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych; 
- rejestry zawierające informacje o terenach, na których stwierdzono 

przekroczenie standardów jakości gleby lub ziemi. 
 raporty m.in.: 

- bezpieczeństwa; 
- o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko. 

 zgody m. in.: 
- na przeznaczenie gruntów rolnych na cele nierolnicze. 

 decyzje, w tym koncesje m.in.  
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-  na eksploatację i poszukiwanie złóż kopalin;  
-  pozwolenia wodno-prawne;  
-  zezwolenia na gospodarowanie odpadami. 

 zgłoszenia, np. poważnych awarii do GIOŚ; 
 informacje o środowisku, dotyczące zanieczyszczeń powietrza; 
 programy wprowadzane w drodze aktu prawa miejscowego: 

- programy naprawcze tworzone w celu doprowadzenia do przestrzegania 
standardów jakości środowiska, w przypadku wskazanych w prawie ochrony 
środowiska lub innych przepisach szczególnych, takie jak: 
- programy ochrony powietrza; 
- programy ochrony środowiska przed hałasem; 
- programy zalesień; 
- programy działań mających na celu ograniczenie odpływu azotu ze 

źródeł rolniczych. 
 strategie i programy branżowe; 
 plany m.in.: 

- plany gospodarki odpadami; 
- plany działań krótkoterminowych, sporządzane w przypadku ryzyka 

występowania przekroczeń dopuszczalnych lub alarmowych poziomów 
substancji w powietrzu; zewnętrzne plany ratownicze; plany postępowania na 
wypadek zagrożenia życia lub zdrowia ludzkiego, mienia oraz środowiska 
naturalnego; 

- plany ochrony przeciwpowodziowej; 
- plany gospodarki wodnej; 

 Należy podkreślić, że wprowadzenie wymogów Dyrektyw IPPC (Integrated 
Pollution Prevention Control) do polskiego systemu prawnego ochrony środowiska 
wpłynie na funkcjonowanie znacznej części przedsiębiorstw, zwłaszcza wszystkich 
przedsiębiorstw traktowanych w polskim prawie jako przedsięwzięcia mogące znacząco 
oddziaływać na środowisko, wymagające sporządzenia raportu o oddziaływaniu na 
środowisko. Wpłynie również na funkcjonowanie, co najmniej połowy obiektów 
zaliczanych do kategorii przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu 
może być wymagany, ze względu na rodzaj działalności, wielkość produkcji i inne 
parametry techniczne. Wdrożenie wymagań Dyrektyw spowoduje konieczność 
stosowania: 
 zintegrowanego podejścia do zapobiegania emisji z prowadzonych procesów 

technologicznych; 
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 zasady ochrony środowiska jako całości. 
 Zawarte w pozwoleniach zintegrowanych ograniczenia emisji będą uwzględniały 
wymogi BAT. Szczególnym instrumentem prawnym stał się monitoring środowiska, 
w ramach którego sporządza się oceny stanu środowiska i jego komponentów. 
Prawnymi instrumentami ochrony środowiska będą specyficzne dla UE akty prawne 
tj. dyrektywy, rozporządzenia, decyzje. 
Planowanie przestrzenne 
 Szczególnym instrumentem prawno – administracyjnym, którego znaczenie będzie 
rosło, jest planowanie przestrzenne. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego 
jest istotnym narzędziem polityki rozwoju, gospodarki przestrzennej oraz gospodarki 
zasobami środowiska. Gmina Żelechów posiada obowiązujący miejscowy plan 
zagospodarowania przestrzennego uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej nr XIV/93/04  
z dnia 7 kwietnia 2004 roku (ogł. w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego Nr. 133 z dnia 3 czerwca 2004 roku poz. 3277). 
Instrumenty ekonomiczno-rynkowe 

Mechanizmy ekonomiczno-rynkowe wzmacniają narzędzia prawno-
administracyjne. Mechanizmy rynkowe pozwolą na aktywizację rynku do działań na 
rzecz uzyskania efektów w ochronie środowiska m.in. takich jak: 
 rozwój produkcji urządzeń służących ochronie środowiska; 
 wzmocnienie i poszerzenie oferty eksportowej polskich podmiotów gospodarczych; 
 rozwój produkcji i usług, które mniej obciążają środowisko; 
 zachowanie i tworzenie miejsc pracy w dziedzinach mniej obciążających 

środowisko (tzw. zielone miejsca pracy); 
 równoprawne warunki w dostępie do zasobów; 

 Wiązać się to będzie z istotną zmianą zachowań konsumenckich, producentów 
i organów władzy. 

Najważniejsze działania w tym zakresie to: 
 preferowanie przez administracje rządową i samorządową zakupu towarów, 

produktów oraz usług mających proekologiczny charakter; 
 zawarcie wymogów ekologicznych w każdym przetargu organizowanym przez 

administrację rządową i samorządową; 
 kształtowanie równoprawnych warunków konkurencji przez pełne stosowanie 

zasady „zanieczyszczający płaci”, wraz z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych; 
 wspieranie powstawania i zachowania tzw. „zielonych miejsc pracy”, 

w szczególności w rolnictwie ekologicznym, agro- i ekoturystyce, leśnictwie, 
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ochronie przyrody, odnawialnych źródłach energii, transporcie publicznym, 
działaniach na rzecz oszczędzania zasobów (np. w sferze gospodarki odpadami); 

 stymulowanie rozwoju przemysłu urządzeń ochrony środowiska, zwłaszcza 
urządzeń wykorzystywanych w ochronie wód i powietrza oraz zagospodarowania 
odpadów; 

 włączenie instytucji finansowych do wspierania (na zasadach rynkowych) 
przedsięwzięć w ochronie środowiska i na rzecz zrównoważonego rozwoju. 

Do instrumentów ekonomicznych należy zaliczyć: 
 opłaty m. in.: 

- za gospodarcze korzystanie ze środowiska i wprowadzanie w nim zmian (za 
wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza, składowanie odpadów, 
usuwanie drzew i krzewów, wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi); 

- opłaty za zanieczyszczenie różnych komponentów środowiska; 
- z tytułu przeznaczenia gruntów rolnych na cele nierolnicze i nieleśne; 
- za świadczone usługi komunalne (dostawa wody, odprowadzanie ścieków, 

wywóz odpadów); 
- opłaty produktowe; 

 odszkodowania np. za przedwczesny wyrąb lasu; 
 subsydiowanie ze środków publicznych przedsięwzięć w zakresie ochrony 

środowiska, w tym: 
- kredyty i dotacje z funduszy ochrony środowiska, budżetu państwa itp.; 
- pożyczki, kredyty preferencyjne; 
- ulgi podatkowe; 
- wspomaganie określonej działalności na rzecz zrównoważonego rozwoju; 

 -  administracyjne kary pieniężne za przekroczenie lub naruszenie warunków 
korzystania ze środowiska; 

 -  obowiązkowe i dobrowolne ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej za 
wyrządzenie szkód ekologicznych. 

 W przyszłości dodatkowym instrumentem mogą być zastawy ekologiczne, których 
wysokość może być negocjowana między władzami publicznymi a przedsiębiorstwami. 

 
1.3. System finansowania 

 System finansowania ochrony środowiska budowany jest przez instytucje 
(publiczne i prywatne) oraz zasady i przepisy określające sposoby, tryb gromadzenia 
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i przeznaczenia środków pieniężnych na przedsięwzięcia proekologiczne. Formy 
finansowania uzależnione są od rodzaju przedsięwzięcia, rodzaju instytucji finansującej 
i statusu wnioskodawcy, w przypadku pozyskiwania środków ze źródeł zewnętrznych 
(np. samorząd, przedsiębiorstwo, organizacje pozarządowe, osoby fizyczne). 
Charakterystyczny dla obecnego systemu jest dominujący udział środków 
pozabudżetowych. 

Instytucje finansowe ochrony środowiska to: 
 celowe fundusze ekologiczne; 
 budżet państwa, budżety samorządowe: województw, powiatów, gmin; 
 komercyjne instytucje finansowe, w tym banki udzielające kredytów na cele 

ekologiczne; 
 pozostałe niekomercyjne krajowe instytucje finansowe (np. fundacje); 
 przedakcesyjne fundusze pomocowe Unii Europejskiej (PHARE, SAPARD, ISPA); 
 zagraniczne instytucje finansowe i inne programy pomocowe. 

Zarządzanie środowiskowe 
 Ze względu na wymagania prawne, dotyczące ochrony środowiska w krajach Unii 
Europejskiej, bardzo ważnym zagadnieniem jest wprowadzenie systemów zarządzania 
środowiskiem opartych na międzynarodowych standardach. Produkty przyjazne 
środowisku mogą się stać czynnikiem decydującym, jeżeli chodzi o konkurencyjność na 
rynku. W systemach tych najważniejsze są: 
 oszczędne korzystanie z surowców; 
 stosowanie surowców ekologicznych; 
 zmniejszenie zużycia energii i wody; 
 prewencja w zakresie energii i wody; 
 prewencja w zakresie powstawania odpadów; 
 systemy rejestracji emisji i zużycia surowców; 
 efektywne procesy produkcyjne. 
 Głównymi użytkownikami środowiska oprócz mieszkańców Gminy są 
przedsiębiorstwa. Prawidłowy System Zarządzania Środowiskiem (SZŚ) zapewnia, że 
przedsiębiorstwo będzie funkcjonować w zgodzie ze wszystkimi obowiązującymi 
przepisami dotyczącymi środowiska. 
Zarządzanie środowiskowe w przedsiębiorstwach wpływa na podniesienie ich 
konkurencyjności. Każdy zakład pracy może wybrać dla siebie najodpowiedniejszy 
system i uzyskać certyfikat. 
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Pomoc w spełnieniu obligatoryjnych wymagań z zakresu ochrony środowiska powinna 
obejmować: 
 pomoc materialną, prawnie dopuszczoną; 
 właściwy przepływ informacji pomiędzy instytucjami publicznymi i sferą biznesu; 
 stworzenie zaplecza naukowego; 
 szkolenie kadr. 

Źródła finansowania programu 
 Zadania określone w przepisach prawnych oraz bieżące zadania ochrony 
środowiska wymagać będą znacznych nakładów finansowych. 
 Źródła finansowania Programu ochrony środowiska będą zróżnicowane 
w zależności od rodzaju i okresu przewidywanego działania, a przede wszystkim 
możliwości stosowania instrumentów finansowo-ekonomicznych zapewnionych na 
poziomie krajowym. 
 Cele założone w Programie będą mogły być zrealizowane przy założeniu 
stopniowego wzrostu do 2011 r. udziału wydatków na ochronę środowiska i gospodarkę 
wodną w podziale dochodu narodowego. Według oszacowanych kosztów 
dostosowawczych Polski do Unii Europejskiej w najbliższych 10 – 13 latach trzeba 
przeznaczać na ochronę środowiska 2 – 3 razy więcej niż dotychczas. 
 Finansowanie Programu opierać będzie się zarówno o środki krajowe jak 
i zagraniczne. Docelowo polityka ekologiczna państwa przewiduje zmniejszenie udziału 
celowych funduszy ekologicznych na rzecz bezpośredniego zwiększenia udziału 
finansowego środków pochodzących z budżetu państwa i budżetów lokalnych. 
 W perspektywie spodziewanego spadku wpływów funduszy ochrony środowiska 
oraz wyczerpywania się zdolności władz samorządowych do zaspokojenia rosnących 
potrzeb w zakresie finansowania infrastruktury miasta i gminy, polityka ekologiczna 
państwa zakłada znaczny udział przedsiębiorców w zakresie zarządzania środowiskiem, 
zmniejszenia energochłonności, materiałochłonności, odpadowości i wodochłonności. 
W związku z ograniczonymi zasobami finansowymi państwa kwestią zasadniczą dla 
konkurencyjności gospodarki jest trafna i efektywna alokacja zasobów środków 
publicznych. 

 System finansowania inwestycji w dziedzinie ochrony środowiska opiera się na 
zasadzie „zanieczyszczający płaci”. Dostępne na rynku polskim źródła finansowania 
ochrony środowiska można podzielić na: 
 środki publiczne: 
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- krajowe (pochodzące z budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, pozabudżetowych instytucji publicznych), 

- pomocy zagranicznej (m.in. programy pomocowe, Fundusz Spójności, 
fundusze strukturalne, fundacje itp.). 

 środki niepubliczne (pochodzące z dochodów przedsiębiorstw i inwestorów, 
banków komercyjnych, funduszy inwestycyjnych, towarzystw leasingowych itp.). 

Najczęściej występujące formy finansowania to: 
 zobowiązania finansowe (np. kredyty, pożyczki, obligacje, leasing); 
 udziały kapitałowe (akcje i udziały w spółkach); 
 fundusze własne inwestorów; 
 dotacje (tzw. granty) i subwencje właściwe; 
 zagraniczna pomoc finansowa udzielana poprzez fundacje i programy pomocowe; 
Formy te czasem występują łącznie (np. dotacje i pożyczki preferencyjne). 

Krajowe źródła finansowania Programu 
 Fundusze ekologiczne funkcjonują obecnie na czterech poziomach administracji 
państwowej: 
 na poziomie krajowym – Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej (NFOŚiGW); 
 na poziomie regionalnym – Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej; 
 na poziomie lokalnym bez osobowości prawnej:  

- powiatowe (PFOŚiGW) fundusze ochrony środowiska; 
- gminne (GFOŚiGW) fundusze ochrony środowiska. 

 Zasady funkcjonowania funduszy określa ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – 
Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z póź. zm.). Szczegółowe zasady 
gospodarki finansowej NFOŚiGW oraz wojewódzkich funduszy ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej określa rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 
2002 roku (Dz. U. Nr 230, poz.1934). 
 Fundusze te gromadzą wpływy z opłat uiszczanych przez podmioty za gospodarcze 
korzystanie ze środowiska oraz administracyjnych kar pieniężnych nakładanych za 
przekroczenie lub naruszenie warunków korzystania ze środowiska. Zebrane fundusze 
przeznaczają na dofinansowanie, głównie w formie dotacji i preferencyjnych pożyczek, 
proekologicznych przedsięwzięć podejmowanych głównie przez samorządy lokalne, ale 
również przez podmioty gospodarcze. Są to obecnie najbardziej rozpowszechnione 
zobowiązania finansowe. 
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Środki funduszy przeznacza się na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej w celu realizacji zasady zrównoważonego rozwoju. 

Powiatowe i gminne fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej 
 Dochody PFOŚiGW przekazywane są na rachunek starostwa, ale fundusze te nie 
posiadają osobowości prawnej. W budżecie powiatu mają charakter działu celowego. Do 
dnia 30 września 2001 r. środki z tych funduszy można było przekazywać jedynie na 
działania związane z gospodarowaniem odpadami. 
 Obecnie zakres wydatkowania środków z PFOŚiGW jest szeroki i obejmuje 
dofinansowanie różnego rodzaju przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska, w tym 
mających charakter ponadgminny oraz tworzenie programów ochrony środowiska 
(art. 407 prawa ochrony środowiska).  

Konta funduszu gminnego GFOŚiGW zasilane są wpływami z: 
 opłat i kar za usuwanie drzew i krzewów (100% tych wpływów); 
 opłat za składowanie i magazynowanie odpadów i kar związanych z niezgodnym 

z przepisami ich składowaniem lub magazynowaniem (50% tych wpływów); 
 opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska, a także z wpływów 

z administracyjnych kar pieniężnych (20% tych wpływów). Celem działania 
GFOŚiGW jest dofinansowywanie przedsięwzięć proekologicznych na terenie 
własnej gminy. Zasady przyznawania środków ustalone są indywidualnie 
w gminach. 

Zgodnie z art. 406 ustawy Prawo ochrony środowiska środki gminnych funduszy 
przeznacza się na: 
 edukację ekologiczną oraz propagowanie działań proekologicznych i zasady 

zrównoważonego rozwoju; 
 wspomaganie realizacji zadań państwowego monitoringu środowiska; 
 wspomaganie innych systemów kontrolnych i pomiarowych oraz badań stanu 

środowiska, a także systemów pomiarowych zużycia wody i ciepła; 
 realizowanie zadań modernizacyjnych i inwestycyjnych, służących ochronie 

środowiska i gospodarce wodnej, w tym instalacji lub urządzeń ochrony 
przeciwpowodziowej i obiektów małej retencji wodnej; 

 przedsięwzięcia związane z ochroną przyrody, w tym urządzanie i utrzymanie 
terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień oraz parków; 

 przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami i ochroną powierzchni ziemi, 
 wspieranie działań przeciwdziałających zanieczyszczeniom: 

 przedsięwzięcia związane z ochroną wód; 
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 profilaktykę zdrowotną dzieci na obszarach, na których występują przekroczenia 
standardów jakości środowiska; 

 wspieranie wykorzystania lokalnych źródeł energii odnawialnej oraz pomoc przy 
wprowadzaniu bardziej przyjaznych dla środowiska nośników energii; 

 wspieranie ekologicznych form transportu; 
 działania z zakresu rolnictwa ekologicznego bezpośrednio oddziałującego na stan 

gleby, powietrza i wód, w szczególności na prowadzenie gospodarstw rolnych 
produkujących metodami ekologicznymi położonych na obszarach szczególnie 
chronionych na podstawie przepisów o ochronie przyrody; 

 inne zadania ustalone przez radę gminy, służące ochronie środowiska i gospodarce 
wodnej, wynikające z zasady zrównoważonego rozwoju, w tym programy ochrony 
środowiska. 

Inne źródła finansowania ochrony środowiska ze źródeł krajowych 
 Powyżej przedstawiono tylko część najbardziej istotnych, funkcjonujących obecnie 
w Polsce źródeł finansowania ochrony środowiska. Stan ten uzupełniają między innymi 
banki komercyjne (z Bankiem Ochrony Środowiska oraz Bankiem Gospodarki 
Komunalnej na czele, udzielające kredytów preferencyjnych). 
 Proekologiczny charakter mają również: Fundusz Leśny i Fundusz Ochrony 
Gruntów Rolnych. Pojawiają się też systematycznie nowe instytucje finansujące 
przedsięwzięcia proekologiczne i nowe formy tego finansowania. Wartą zainteresowania 
formą wspomagania inwestycji proekologicznych jest leasing. Polega on na oddaniu na 
określony czas przedmiotu w posiadanie użytkownikowi, który za opłatą korzysta 
z niego, z możliwością docelowego nabycia praw własności. Leasing stał się jedną 
z najszybciej rozwijających się form finansowania inwestycji w Polsce. Wkracza on coraz 
bardziej w sferę finansowania inwestycji proekologicznych. 
 Wraz z rozwojem sektora bankowego rozwija się nowa forma finansowania 
inwestycji ekologicznych w postaci udziałów kapitałowych (najczęściej angażowanie 
w produkcję urządzeń ochrony środowiska, doradztwo ekologiczne, bezpośrednie 
finansowanie inwestycji). 
 Inwestorzy w zakresie ochrony środowiska mogą liczyć na to, że system 
finansowania przedsięwzięć proekologicznych w Polsce będzie rozwijał się nadal, 
oferując coraz szersze formy finansowania i coraz większe środki przeznaczone na 
wsparcie działań służących ochronie środowiska w naszym kraju. 
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Przewidywane zmiany dotychczasowego systemu ekonomiczno - finansowego 
ochrony środowiska 
 Obecny system ekonomiczno-finansowy ochrony środowiska, oparty głównie na 
opłatach ekologicznych i funduszach ekologicznych, w dłuższej perspektywie trudny 
będzie do pogodzenia z zasadą zapewnienia równości traktowania podmiotów na 
jednolitym rynku europejskim. Konieczne będą zmiany (zapowiadane przez organy 
centralne) w zakresie rozszerzenia instrumentów ekonomiczno-finansowych m. in.: 
 zastąpienie opłat za emisję zanieczyszczeń innymi instrumentami ekonomicznymi 

w szczególności opłatami produktowymi i depozytowymi; 
 przekształcenie funduszy ekologicznych w formy finansowania zgodne z zasadami 

i kryteriami udzielania pomocy publicznej obowiązującymi w UE; 
 wypracowanie oferty kredytów krótkoterminowych przez NFOŚiGW lub Bank 

Ochrony Środowiska S.A., służących zapewnieniu płynności inwestorom 
realizującym zadania; 

 ubezpieczenia ekologiczne; 
 zastawy ekologiczne; 
 zbywalne uprawnienia do emisji zanieczyszczeń; 
 „zielone podatki”; 
 dobrowolne porozumienia; 
 ekoobligacje; 
 przeniesienie części nakładów inwestycyjnych na konsumentów (użytkowników 

infrastruktury) poprzez stopniowe podwyższanie opłat za wodę pitną, ścieki 
wprowadzane do kanalizacji, energię itp. 

 Do pilnych zadań należy przebudowa systemu opłatowo-redystrybucyjnego, 
ustalenie przejrzystych zasad subwencjonowania ochrony środowiska, zorganizowanie 
instytucjonalnego zabezpieczenia i racjonalnego wykorzystania funduszy unijnych, 
budowanie partnerstwa publiczno-prywatnego służącego racjonalizacji zarządzania 
w przedsiębiorstwach komunalnych i pokonywaniu barier w pozyskiwaniu kapitału 
zewnętrznego. 
 Wykorzystywanie funduszy pomocowych wymaga stworzenia beneficjentom 
refundacyjnych funduszy pomocowych UE – możliwości zaciągnięcia tanich, 
krótkoterminowych kredytów operacyjnych (kredytów pomostowych) na wykonywanie 
określonych etapów ekologicznych inwestycji, których koszty będą refundowane bądź 
w odpowiednio ustalonych etapach, bądź po całkowitym zakończeniu inwestycji. 
Przyjmuje się, że część stopy procentowej od kredytów operacyjnych zaciąganych na 
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wykonawstwo inwestycji ekologicznych, których koszty realizacji będą refundowane 
z funduszy pomocowych UE – pokryją fundusze ekologiczne, jeśli nie będą tego w stanie 
uczynić beneficjenci funduszy pomocowych UE. 
 Działania realizowane w Polsce w ciągu najbliższych kilku lat, będą w praktyce 
finansowane przede wszystkim ze źródeł krajowych (Zgodnie ze „Strategią 
Wykorzystania Funduszy Spójności na lata 2004 – 2006”). 

Zagraniczne źródła finansowania Programu 
 Jak oceniają eksperci udział funduszy Unii Europejskiej i środków pochodzących 
z ekokonwersji polskiego długu zagranicznego zarządzanych przez EkoFundusz będzie 
wynosił w najbliższych latach zaledwie kilkanaście procent. 

Inwestycje służące realizacji priorytetów na lata 2003 – 2006 mają pierwszeństwo 
w dostępie do środków funduszy przedakcesyjnych (PHARE, ISPA, SAPARD), 
w wysokości sięgającej maksymalnego poziomu udziału środków publicznych. 
Przewiduje się uzupełnienie dofinansowania ze źródeł publicznych, dostarczone w formie 
preferencyjnej pożyczek z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska. Wymagany będzie udział środków własnych w wysokości przynajmniej 
20% nakładów inwestycyjnych. 

Po przystąpieniu do Unii Europejskiej Polska zyskała dostęp do znacznie większych 
środków finansowych Unii Europejskiej: 
 funduszy strukturalnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - ERDF, 

Europejski Fundusz Społeczny – ESF, Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji 
Rolnej - EAGGF); 

 funduszu Spójności (Kohezji), przeznaczonego na wsparcie rozwoju transportu 

i ochrony środowiska i jednocześnie wsparcie celów europejskiej polityki 

transportowej, ekologicznej i polityki spójności, której efektem jest zmniejszenie 

dysproporcji ekonomicznych i społecznych między poszczególnymi państwami. 

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego jest kolejnym źródłem pomocy 

strukturalnej Unii Europejskiej w dziale środowisko.  

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego finansuje: rentowne inwestycje służące 

tworzeniu miejsc pracy, inwestycje w dziedzinie infrastruktury, rozwój potencjału 

regionów poprzez wspieranie inicjatyw rozwoju lokalnego i działalności małych 

i średnich firm.  

Kategorie interwencji w obszarze infrastruktury środowiskowej i wodnej:  
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 inwestycje w zakresie ochrony wód powierzchniowych: 
- modernizacja i budowa miejskich systemów wodociągowych oraz zakładów 

uzdatniania wody; 
- likwidacja niekontrolowanych zrzutów ścieków, ścieków nieoczyszczonych 

z miast oraz budowa i modernizacja istniejących systemów kanalizacji 
sanitarnej i oczyszczalni ścieków o dużej wydajności na terenach miast; 

- budowa i modernizacja wałów przeciwpowodziowych i udostępnienie terenów 
na poldery; 

- budowa i modernizacja niewielkich zbiorników retencyjnych i stopni wodnych, 
które pozwolą na gospodarcze wykorzystanie rzek oraz ochrona środowiska 
i zmniejszenie zagrożenia powodziowego. 

 inwestycje w zakresie ochrony powietrza: 
- modernizacja i rozbudowa miejskich systemów ciepłowniczych i wyposażenie 

ich w instalacje do odsiarczania i odpylania spalin; 
- przekształcenia systemu istniejącego opalania w systemy bardziej przyjazne dla 

środowiska. 
 inwestycje w zakresie gospodarki odpadami: 

- modernizacja istniejących i rekultywacja nieczynnych składowisk oraz 
likwidacja dzikich składowisk; 

- wprowadzenie recyklingu oraz budowa zakładów unieszkodliwiania odpadów. 
 inwestycje w zakresie ochrony przed hałasem: 

- instalacja ekranów akustycznych; 
 inwestycje w zakresie pozyskiwania odnawialnych źródeł energii: 

- budowa, rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej do pozyskiwania 
energii odnawialnej; 

- szkolenie i doradztwo w zakresie transferu technologii energii ze źródeł 
odnawialnych. 

 projekty obszarów zdegradowanych; 

 rozwój i poprawa infrastruktury lokalnej; 

 zwiększanie inwestycji w badania i rozwój. 

W ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pomoc finansowa przeznaczona 
jest dla różnych regionów i grup społecznych, w szczególności na walkę z bezrobociem, 
rozwój rynku pracy i zasobów ludzkich.  
Zakres działalności Europejskiego Funduszu Społecznego obejmuje pięć obszarów 
wsparcia: formy walki z bezrobociem, przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, 
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rozwój powszechnego kształcenia ustawicznego, doskonalenie kadr gospodarki oraz 
rozwój przedsiębiorczości, aktywizacja zawodowa kobiet.  

Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej zajmuje się wspieraniem 
przekształceń struktury rolnictwa oraz wspomaganiem obszarów wiejskich.  

Sekcje Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej:  

 sekcja gwarancji, która finansuje wspólną politykę rolną (zakupy interwencyjne 
produktów rolnych, dotacje bezpośrednie dla rolników);  

 sekcja orientacji – zadania sekcji : rozwój i modernizacja terenów wiejskich, 
wspieranie inicjatyw służących zmianom struktury zawodowej wsi, wspomaganie 
działań mających na celu zwiększenie konkurencyjności produktów rolnych, 
restrukturyzacja oraz dostosowanie potencjału produkcyjnego gospodarstw do 
wymogów rynku, pomoc przy osiedlaniu się młodych rolników, wspieranie rozwoju 
ruchu turystycznego i rzemiosła, rozwój i eksploatacja terenów leśnych, inwestycje 
w dziedzinie ochrony środowiska, wyrównywanie szans gospodarstw położonych 
na terenach górzystych i terenach dotkniętych kataklizmami.  
Najważniejszym celem Funduszu Spójności jest wspieranie rozwoju publicznej, 

niekomercyjnej infrastruktury. Zakres działania funduszu obejmuje pomoc o zasięgu 
krajowym. Beneficjentami Funduszu Spójności są wyłącznie te kraje, w których produkt 
narodowy brutto na jednego mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej.  
Fundusz Spójności będzie finansować projekty jedynie w dwóch obszarach: duże 
transeuropejskie sieci transportu, infrastruktury z zakresu ochrony środowiska.  

Kategoriami interwencji w obszarze infrastruktury środowiskowej i wodnej 
wspomaganej przez Fundusz Spójności mogą być: 
 urządzenia w zakresie ochrony powietrza, 
 infrastruktura służąca zapobieganiu hałasowi, 
 urządzenia do odzysku odpadów komunalnych i przemysłowych, 
 infrastruktura służąca do zapewnienia wody pitnej, jak zbiorniki, stacje uzdatniania 

wody, sieci dystrybucji, 
 kanalizacja i oczyszczanie ścieków, 
 urządzenia przeciwpowodziowe, 
 infrastruktura energetyczna, w tym produkcja, dostawa energii, 
 odnawialne źródła energii, w tym energia słoneczna, wiatrowa, wodna, z biomasy. 

Środki funduszu mogą być również przeznaczone na pomoc techniczną, tj. 
przygotowanie projektów, ich wdrażanie, monitoring, ewaluację, studia towarzyszące, 
informacje dla społeczeństwa. 
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Współfinansowanie krajowe inwestycji proekologicznych ukierunkowanych na 
realizację celów polityki spójności w zakresie ochrony środowiska mogą zapewnić: 
środki własne przedsiębiorstw komunalnych, pochodzące z opłat taryfowych wnoszonych 
przez gospodarstwa domowe i firmy, dotacje jednostek samorządu terytorialnego, 
preferencyjne pożyczki i dotacje pozabudżetowych funduszy ekologicznych, kredyty 
banków komercyjnych i międzynarodowych instytucji finansowych. 

W ramach istniejących funduszy strukturalnych finansowane są również tzw. 
Incjatywy Wspólnoty tj. programy inicjowane przez Unię Europejską i dotyczące całej 
UE. Do programów tych należą:  

 INTERREG – program promujący ponadgraniczną współpracę między regionami.  

 URBAN – program koncentruje się na wspieraniu nowych strategii na rzecz 

ekonomicznej i społecznej odnowy obszarów miejskich zagrożonych lub 

dotkniętych zjawiskami bezrobocia strukturalnego i przejawami patologii 

społecznej.  

 LEADER+ - program ma na celu zbliżenie aktywnych środowisk z terenów 

wiejskich.  

 EQUAL – program promuje i wspomaga międzynarodową współpracę, prowadzącą 

do eliminacji dyskryminacji wszelkich barier utrudniających dostęp do rynku pracy. 

 

Przy realizacji zadań krótkookresowych Gmina Żelechów korzystać będzie  

z programu operacyjnego ZPORR (Priorytet III - Rozwój lokalny). 

Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego (ZPORR) – jest 

jednym z sześciu programów operacyjnych, które posłużą do realizacji Narodowego 

Planu Rozwoju (NPR) /Podstaw Wsparcia Wspólnoty na lata 2004-2006 (NPR/CSF). 

Program ten rozwija cele NPR, określając priorytety, kierunki i wysokość środków 

przeznaczonych na realizację polityki regionalnej państwa, które będą uruchamiane  

z udziałem funduszy strukturalnych w pierwszym okresie członkostwa Polski w Unii 

Europejskiej. 

ZPORR określa cele i kierunki oraz wysokość wykorzystywania środków na 

realizację polityki regionalnej państwa, które będą uruchamiane w latach 2004–2006  

z udziałem funduszy strukturalnych: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

i Europejskiego Funduszu Społecznego.  
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Celem programu jest tworzenie warunków wzrostu konkurencyjności regionów oraz 

przeciwdziałanie marginalizacji niektórych obszarów w taki sposób, aby sprzyjać 

długofalowemu rozwojowi gospodarczemu kraju, jego spójności ekonomicznej, 

społecznej i terytorialnej oraz integracji z Unią Europejską. 

Cel ten został sformułowany w Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego na lata  

2001–2006 i jest podstawą do prowadzenia i koordynacji w tym okresie wszystkich 

działań podejmowanych w ramach polityki rozwoju regionalnego oraz w ramach 

Narodowego Planu Rozwoju 2004-2006.  

Zmierzając do realizacji celu ZPORR polityka rozwoju regionalnego państwa 

sprzyjać będzie wzrostowi gospodarczemu, decentralizacji zarządzania państwem, 

przekształceniom strukturalnym regionów, wzrostowi urbanizacji, zwiększaniu 

mobilności przestrzennej ludności, zwiększaniu poziomu wiedzy i dostępu do 

najnowocześniejszych technologii społeczeństwa i podmiotów gospodarczych. 

Realizacja ZPORR będzie podlegała kilku najważniejszym zasadom polityki 

spójności społeczno – gospodarczej UE i wymogom wynikającym z Ustawy o zasadach 

wspierania rozwoju regionalnego: 

 zasadzie programowania; 

 zasadzie koncentracji; 

 zasadzie dodatkowości;  

 zasadzie subsydiarności;  

 zasadzie partnerstwa. 

Cel strategiczny ZPORR zostanie osiągnięty poprzez koncentrację interwencji państwa na 

następujących priorytetach, zgodnych z priorytetami polityki rozwoju regionalnego 

sformułowanymi w Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2001-2006: 

 Priorytet I. Rozbudowa i modernizacja infrastruktury służącej wzmacnianiu 

konkurencyjności regionów; 

 Priorytet II. Wzmocnienie rozwoju zasobów ludzkich w regionach; 

 Priorytet III.  Rozwój lokalny . 

 

W ramach Priorytetu III zdefiniowano 5 działań: 

1. Obszary wiejskie; 

2. Obszary podlegające restrukturyzacji; 

3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe;  
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4. Mikroprzedsiębiorstwa;  

5. Lokalna infrastruktura społeczna. 

 

Celem realizacji Priorytetu III ZPORR – Rozwój lokalny jest aktywizacja społeczna  

i gospodarcza obszarów zagrożonych marginalizacją, w celu umożliwienia im włączenia 

się w procesy rozwojowe kraju i Europy.  

Cele szczegółowe obejmują: 

 wsparcie lokalnych i regionalnych centrów, które w znaczący sposób wpływają na 

ekonomiczną i społeczną aktywność ich otoczenia;  

 wykorzystanie możliwości związanych z realizacją inwestycji infrastrukturalnych  

i wsparcia dla zasobów ludzkich i przedsiębiorstw realizowanych w ramach 

Priorytetu I oraz Priorytetu II ZPORR, jak również działań realizowanych  

w ramach Sektorowych Programów Operacyjnych;  

 zwiększenie możliwości zatrudnienia, edukacji i ochrony zdrowia dla 

społeczności lokalnych, poprzez poprawę stanu infrastruktury;  

 tworzenie przyjaznego środowiska rozwoju dla mikroprzedsiębiorstw;  

 wykorzystanie potencjału turystycznego, sportowego, kulturowego, historycznego  

i przyrodniczego, poprzez rozwój i poprawę stanu infrastruktury turystycznej, 

wypoczynkowej, a także obiektów kulturowych;  

 zwiększenie atrakcyjności obszarów wiejskich dla inwestorów lokalnych  

i inwestorów zewnętrznych;  

 poprawa jakości środowiska;  

 zapobieganie problemom społecznym. 

Realizacja celów priorytetu będzie dokonywana za pomocą zestawu instrumentów 

adresowanych do centrów na obszarach wiejskich, obszarów podlegających 

restrukturyzacji oraz zdegradowanych miast i dzielnic miejskich, terenów 

poprzemysłowych i powojskowych, komplementarnie do działań budujących podstawy 

konkurencyjności gospodarek regionalnych w Priorytecie I oraz Priorytecie II ZPORR. 

Aktywizacja obszarów znajdujących się w najgorszej sytuacji społeczno-ekonomicznej 

będzie promować udział i współpracę partnerów lokalnych, zarówno władz publicznych, 

jak i organizacji i związków społecznych, gospodarczych, organizacji pozarządowych 

przy rozwiązywaniu problemów rozwojowych. 

Priorytet ten będzie wdrażany za pomocą projektów aktywizujących społeczności lokalne  
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i umożliwiających im rozwój instytucjonalnych oraz nieformalnych form współpracy  

i dialogu na temat problemów rozwojowych. Projekty te będą obejmować obszary miast, 

dzielnic miast, obszary wiejskie lub inne wyodrębnione obszary o wspólnych cechach 

społeczno-gospodarczych.  

Instytucją Zarządzającą Zintegrowanym Programem Operacyjnym Rozwoju 

Regionalnego (ZPORR) jest Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej 

(zgodnie z art. 34 Rozporządzenia Rady Nr 1260/1999 oraz Rozporządzeniem Komisji 

Europejskiej Nr 438/2001). Ponadto w każdym z 16 województw pod nadzorem 

Instytucji Zarządzającej działają Instytucje Pośredniczące w zarządzaniu programem 

(intermediate body) – Urzędy Wojewódzkie, a także Urzędy Marszałkowskie. Wdrażanie 

ZPORR jest nadzorowane przez Komitet Monitorujący ZPORR, a w każdym  

z województw przez Podkomitet Monitorujący komponent regionalny ZPORR.  

W każdym z 16 województw działa Instytucja Pośrednicząca w zarządzaniu ZPORR 

ulokowana w Urzędzie Wojewódzkim, do której funkcji należy między innymi 

podpisywanie umów finansowych z beneficjentami końcowymi określonymi w tych 

dokumentach, bądź wskazanymi przez Urząd Marszałkowski po konsultacji z Komitetem 

Sterującym: 

 weryfikację i potwierdzanie wydatków poniesionych w ramach komponentu 

regionalnego ZPORR do Instytucji Zarządzającej ZPORR; 

 obsługę przepływu środków finansowych do beneficjentów końcowych (Wydziały 

finansowe Urzędów Wojewódzkich). 

Zintegrowany Program Rozwoju Regionalnego (ZPORR) współfinansowany jest  

z zasobów: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) oraz  

Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS).  

 

Inwestycje służące realizacji celów priorytetowych na lata 2006 – 2010 będą 

miały pierwszeństwo w dostępie do dotacji z funduszy spójności i strukturalnych 

przeznaczonych na ochronę środowiska, uruchomionych z chwilą wstąpienia Polski do 

Unii Europejskiej. Udział finansowania ze środków Unii dla tej grupy inwestycji będzie 

sięgał maksymalnych pułapów dopuszczonych odpowiednimi przepisami Unii 

Europejskiej. Przewiduje się nadal uzupełnienie finansowe ze środków publicznych 

w formie pożyczek preferencyjnych z Narodowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska. Inwestorzy będą musieli udokumentować brak możliwości uzupełnienia 
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dofinansowania ze środków komercyjnych. Środki międzynarodowe instytucji 

finansowych, przyznawane na warunkach preferencyjnych nie będą już wtedy dostępne 

dla Polski. Wymagany będzie udział środków własnych (budżet miasta, zysk lub fundusz 

amortyzacyjny spółki miejskiej) w wysokości przynajmniej 30% nakładów 

inwestycyjnych. Z funduszy spójności w dziedzinie ochrony środowiska najwięcej 

projektów realizuje się w zakresie: zaopatrzenia w wodę pitną lub uzdatnianie wód. Są to 

między innymi: dystrybucja wody, kanalizacja, walka z korozją, działania podwyższające 

jakość wód, ochrona środowiska naturalnego, zwalczanie zanieczyszczenia 

przemysłowego. 

 Rok 2004 jest rokiem decydującym dla przyszłych płatności w ramach funduszy 
strukturalnych i Funduszu Spójności. 
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2. OCENA DOTYCHCZASOWEJ POLITYKI OCHRONY ŚRODOWISKA 

2.1. Cele i zasady polityki ekologicznej państwa 

 

Najważniejszym zadaniem polityki ekologicznej państwa jest zapewnienie 

bezpieczeństwa ekologicznego kraju w tym mieszkańców, infrastruktury społecznej 

i zasobów przyrodniczych. 

Cele o charakterze strategicznym:  
1. oddziaływanie na takie kształtowanie polityk makroekonomicznych (fiskalnej, 

handlowej, monetarnej i kredytowej) oraz makroekonomicznych wskaźników 

w gospodarce, aby sprzyjały one przybliżaniu się rozwoju kraju do modelu rozwoju 

zrównoważonego;   

2. dostosowanie polityk sektorowych do zadania zrównoważonego gospodarowania 

i ochrony zasobów naturalnych (w szczególności zasobów wodnych, 

wydobywanych surowców mineralnych, powierzchni ziemi i zasobów gleb, 

powietrza, przestrzeni, produktów rolniczych i leśnych) oraz wdrażanie we 

wszystkich sektorach gospodarki proekologicznych wzorców produkcji 

(nowoczesne, zasobooszczędne i małoodpadowe technologie oraz proekologiczne 

systemy organizacji i zarządzania);   

3. poprawa jakości środowiska we wszystkich elementach (powietrze, wody, gleby, 

ekosystemy, gatunki i ich naturalne siedliska, klimat, krajobraz) i na wszystkich 

specyficznych obszarach terytorium kraju (miasta i osiedla ludzkie, w tym 

szczególnie obszary zdegradowane, tereny rolnicze, obszary o dużej różnorodności 

biologicznej, obszary leśne i bagienne, doliny rzeczne, obszary górskie i podgórskie, 

strefa przymorska, morze terytorialne, strefy przygraniczne); obok dalszego 

zmniejszania emisji zanieczyszczeń i uciążliwości oraz zmniejszania zużycia 

przyrodniczych zasobów istotnym elementem i wyznacznikiem tej poprawy będzie 

wzrost różnorodności biologicznej, polepszenie warunków funkcjonowania 

ekosystemów, renaturalizacja, w możliwym i uzasadnionym zakresie, lasów, cieków 

wodnych i obszarów wodno-błotnych, a także poprawa estetyki krajobrazu i estetyki 

najbliższego otoczenia człowieka w miejscu zamieszkania;   

4. ograniczenie presji konsumpcji na środowisko, poprzez kształtowanie 

proekologicznych wzorców konsumpcji (racjonalizacja skali konsumpcji oraz 

preferowanie produktów, wyrobów i usług przyjaznych dla środowiska), a także 
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kształtowanie proekologicznego systemu wartości stosując zasadę zrównoważonego 

rozwoju;   

5. zapewnienie dostępu społeczeństwa do informacji o środowisku, do udziału 

w podejmowaniu decyzji oraz do procedur sądowych w sprawach dotyczących 

środowiska;   

6. zapewnienie zgodności polskiej polityki ekologicznej z kierunkami i zakresem 

działań przyjętych w polityce ekologicznej Unii Europejskiej oraz wskazanie 

sposobów i środków niezbędnych dla osiągnięcia warunków członkostwa.   

7. promowanie zrównoważonego rozwoju w kontaktach międzynarodowych, poprzez 

wypełnianie zobowiązań Polski przyjętych w ramach konwencji ekologicznych oraz 

wielostronnych i dwustronnych umów i porozumień w tej dziedzinie, 

przystępowanie do nowych konwencji mających znaczenie dla ochrony polskiego 

środowiska i polskiej przyrody, współpracę z sąsiadami i innymi krajami  

w rozwiązywaniu problemów transgranicznych, zwłaszcza w zmniejszaniu 

wzajemnych przepływów zanieczyszczeń oraz budowie systemów zapobiegania  

i ostrzegania, a także pomoc krajom sąsiednim i innym państwom Europy 

Wschodniej i Środkowej w rozwiązywaniu problemów z zakresu ochrony 

środowiska w formie eksportu myśli technicznej i naukowej. 

Cele polityki ekologicznej o charakterze taktycznym: 
1. doskonalenie prawnych, administracyjnych i ekonomicznych mechanizmów 

regulacji korzystania ze środowiska;   

2. doskonalenie struktur zarządzania środowiskiem na wszystkich szczeblach, 

ze szczególnym uwzględnieniem podziału kompetencji w nowej strukturze 

administracji państwowej i samorządowej;   

3. promowanie zasad i systemów zarządzania środowiskowego;   

4. negocjacje z Unią Europejską na temat koniecznych okresów przejściowych 

(dostosowawczych) dotyczących spełnienia przez Polskę niektórych unijnych 

wymagań w dziedzinie środowiska, a także na temat rodzaju i skali pomocy, której 

Unia mogłaby nam udzielić w tym zakresie, zwłaszcza pomocy finansowej. 

Cele krótkookresowe: 
1. zmniejszenie negatywnego oddziaływania na zdrowie i środowisko obszarów 

najsilniej uprzemysłowionych i zurbanizowanych, w tym dużych źródeł 

punktowego zanieczyszczenia wód powierzchniowych objętych Programem 
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Bałtyckim, zakładów przemysłowych znajdujących się na "Liście 80", terenów po 

byłych bazach wojsk radzieckich oraz składowisk pestycydów i innych substancji  

 i odpadów niebezpiecznych; poprzez zmniejszenie ich liczby;   

2. realizacja Układu Europejskiego oraz "Narodowego programu przygotowania do 

członkostwa w Unii Europejskiej", oraz reforma mechanizmów zarządzania ochroną 

środowiska, dostosowującą je do wymogów związanych ze wstąpieniem do Unii;   

3. sukcesywna implementacja rozwiązań prawnych transponujących wymagania prawa 

ekologicznego Unii Europejskiej;   

4. podjęcie działań na rzecz pełnego zintegrowania celów polityki ekologicznej 

z celami polityk sektorowych i programami rozwoju poszczególnych sektorów;   

5. stworzenie warunków prawnych i organizacyjnych do realizacji przez Polskę 

międzynarodowych konwencji ekologicznych,   

6. pełne wdrożenie reformy zarządzania państwem we wszystkich ogniwach 

związanych z ochroną środowiska, szczególnie na szczeblu powiatowym 

i wojewódzkim oraz w odpowiednich ogniwach administracji niezespolonej;   

7. usprawnienie systemu przeciwdziałania powstawaniu nadzwyczajnych zagrożeń 

środowiska oraz rozbudowę systemu ratownictwa ekologicznego i likwidacji 

skutków takich zagrożeń;   

8. zapoczątkowanie szerokiego wprowadzania do realizacji polityki ekologicznej 

państwa nowoczesnych, skutecznych mechanizmów, metod i procedur prawnych, 

ekonomicznych, finansowych, planistycznych i w sferze zarządzania, których pełne 

wdrożenie powinno nastąpić w perspektywie średniookresowej (zostały one nieco 

bliżej opisane w rozdziale 5, poświęconym narzędziom i instrumentom polityki 

ekologicznej). 

Cele średniookresowe 
1. poprawa stanu środowiska oraz praktyczne wdrożenie przepisów i standardów 

ekologicznych funkcjonujących w Unii Europejskiej, przepisów konwencji 

międzynarodowych, regionalnych i globalnych, ustaleń umów dwustronnych 

z państwami sąsiadującymi; 

2. wzmocnienie instytucjonalne umożliwiające skuteczną realizację perspektywicznej 

strategii zrównoważonego rozwoju kraju; 

3. kontynuacja wdrażania nowoczesnych mechanizmów, metod i procedur realizacji 

polityki ekologicznej, rozpoczęte w ramach celów krótkookresowych, w tym także 
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realizacja celów ekologicznych inkorporowanych do polityki i programów 

sektorowych. 

Cele długookresowe: 
1. ugruntowanie konstytucyjnej zasady zrównoważonego rozwoju jako trwałej 

podstawy dla polityki gospodarczej i społecznej państwa, organów samorządowych 

oraz instytucji społecznych i obywateli, zarówno poprzez odpowiednie działania 

polityczne, prawno-administracyjne i organizacyjne jak i poprzez szeroką i aktywną 

edukację ekologiczną, sprzyjającą kształtowaniu proekologicznych postaw 

i zachowań; 

2. utrwalenie zasady skutecznej kontroli państwa nad strategicznymi zasobami 

przyrodniczymi (wody, lasy, surowce mineralne); 

3. integracja polityki ekologicznej z polityką w poszczególnych sektorach 

gospodarczych, polityką przestrzenną i regionalną oraz polityką konsumencką; 

4. przebudowa modelu produkcji i konsumpcji w kierunku poprawy efektywności 

energetycznej i surowcowej oraz minimalizacji negatywnego oddziaływania 

na zdrowie i środowisko wszelkich form działalności gospodarczej i rozwoju 

cywilizacyjnego; 

5. wypracowanie mechanizmów reagowania na nowe wyzwania w dziedzinie ochrony 

środowiska, pojawiające się w wyniku stosowania nowych technik i technologii; 

6. rezygnacja, w oparciu o zasadę przezorności, z niektórych osiągnięć nauki  

 i techniki, które mogłyby wywołać negatywne oddziaływania na środowisko; 

7. odbudowa zniszczeń zaistniałych w środowisku przyrodniczym i stworzenie 

systemu zabezpieczającego przed ich ponownym powstawaniem; 

8. utrzymanie i ochrona istniejących ekosystemów o cennych wartościach 

przyrodniczych i kulturowych, a także innych obszarów o dużym znaczeniu 

ekologicznym; 

9. zachowanie odpowiednich obszarów, zwłaszcza obszarów o wysokich walorach 

turystyczno-rekreacyjnych, jako bazy dla efektywnego wypoczynku ludności; 

10. renaturalizacja obszarów cennych przyrodniczo; 

11. efektywny wzrost wartości produkcji w rolnictwie i leśnictwie poprzez lepsze 

wykorzystanie biologicznego potencjału rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej 

oraz poprzez podnoszenie technologicznej i ekologiczno-zdrowotnej jakości 

produktów, przy jednoczesnym przeciwdziałaniu nadmiernej intensywności 
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procesów produkcyjnych oraz intensywności stosowanych metod uprawy i hodowli, 

która mogłaby zagrażać zachowaniu różnorodności biologicznej. 

Wiodącą zasadą polityki ekologicznej państwa jest, zasada zrównoważonego 

rozwoju, jest takie prowadzenie polityki i działań w poszczególnych sektorach 

gospodarki i życia społecznego, aby zachować zasoby i walory środowiska w stanie 

zapewniającym trwałe, nie doznające uszczerbku, możliwości korzystania z nich zarówno 

przez obecne jak i przyszłe pokolenia, przy jednoczesnym zachowaniu trwałości 

funkcjonowania procesów przyrodniczych oraz naturalnej różnorodności biologicznej na 

poziomie krajobrazowym, ekosystemowym, gatunkowym i genowym. Istotą 

zrównoważonego rozwoju jest równorzędne traktowanie racji społecznych, 

ekonomicznych i ekologicznych, co oznacza konieczność integrowania zagadnień 

ochrony środowiska z polityką w poszczególnych dziedzinach gospodarki. Zasada 

zrównoważonego rozwoju powinna być przy realizacji polityki ekologicznej państwa 

uzupełniona szeregiem zasad pomocniczych i konkretyzujących. 

Zasada przezorności, zakłada, że odpowiednie działania powinny być podejmowane 

już wtedy, gdy pojawia się uzasadnione prawdopodobieństwo, że problem wymaga 

rozwiązania, a nie dopiero wtedy, gdy istnieje pełne tego naukowe potwierdzenie. 

Pozwala to unikać zaniechań wynikających z czasochłonnych badań, braku środków lub 

zachowawczego działania odpowiedzialnych osób bądź instytucji. Związana z nią zasada 

wysokiego poziomu ochrony środowiska zakłada, że stosowanie zasad prewencji 

i przezorności powinno być ukierunkowane na wysoki i bezpieczny dla zdrowia 

ludzkiego poziom ochrony środowiska. 

Zasada integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi oznacza ona 

uwzględnienie w politykach sektorowych celów ekologicznych na równi z celami 

gospodarczymi i społecznymi. 

Ważnym warunkiem skuteczności działań na rzecz zrównoważonego rozwoju jest 

przyjęcie zasady równego dostępu do środowiska przyrodniczego, traktowanej 

w następujących kategoriach:  

 sprawiedliwości międzypokoleniowej - zaspokajania potrzeb materialnych 

i cywilizacyjnych obecnego pokolenia z równoczesnym tworzeniem 

i utrzymywaniem warunków do zaspokajania potrzeb przyszłych pokoleń;  

 sprawiedliwości międzyregionalnej i międzygrupowej - zaspokajania potrzeb 

materialnych i cywilizacyjnych społeczeństw, grup społecznych i jednostek 
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ludzkich w ramach sprawiedliwego dostępu do ograniczonych zasobów i walorów 

środowiska, wraz z równoprawnym traktowaniem potrzeb ogólnospołecznych 

z potrzebami społeczności lokalnych i jednostek;  

 równoważenia szans pomiędzy człowiekiem a przyrodą, poprzez zapewnienie 

zdrowego i bezpiecznego funkcjonowania (w sensie fizycznym, psychicznym, 

społecznym i ekonomicznym) jednostek ludzkich przy zachowaniu trwałości 

podstawowych procesów przyrodniczych wraz ze stałą ochroną różnorodności 

biologicznej.  

Ma ona na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa ekologicznego poszczególnym 

jednostkom i grupom społecznym. 

Zasada regionalizacji, jest stosowana przy konstruowaniu i wykorzystywaniu narzędzi 

polityki ekologicznej i oznacza ona między innymi: 

 rozszerzenie uprawnień dla samorządu terytorialnego i wojewodów do ustalania 

regionalnych opłat, normatywów, ulg i wymogów ekologicznych wobec jednostek 

gospodarczych; 

 regionalizowanie ogólnokrajowych narzędzi polityki ekologicznej w odniesieniu do 

obszarów silnie przekształconych i zdegradowanych lub zagrożonych degradacją, 

o wysokich walorach przyrodniczych oraz obszarów pośrednich. 

Zasada uspołecznienia polityki ekologicznej jest realizowana poprzez tworzenie 

instytucjonalnych, prawnych i materialnych warunków do udziału obywateli, grup 

społecznych i organizacji pozarządowych w procesie kształtowania modelu 

zrównoważonego rozwoju, przy jednoczesnym rozwoju edukacji ekologicznej, 

rozbudzaniu świadomości i wrażliwości ekologicznej oraz kształtowaniu nowej etyki 

zachowań wobec środowiska. 

W polityce ochrony środowiska jest umacniana zasada "zanieczyszczający płaci", której 

założeniem jest przeniesienie pełnej odpowiedzialności, w tym materialnej, za skutki 

zanieczyszczania i stwarzania innych zagrożeń dla środowiska na sprawcę, tj. na 

jednostki użytkujące zasoby środowiska. Zasada ta odnosi się również do uciążliwości 

powodowanych procesami konsumpcji, szczególnie w sytuacji, gdy konsument ma 

możliwość wyboru mniej zagrażających środowisku dóbr konsumpcyjnych. 

Zasada prewencji zakłada, że przeciwdziałanie negatywnym skutkom dla środowiska 

powinno być podejmowane na etapie planowania i realizacji przedsięwzięć w oparciu 
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o posiadaną wiedzę, wdrożone procedury ocen oddziaływania na środowisko oraz 

monitorowanie prowadzonych przedsięwzięć. 

Zasada stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT), jest realizowana poprzez 

korzystanie z najlepszych, uzasadnionych ekonomicznie, dostępnych technologii. 

Wdrażanie tej zasady powinno następować zarówno poprzez instrumenty prawne, jak 

i poprzez inne mechanizmy działania takie jak: dobrowolne porozumienia, zalecenia, 

rozwój systemów zarządzania środowiskowego. 

W polskiej polityce ekologicznej zasada subsydiarności oznacza stopniowe 

przekazywanie części kompetencji i uprawnień decyzyjnych dotyczących ochrony 

środowiska na właściwy szczebel regionalny lub lokalny (wojewódzki, powiatowy, 

gminny), tak, aby był on rozwiązywany na najniższym szczeblu, na którym może zostać 

skutecznie i efektywnie rozwiązany. 

Zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej ma zastosowanie 

do wyboru planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych ochrony środowiska (lub szerzej: 

przedsięwzięć wymagających nakładów finansowych), a następnie, w trakcie 

i po zakończeniu ich realizacji - do oceny osiągniętych wyników. 

 

2.2. Podstawowe cele polityki ekologicznej województwa 

Polityka Ekologiczna Województwa Mazowieckiego oparta jest na Polityce 

Ekologicznej Państwa, Zakłada ona prowadzenie działań w poszczególnych sektorach 

gospodarki i życia społecznego. Mają one na celu zachowanie zasobów i walorów 

środowiska w stanie zapewniającym trwałe możliwości korzystania z nich zarówno przez 

obecne, jak i przyszłe pokolenia. Jednocześnie zakłada się utrzymanie trwałości 

funkcjonowania procesów przyrodniczych oraz naturalnej różnorodności biologicznej 

na poziomie krajobrazowym, ekosystemowym, gatunkowym i genetycznym. 

Ważnym instrumentem ochrony środowiska jest udział społeczeństwa w procesach 

podejmowania decyzji, których skutki mają wpływ na środowisko. 

W 2001 roku została uchwalona przez Sejmik Województwa Mazowieckiego 

„Strategia Województwa Mazowieckiego”, która zakłada:  

1. ugruntowanie zrównoważonego rozwoju jako podstawy trwałej polityki 

gospodarczej, społecznej i przestrzennej Mazowsza; 
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2. zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla przyszłych pokoleń oraz renaturalizacja 

zdegradowanego środowiska na obszarach cennych przyrodniczo województwa 

mazowieckiego; 

3. efektywny wzrost wartości produkcji w rolnictwie i leśnictwie, przy jednoczesnym 

przeciwdziałaniu nadmiernej intensywności uprawy i hodowli, która mogłaby 

stanowić zagrożenie dla środowiska przyrodniczego; 

4. prowadzenie skutecznej kontroli poprzez system pełnego monitoringu 

zanieczyszczeń powietrza, wód, gleby oraz zasady przeciwdziałania tym 

zanieczyszczeniom poprzez odpowiednie instalacje, jak również zasady 

racjonalnego gospodarowania zasobami przyrodniczymi jak: wody, lasy a przede 

wszystkim krajobraz i różnorodność biologiczna dolin dużych rzek, a zwłaszcza 

Wisły, Bugu i Narwi; 

5. dokończenie gruntownej przebudowy modelu produkcji i konsumpcji w celu 

minimalizacji oddziaływania na środowisko i zdrowie wszelkich form działalności 

gospodarczej i rozwoju cywilizacyjnego poprzez zmniejszanie energochłonności 

i materiałochłonności oraz ilości odpadów, ścieków zarówno przemysłowych jaki 

i komunalnych. 

Realizacja przedstawionych celów dla województwa mazowieckiego wymaga 

zastosowania następujących działań:  

1. utworzenie regionalnego spójnego systemu obszarów chronionych, poprzez 

włączenie do europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000 wszystkich obszarów 

cennych przyrodniczo, zwiększenie obszarów objętych ochroną prawną do 35% 

powierzchni województwa, wzmocnienie ochrony unikatowych dolin rzecznych  

i ich otoczenia, utrzymanie i wzmocnienie regionalnych i ponadregionalnych 

powiązań przyrodniczych, określenie do 2006 roku zasad gospodarowania na 

wszystkich obszarach chronionych oraz sporządzenie planów ochrony dla tych 

obszarów; 

2. zwiększenie lesistości regionu i ochrona lasów, poprzez wspieranie działań na rzecz 

zalesienia gruntów marginalnych dla rolnictwa, a zwłaszcza podnoszenie spójności 

rozczłonkowanych terenów puszczańskich, dolesienia w strefach zasilania wód 

podziemnych, kształtowanie leśnych korytarzy ekologicznych, a także 

przeciwdziałanie zaśmiecaniu lasów i ochrona ginących lasów łęgowych. 
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3. zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska - wdrożenie systemu pełnego 

monitoringu zanieczyszczenia wód, powietrza, gleb. Realizacja kompleksu 

inwestycji mających na celu poprawę jakości wszystkich komponentów środowiska. 

Uporządkowanie gospodarki odpadami i zmniejszenie uciążliwości hałasu; 

4. ograniczenie uciążliwości akustycznej: głównych tras komunikacyjnych - poprzez 

wykonanie przez administratora drogi zabezpieczeń akustycznych (np. ekrany 

akustyczne, okien o zwiększonej izolacyjności akustycznej itp.) na odcinakach 

zagrożonych nadmiernym hałasem oraz prawidłowe planowanie urbanistyczno - 

budowlane drogi i terenów zlokalizowanych w pobliżu; lotniska OKĘCIE – 

poprzez zobowiązanie inwestora do podjęcia działań organizacyjnych  

i technicznych mających na celu ograniczenie emisji hałasu na terenach zabudowy 

mieszkaniowej oraz ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania; obiektów 

przemysłowych, usługowych i handlowych zlokalizowanych w bezpośrednim 

sąsiedztwie zabudowy mieszkaniowej - poprzez zobowiązywanie inwestorów do 

wykonywania zabezpieczeń akustycznych mających na celu ograniczenie 

nadmiernej emisji hałasu oraz przestrzeganie prawidłowego wzajemnego 

usytuowania obiektów chronionych i wytwarzających hałas na terenie osiedli; 

5. przeciwdziałanie deficytowi wodnemu - rozbudowa systemu małej retencji, 

modernizacja systemów melioracyjnych, ochrona torfowisk i terenów podmokłych, 

realizacja gospodarki wodnej; 

6. poprawa stanu bezpieczeństwa na wypadek klęsk żywiołowych i katastrof 

ekologicznych oraz monitorowanie stanu przyrody - rozbudowa i modernizacja 

wałów przeciwpowodziowych, wspieranie służb ratownictwa, stworzenie systemu 

wczesnego ostrzegania; 

7. podniesienie poziomu wiedzy ekologicznej - w zakresie wiadomości o środowisku 

przyrodniczym, konieczności jego ochrony i odpowiedzialności w procesie 

zarządzania; 

8. rozwijanie proekologicznych form aktywizacji gospodarczej, zwłaszcza na 

terenach o ustanowionej ochronie obszarowej, m.in. na obszarze Kampinoskiego 

Parku Narodowego oraz na obszarze wchodzącym w skład "Zielonych Płuc 

Polski". 

Działania powyższe bezpośrednio wykonują jednostki samorządu terytorialnego 

różnych szczebli. Wojewoda wykonuje głównie zadania o charakterze kontrolno - 
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nadzorczym, natomiast monitoring stanu zanieczyszczenia środowiska prowadzi na 

obszarze województwa głównie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Ochrony 

Środowiska. 

Skuteczność i efektywność ekologiczną osiąga się przy dobrej współpracy całej 

administracji publicznej. Realizację powyższych celów rozpoczyna się już na etapie 

planowania przestrzennego. 

Władze administracji rządowej i samorządowej zwracają szczególną uwagę na 

realizację infrastruktury technicznej łącznie z urbanizacją, ochroną sieci hydrograficznej 

przed likwidacją i zanieczyszczeniem, ochroną wód gruntowych na obszarach cennych 

przyrodniczo, jak również z zakresu ochrony powietrza, gleby, gospodarki odpadami 

oraz ochrony przed hałasem i promieniowaniem. 

 

2.3. Wyniki dotychczasowej polityki ochrony środowiska 

„Polityka ekologiczna państwa na lata 2003-2006 z uwzględnieniem perspektywy na 

lata 2007-2010” została sporządzona jako realizacja ustaleń ustawy z dnia 27 kwietnia 

2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 i Nr 115, poz. 1229 oraz 

z 2002 r. Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984 i Nr 153, poz. 1271), która w art. 13-16 

wprowadza obowiązek przygotowywania i aktualizowania co 4 lata polityki ekologicznej 

państwa. Zapisy ustawy porządkują dotychczasową praktykę okresowego sporządzania 

dokumentów programowych o nazwie „Polityka ekologiczna państwa” dla różnych 

horyzontów czasowych lub nawet bez jednoznacznego określania okresu ich 

obowiązywania. W 2000 roku, a więc po upływie 10 lat od chwili przyjęcia pierwszej 

polityki ekologicznej, została sporządzona „II Polityka ekologiczna państwa”, która 

w 2001 roku również została zaakceptowana przez Parlament. Ustala ona cele 

ekologiczne do 2010 i 2025 roku. Opracowany w 2002 r „Program Wykonawczy do II 

Polityki ekologicznej państwa, na lata 2002-2010” jest dokumentem o charakterze 

operacyjnym tj. wskazującym wykonawców i terminy realizacji konkretnych zadań lub 

pakietów zadań, przewidzianych do realizacji, zgodnie z polityką ekologiczną naszego 

państwa w latach 2002-2010, a także szacującym niezbędne nakłady i źródła ich 

finansowania. 

Ustawa - Prawo ochrony środowiska w swoim art. 13 stwierdza, że polityka ekologiczna 

państwa ma na celu stworzenie warunków niezbędnych do realizacji ochrony środowiska. 

We współczesnym świecie oznacza to przede wszystkim, że polityka ta powinna być 
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elementem równoważenia rozwoju kraju i harmonizowania z celami ochrony środowiska 

celów gospodarczych i społecznych. Oznacza to także, że realizacja polityki ekologicznej 

państwa w coraz większym stopniu powinna dokonywać się poprzez zmiany modelu 

produkcji i konsumpcji, zmniejszanie materiałochłonności, wodochłonności 

i energochłonności gospodarki oraz stosowanie najlepszych dostępnych technik i dobrych 

praktyk gospodarowania, a dopiero w dalszej kolejności poprzez typowo ochronne, 

tradycyjne działania takie jak oczyszczanie gazów odlotowych i ścieków, 

unieszkodliwianie odpadów, itp. Na koniec oznacza to również, że aspekty ekologiczne 

powinny być obligatoryjnie włączane do polityk sektorowych we wszystkich dziedzinach 

gospodarowania, a także do strategii i programów rozwoju na szczeblu regionalnym 

i lokalnym. 
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3. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA GMINY 

 
3.1 Podstawowe dane o gminie 

 

Miasto i gmina Żelechów leżą we wschodniej części powiatu garwolińskiego, 

jednego z 42 powiatów województwa mazowieckiego. W bezpośrednim jej sąsiedztwie 

znajdują się:  

 od południa leżąca w obrębie województwa lubelskiego gmina Kłoczew oraz 

gmina Trojanów; 

 od zachodu gminy Sobolew i Górzno; 

 od północy gmina Miastków Kościelny; 

 od północnego-wschodu i wschodu gmina Wola Mysłowska należąca  

do województwa lubelskiego. 

Gmina Żelechów położona jest w odległości około 90 km od Warszawy na Nizinie 

Mazowiecko - Podlaskiej. Obszar ten jest zamieszkany przez 9 tysięcy osób, zajmuje 

powierzchnię równą ponad 87 km2.  

W obrębie Gminy znajdują się miejscowości: 

Nowy Goniwilk, Stary Goniwilk, Kalinów Łomnica, Gózdek, Wola Żelechowska, Huta 

Żelechowska, Kotłówka, Zakrzówek, Stary Kębłów, Nowy Kębłów, Piastów, Stefanów, 

Janówek, Kalinów, Wola Żelechowska. 

Jest to kraina rolnicza, średnio zalesiona (tereny leśne zajmują około 15%,  

a użytki rolne ponad 78%). 

 Pod względem infrastruktury komunalnej, obszar ten jest w 90% 

zwodociągowany. Do wsi zwodociągowanych należą: Nowy Goniwilk, Stary Goniwilk, 

Kalinów Łomnica, Gózdek, Wola Żelechowska, Huta Żelechowska, Kotłówka, 

Zakrzówek, Stary Kębłów, Nowy Kębłów, Piastów, Stefanów. 

Wsie niezwodociągowane to: Janówek, częściowo Kalinów, Stary Kębłów, Wola 

Żelechowska. 

Natomiast niewielki jest stopień skanalizowania. Sieć kanalizacyjna występuje jedynie  

w samym mieście Żelechów, a jej długość wynosi niecałe 10 km. 
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3.2 Wybrane elementy środowiska przyrodniczego 

 

Geomorfologia 

 

 Rzeźba terenu gminy Żelechów ukształtowana została w wyniku działalności 

czynników rzeźbotwórczych z okresu zlodowacenia środkowopolskiego oraz procesów 

denudacyjnych z okresu zlodowacenia bałtyckiego. Rzeźba terenu jest słabo 

zróżnicowana. Wysokości bezwzględne wahają się do 162 m npm w północno-

wschodniej części gminy do 195 m npm w rejonie wsi Kolonia Kotłówka. 

 Morfologicznie teren położony jest w obrębie wysoczyzny polodowcowej. Jest to 

zdenudowana wysoczyzna plejstoceńska płaska lub lekko falista, o spadkach do 2%, 

miejscami do 5%. Większe spadki terenu od 5% do 10% a miejscami nawet do 15% 

występują jedynie na niewielkich obszarach zboczy większych dolinek. 

W okolicach wsi Kalinów, Piastów, Łomnica, Goniwilk, Kotłówka, Warda, Stefanów 

występują pola piasków eolicznych. Są to tereny o lekko sfalowanej powierzchni  

z lokalnymi niewielkimi wzniesieniami do wysokości około 1,0 m. 

W rejonach wsi Władysławów i Warda występują wydmy w postaci wałów  

o wysokościach do 5m. 

 Obszar wysoczyzny polodowcowej rozcinają doliny Wilgi, Promnika,  

a także liczne dolinki erozyjno-denudacyjnymi. Dolinki te tworzą sieć drobniejszych form 

powiązanych z dolinami Wilgi, Promnika i ich dopływów. Dolinki te są przeważnie 

zabagnione i prowadzą niewielkie ilości wód powierzchniowych. 

 Urozmaiceniem rzeźby terenu są dość licznie występujące zagłębienia 

bezodpływowe. Są to podmokłe formy niewielkie powierzchniowo, a ich głębokości 

dochodzą do 2m. 

 

Warunki geologiczne 

 

Budowę geologiczną omawianego obszaru ukształtowały procesy geologiczne 

działające od czasów prekambryjskich do ery mezozoicznej. Gmina Żelechów znajduje 

się w obrębie obniżenia Podlaskiego należącego do Platformy Wschodnioeuropejskiej. 

Morskie osady paleozoiku i mezozoiku oraz lądowe osady trzeciorzędu zalegają tu na 

osadach proteozoicznych. 
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Wśród osadów trzeciorzędowych, które tu występują wyróżnia: 

 plioceńskie iły pstre z przewarstwieniami piasków drobnych; 

 mioceńskie iły, piaski i mułki z licznymi wkładkami węgla brunatnego; 

 oligoceńskie piaski kwarcowe z glaukonitem, z wkładkami iłów i mułków. 

Ponad utworami pliocenu występują utwory czwartorzędowe o miąższości w zakresie 

przedziału 50,897,0 m. Utwory czwartorzędowe stanowią kilka poziomów glin 

rozdzielonych utworami wodnolodowcowymi lub zastoiskowymi. 

 

 Teren gminy Żelechów znajduje się w zasięgu trzech zlodowaceń: podlaskiego, 

południowopolskiego i środkowopolskiego. 

Osady zlodowacenia podlaskiego (iły, muły i piaski rzeczne) zalegają na utworach 

trzeciorzędowych. Na nich bezpośrednio zalegają gliny zwałowe zlodowacenia 

południowopolskiego oraz dwa poziomy glin zwałowych najstarszego stadiału 

zlodowacenia środkowopolskiego. Obszar gminy pozostał poza zasięgiem stadiału Warty 

tego zlodowacenia. 
Podczas zlodowacenia bałtyckiego teren ten znajdował się w strefie peryglacyjnej.  

W okresie tym nastąpiła denudacja wysoczyzny morenowej, która spowodowała 

obniżenie wzniesień, złagodzenie stoków i wypełnienie obniżeń. W okresie holocenu  

w dolinach i obniżeniach terenu zbierał się osad rzeczny, tworzyły się namuły, torfy  

i wydmy. 

W powierzchniowej warstwie gruntów gminy, do głębokości 4,5 m npm, 

występują utwory plejstoceńskie, takie jak: gliny zwałowe, piaski wodnolodowcowe  

i rzeczne, a także utwory holoceńskie: eoliczne, rzeczne i bagienne. 

Na przeważającej części obszaru gminy występują plejstoceńskie gliny zwałowe głównie 

twardoplastyczne i zwarte. W południowej części gminy, występują piaski 

wodnolodowcowe drobne, lokalnie średnie i grube z domieszką żwirów. 

Na niewielkich obszarach – wzdłuż doliny Żelechówki – występują piaski rzeczne 

(tarasowe). 

Utworami holoceńskimi są piaski eolityczne tworzące pola piasków przewiewnych  

i budujące wydmy, oraz piaski, mułki i torfy wypełniające doliny i obniżenia terenu. 

 



Program Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Żelechów 

Przedsiębiorstwo Geologiczne „POLGEOL” S.A. 39

Warunki klimatyczne 

 

Według regionalizacji klimatycznej Polski opracowanej przez W. Okołowicza, 

gmina Żelechów znajdują się w granicach Mazowiecko-Podlaskiego regionu 

klimatycznego. 

 Na terenie gminy średnia roczna temperatura powietrza wynosi około 7,8C. 

Średnio w roku jest 125 dni przymrozkowych (o temperaturze maksymalnej powyżej 0C 

i minimalnej poniżej 0C). 

 Przebieg i rozkład temperatury zależy między innymi od rzeźby i pokrycia terenu, 

rodzaju podłoża, głębokości zalegania wód gruntowych, stopnia zachmurzenia, wielkości 

opadu, prędkości i kierunku wiatru. Największe zróżnicowanie warunków termicznych 

występuje między dolinami i terenami podmokłymi, a obszarami wyniesionymi  

o głębszym zaleganiu wód gruntowych. Doliny Wilgi, Promnika, a także doliny  

i obniżenia stanowią obszary inwersyjne, predysponowane do zalegania chłodnego 

powietrza. 

Średnie roczne zachmurzenie na terenie gminy Żelechów wynosi 6,5 stopnia 

zachmurzenia nieba. Rozkład przestrzenny zachmurzenia na omawianym terenie nie 

wykazuje zróżnicowania. Średnia roczna suma opadów wynosi 550 mm. 

Charakterystyczne dla terenu są opady letnie, które wyróżniają się dużym natężeniem. 

Szczególnie duże natężenie opadów występuje w czasie przejścia frontu chłodnego. 

Osiągają one wtedy bardzo duże sumy dobowe, często równe a nawet większe od 

miesięcznej sumy opadu zimowego. Opady zimowe są krótkotrwałe i charakteryzują się 

niewielkim natężeniem. 

Na omawianym obszarze przeważają wiatry zachodnie, często także występują 

wiatry południowo-zachodnie i północno-zachodnie. Średnia roczna prędkość wiatru 

wynosi 3m/s, co powoduje, że teren gminy jest dobrze przewietrzany. Miejscami 

zacisznymi są tereny położone po zawietrznej stronie kompleksów leśnych, polany leśne, 

wschodnie zbocza dolin i tereny intensywnej zabudowy. 
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4. OCENA STANU ŚRODOWISKA I ŹRÓDEŁ ZANIECZYSZCZEŃ  

Z OKREŚLENIEM STRATEGII DZIAŁAŃ NA RZECZ OCHRONY  

STANDARDÓW ŚRODOWISKA. 
 
4.1 Gleby i powierzchnia ziemi 

 
Gleby 
 

Stan i jakość gleb na obszarze o typowo rolniczym charakterze ma szczególne 

znaczenie decyduje, bowiem o rodzaju uprawianych roślin, a także o wielkości zbiorów. 

Dlatego też, sposób ich użytkowania powinien być na tyle racjonalny, aby przy 

zachowaniu możliwości produkcyjnego wykorzystania gleb nie pogorszyć standardów ich 

jakości, określonych Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 09.09.2002r.  

(Dz. U.02.165.1359 z dnia 04.10.2002 r.). 

Pod względem typologicznym gleby gminy są mało zróżnicowane. Przeważają 

gleby bielicowe, miejscami występują gleby brunatne wyługowane.  

W dolinach i obniżeniach terenu występują gleby bagienne, lokalnie mady i czarne 

ziemie. 

Wśród gruntów ornych dominują gleby bielicowe, zaliczane do kompleksu 

żytniego bardzo dobrego. Gleby te wytworzone zostały z piasków gliniastych lekkich. 

Największe zwarte obszary tych gleb występują w centralnej i północnej części gminy. 

Na znacznych powierzchniach występują gleby bielicowe wytworzone z piasków 

gliniastych lekkich zaliczane do kompleksu żytniego dobrego, stanowiące 18,4% gruntów 

ornych oraz gleby bielicowe wytworzone z piasków luźnych zaliczone do kompleksu 

żytniego bardzo słabego, zajmujące 19, 4% powierzchni. 

Gleby bielicowe wytworzone z piasków słabogliniastych zaliczone do kompleksu 

żytniego słabego stanowią 12,4% gruntów ornych. 

Pozostałe grunty orne gminy zaliczone zostały do kompleksów: zbożowo–pastewnego 

słabego (9,2%), zbożowo-pastewnego mocnego (7,7%), pszennego dobrego (7,6%)  

i pszennego wadliwego (0,2%).  

W dolinach rzek i obniżeniach terenu występują gleby hydrogeniczne. Stanowią je 

głównie gleby bagienne torfowe, mułowo-torfowe i murszowe. Lokalnie występują mady 

i czarne ziemie. 

Użytki rolne, na omawianym terenie, zajmują obszar 5924 ha, co stanowi  
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77,8 % powierzchni gminy. 

 

Tab. 1 Struktura użytków rolnych wg przeznaczenia w gminie Żelechów. 

Wyszczególnienie Powierzchnia (ha) % udziału 

 Powierzchnia gminy 7615 100 

Użytki rolne Grunty orne 5074 85,7 

Sady 112 1,9 

Łąki 319 5,4 

Pastwiska 419 7,0 

Razem 5924 77,8 

Żródło: Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy 
 Żelechów. 
 

Na terenie gminy Żelechów przeważają obszary z glebą IV klasy bonitacyjnej, 

które stanowią prawie 90% wszystkich gruntów ornych i użytków zielonych na 

omawianym terenie. 

Gleby V i VI klasy bonitacyjnej o słabej przydatności rolniczej stanowią ponad  

30% powierzchni gruntów ornych. Znikomy procent (0,08) zajmują gleby II klasy 

bonitacyjnej, a około 24 % stanowią gleby III i klasy bonitacyjnej. 

 

Tab. 2 Klasy bonitacyjne gruntów w gminie Żelechów. 

Klasa 

bonitacyjna 

Grunty orne Użytki zielone 

[ha] [%] [ha] [%] 

II 5,0 0,08 - - 

III 1350 23,10 89 9,9 

IV 2637 45,12 385 42,96 

V 1102 18,84 335 37,38 

VI 750 12,83 87 9,7 

Źródło: Strategia rozwoju miasta i gminy Żelechów. 

 

Powierzchnia ziemi 

 

Powierzchnia ziemi stanowi jeden z bardziej zagrożonych antropogresją element 

środowiska. Degradacja może obejmować przekształcenia mechaniczne lub chemiczne 

gleby i ziemi oraz przekształcenia obiektów, które ją pokrywają (np. lasów). Jest to 
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proces stopniowego zmniejszania się zdolności do pełnienia naturalnych funkcji 

przypisanych ziemi, glebie lub obiektowi. Degradacja powierzchni ziemi może być 

wynikiem pogorszenia się warunków przyrodniczych, zmian środowiska, prowadzenia 

działalności przemysłowej lub wadliwej działalności rolniczej, nieodpowiedniej 

eksploatacji zasobów naturalnych lub awarii urządzeń infrastruktury technicznej.  

Zdegradowana lub zdewastowana powierzchnia terenu wymaga przywrócenia 

wartości użytkowej lub przyrodniczej poprzez właściwe ukształtowanie rzeźby terenu, 

poprawienie właściwości fizycznych i chemicznych, uregulowanie stosunków wodnych, 

odtworzenie gleb, umocnienie skarp oraz odbudowanie lub zbudowanie niezbędnych 

dróg. 

Powierzchnię ziemi na terenie gminy  można określić jako mało zdewastowaną. 

Jej odporność na degradację jest mała i lokalnie średnia, co ma bezpośredni związek ze 

strukturą ekologiczną, budową gruntu i rzeźbą terenu, stosunkami gruntowo- wodnymi 

oraz chemizmem gleby i roślinnością. 
 

 

 

Do degradacji powierzchni ziemi może dojść również pod wpływem 

nieodpowiedniego składowania odpadów komunalnych, szczególnie jeśli 

wykorzystywane są do tego celu odkrywki poeksploatacyjne jak również w wyniku 

awarii bądź nieumiejętnej eksploatacji urządzeń infrastruktury technicznej oraz obiektów 

składujących materiały niebezpieczne. 

Decyzją Starosty Powiatu Garwolińskiego Nr RŚ 7624-40/03 z dnia 08.10.2003 

roku Burmistrz Miasta i Gminy Żelechów zobowiązany został do wykonania rekultywacji 

i zagospodarowania gruntów na powierzchni 1,92 ha, w działce nr 586 położonej  

w miejscowości Kotłówka, na której zlokalizowane jest składowisko odpadów 

komunalnych. Obowiązek zakończenia rekultywacji określono do dnia  

30 września 2006 roku. 

 

Strategia działań: 

 

Zasady ochrony powierzchni ziemi zostały sformułowane w wielu aktach 

prawnych: 

 ustawie z dn. 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz.627); 

 Rozporządzeniu M.Ś. z dn. 09.09.2002 r. w sprawie standardów jakości gleby 

i standardów jakości ziemi; 
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 ustawie z dn. 28.09.1991r. o lasach (Dz. U. nr. 56 z r. 2000 poz. 679); 

 ustawie z dn. 16.10.1991r. o ochronie przyrody  (Dz. U. nr. 99 z r. 2001, poz. 

1079); 

 ustawie z dn. 04.02.1994r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. nr. 27 poz. 96); 

 ustawie z dn. 27.03.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz.U.nr.80 poz.717). 

Zgodnie z art. 109, 110 ustawy z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami) obowiązek prowadzenia okresowych 

badań jakości gleb i ziemi w powiązaniu z obowiązkiem prowadzenia rejestru terenów, na 

których stwierdzono przekroczenie standardów jakości gleb lub ziemi, obciąża starostę. 

Starosta jest również odpowiedzialny za przeprowadzenie rekultywacji lub nałożenie 

obowiązku rekultywacji zdegradowanych terenów, ponadto określa sposób i termin 

wykonania tych prac. Wypełnienie tego obowiązku wiąże się z przeprowadzaniem badań 

monitoringowych na obszarach potencjalnie zagrożonych skażeniem, w zakresie 

ustalonym w wyniku badań wstępnych.  

Gmina Żelechów nie jest narażona na znaczny wpływ zanieczyszczeń, gdyż nie 

jest uprzemysłowiona. Najważniejsze jest więc zabezpieczenie gleby przed erozją, 

niszczeniem mechanicznym i niewłaściwymi zabiegami rolniczymi, naruszającymi 

równowagę przyrodniczą. Należy jednak wspomnieć, że na omawianym terenie znajdują 

się obiekty, które przy nieodpowiedniej eksploatacji, bądź przy nieodpowiednim 

zabezpieczeniu mogą spowodować duże zagrożenie dla powierzchni ziemi (oczyszczalnia 

ścieków, szlaki komunikacyjne). Należy zatem minimalizować ryzyko wystąpienia 

różnego rodzaju awarii poprzez np. prowadzenie kontroli obiektów. Powinno się również 

zwrócić uwagę na zanieczyszczenie gleb, wzdłuż tras komunikacyjnych metalami 

ciężkimi, głównie kadmem i ołowiem. Do skażenia gleby może także dochodzić podczas 

kolizji drogowych z udziałem pojazdów transportujących substancje  niebezpieczne. 

Zgodnie z Ustawą o ochronie gruntów rolnych i leśnych z dnia 03.02.1995r. 

(Dz.U. 2003.46.392 z późniejszymi zmianami), w celu ochrony gruntów należy 

podejmować następujące zadania: 

 ograniczać nierolnicze i nieleśne przeznaczenie gruntów; 

 zapobiegać procesom degradacji i dewastacji gruntów rolnych i leśnych oraz 

szkodom w produkcji rolniczej i leśnej; 

 przywracać leśny charakter gruntom, które go utraciły; 
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 poprawić wartość użytkową gruntów oraz zapobiegać obniżaniu ich 

produkcyjności; 

 zachować torfowiska i oczka wodne jako zbiorniki naturalne. 

 

Priorytetowe zadania z zakresu ochrony gleb dla miasta i gminy Żelechów to: 

 ograniczanie nierolniczego i nieleśnego przeznaczenia gruntów; 

 prowadzenie zadrzewień i zakrzewień gruntów niskoprodukcyjnych, tj. gruntów 

rolnych V i VI klasy bonitacji, zakładanie trwałych użytków zielonych,; 

 wapnowanie gleby i racjonalne stosowanie środków chemicznych i biologicznych 

w produkcji rolnej; 

 promowanie rozwoju różnych form rolnictwa ekologicznego; 

 rekultywacja i zagospodarowanie gruntów po składowisku odpadów 

(oczyszczanie, odbudowa właściwych stosunków wodnych, włączenie do 

zagospodarowania przyrodniczego: zalesianie, zakrzewianie, zadarnianie, 

uprawy); 

 dostosowanie formy zagospodarowania rolniczego lub leśnego do rodzaju gleb.  

 

Natomiast do zadań priorytetowych w zakresie ochrony powierzchni ziemi należą: 

 prowadzenie prac rekultywacyjnych na terenach, na których obowiązek 

rekultywacji obciąża starostę. Zgodnie z art. 111 ustawy z dn. 27.04.2001r. Prawo 

ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późniejszymi zmianami); 

 zapobieganie dewastacji środowiska w rejonach nielegalnego wydobywania 

surowców mineralnych; 

 zapobieganie powstawaniu „dzikich” wysypisk. 

 

4.2 Surowce mineralne 

 
 Na terenie miasta i gminy Żelechów nie jest prowadzona eksploatacja złóż 
surowców mineralnych. 
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4.3 Wody  

 

Wody powierzchniowe  

 

 Gmina Żelechów posiada dobrze rozwiniętą sieć wodną. Położona jest w dorzeczu 

Wisły. Wodami odwadniającymi teren gminy są rzeki: 

 Wilga wraz ze swymi dopływami; 

 Promnik wraz ze swymi dopływami; 

 dopływy rzeki Okrzejki. 

Dział wodny oddzielający zlewnie tych rzek przebiega w rejonie wsi: Piastów, Stefanów, 

Kauskie, Michalin, Żelechów (ul. Letnisko), Kotłówka, Zakrzówek, Sokolniki. 

 Przeważająca część gminy odwadniana jest przez Żelechówkę i jej dopływy. 

Żelechówka jest lewym dopływem Wilgi. Wypływa z podmokłych łąk w południowej 

części gminy pomiędzy wsiami Kauskie i Sokolniki. Rzeka ta płynie w kierunku 

północno-wschodnim do miasta Żelechów i tam zmienia swój kierunek na północny. 

Na północ od Żelechowa uchodzi do niej lewostronny dopływ Olszanka, zwana także 

dopływem z Goniwilka. Przepływa ona przez północną część gminy w kierunku zachód-

wschód. 

Zachodnie i południowo-zachodnie tereny gminy należą do zlewni Promnika. Jest to 

prawostronny dopływ Wisły. Wypływa w rejonie Stefanowa i płynie w kierunku 

zachodnim i północno-zachodnim. 

Północna, centralna i wschodnia część gminy leży w zlewni Wilgi. Jest to prawostronny 

dopływ Wisły. Przepływa przez północno-wschodnią część gminy stanowiąc jej granicę. 

Południowo-wschodnie tereny gminy należą do zlewni Okrzejki i odwadniane są przez 

górne odcinki jej dopływów. 

Wody stojące na terenie gminy dzielimy na: 

 sieć naturalnych wód stojących; 

 antropogeniczne zbiorniki wód stojących. 

Wśród zbiorników naturalnych wymienia się: 

 jeziorka o niewielkiej powierzchni i głębokości do 1-2 m; 

 wypełnione wodą dna zagłębień bezodpływowych, stanowiące pozostałość po 

istniejących niegdyś jeziorkach polodowcowych; 

 oczka śródbagienne o zmiennym poziomie lustra wody zależnie od pory roku  
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i ilości opadów atmosferycznych. 

Antropogenicznymi zbiornikami wód stojących są: 

 stawy; 

 rowy melioracyjne; 

 zbiorniki przeciwpożarowe; 

 wyrobiska potorfowe. 

 

Wilga jest prawostronnym dopływem Wisły. 

Jest to rzeka II-go rzędowa, badana na długości 51,5 km. 

Istotne źródła zanieczyszczeń rzeki (ze względu na ilość wprowadzanych ścieków 

jak i ich jakość) stanowią biologiczne oczyszczalnie ścieków w Garwolinie i Żelechowie, 

O.S.M. Garwolin w Woli Rębkowskiej, Zespół Szkół Rolniczych w Miętnem.  

Rzeka na całej długości prowadzi wody pozaklasowe. 

Do Garwolina są one zanieczyszczone ze względu na nieznaczne przekroczenia 

dopuszczalnej normy przez fosfor ogólny i miano coli.  

Po dopływie ścieków z miasta Garwolin woda w rzece ulega pogorszeniu ze względu na 

wszystkie badane parametry, 

W stosunku do badań wcześniejszych zaobserwowano nieznaczną poprawę. Odnotowano 

niższe wartości fosforu ogólnego i fosforanów oraz mniej przekroczeń miana coli. Jednak 

w świetle badań z roku 2000 nastąpiło nieznaczne pogorszenie jakości wód rzeki na 

odcinku poniżej zrzutu ścieków z Garwolina (wyższe stężenia fosforu ogólnego, 

fosforanów i azotu azotynowego).  
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Tab. 3 Zmiany stężeń charakterystycznych wybranych parametrów rzeki  Wilgi  
 w latach 1996-2001 

Parametr Rok 
Powyżej 

Garwolina 

Poniżej Garwolina 

(Wola Rębkowska) 

Przed ujściem do 

Wisły 

BZT5 

(mg O2/dm3) 

1996 7,0 7,9 8,8 

2001 5,5 7,5 6,0 

Azot azotynowy 

(mg N-NO2/dm3) 

1996 0,06 0,14 0,10 

2001 0,04 0,14 0,05 

Fosforany 

(mg PO4/dm3) 

1996 0,5 1,1 0,9 

2001 0,5 1,5 0,7 

Miano coli 
1996 0,0004 0,0004 0,0004 

2001 0,001 0,0004 0,001 

Klasa wody w 

punkcie 

1996 Non non Non 

2001 Non Non Non 

Źródło: Raport WiOŚ o stanie środowiska w województwie mazowieckim 2002 r. 
*) czcionką pogrubioną zaznaczono wartości przekroczone stężeń 

 

Żelechówka jest dopływem Wilgi. 

Badania stanu czystości wód rzeki, prowadzone są na długości 1 km. Wyniki pomiarów  

z ostatniego okresu badawczego pokazują, że rzeka prowadzi wody pozaklasowe.  

O niekorzystnej ocenie, świadczą wszystkie wskaźniki. 

 

Tab. 4 Jakość wody w rzece Żelechówka wg stężeń charakterystycznych. 

Rok 

pomia

- 

rowy 

Ilość 

punktów 

pomiarowych 

Długość 

badanego 

odcinak 

[km] 

Klasyfikacja rzek [km] 

Fizyczno-

chemiczna 
bakteriologiczna ogólna 

II III non II III non II III non 

1998 1 1 0 0 1,0 0 0 1,0 0 0 1,0 

Źródło: Raport WiOŚ o stanie środowiska dla województwa mazowieckiego 2002r. 

 

Stan czystości wód nie odpowiada wymaganym klasom czystości wód. 

Przekroczona została wartość BZT5, zawartość fosforanów i miana Coli. 
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Strategia działań: 

 

 Ograniczenie zanieczyszczeń wód powierzchniowych będzie możliwe poprzez 

modernizację istniejącej oczyszczalni ścieków, przy równoczesnej rozbudowie sieci 

kanalizacyjnej. 

 

Wody podziemne 

 

 Pod względem hydrogeologicznym gmina Żelechów znajduje się w obrębie 

Niecki Mazowieckiej, powstałej z utworów kredy, trzeciorzędu i czwartorzędu. 

Główny poziom wodonośny związany jest z piętrem trzeciorzędowym. 

Utwory trzeciorzędowe zalegają na dużych głębokościach. Wody tej warstwy zawierają 

zwiększone ilości żelaza i manganu i dlatego dla celów pitnych wymagają uzdatniania. 

Na obszarze gminy nie występują studnie ujmujące wody trzeciorzędowe.  

Pobór wody dla celów mieszkańców odbywa się z pierwszego poziomu wodonośnego, 

pochodzącego z piaszczystych utworów czwartorzędowych. Głębokość zalegania 

pierwszego poziomu wodonośnego uzależniona jest od budowy geologicznej, 

przepuszczalności gruntów rzeźby terenu.  

W dolinach i obniżeniach terenu poziom pierwszy występuje najpłycej. Charakteryzuje 

się on swobodnym zwierciadłem powiązanym z poziomem lustra wody w rzekach. 

Wahania zwierciadła tej warstwy wodonośnej uzależnione są od wahań wody w rzekach 

oraz intensywności zasilania wodami opadowymi i roztopowymi. 

Na wysoczyznach pierwszy poziom wodonośny występuje głębiej niż 3 m ppt. 

W zachodniej i południowej części gminy jest płaska rzeźba terenu i płytko występuje 

strop glin, co powoduje, iż pierwszy poziom wodonośny występuje tu płycej niż 2 m ppt. 

Zasilanie pierwszego poziomu wodonośnego odbywa się poprzez wody opadowe  

i roztopowe ( z wyjątkiem miejsc, gdzie występują utwory nieprzepuszczalne). 

 Dobrą izolację pierwszego poziomu wodonośnego, posiadają tereny na 

północnym-zachodzie i w centralnej części gminy. Tereny położone w dolinie 

Żelechówka, miasto Żelechów i południowo-wschodnia część gminy charakteryzują się 

brakiem izolacji pierwszego poziomu wodonośnego. Na pozostałym obszarze poziom ten 

jest średnio izolowany. 
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Brak warstwy trudno przepuszczalnej na znacznych powierzchniach, która izoluje wody 

pierwszego poziomu sprawia, że wody te są zanieczyszczone bakteriologicznie  

i chemicznie. 

 

 W ramach monitoringu na omawianym terenie, wytypowany został punkt poboru 

wód w mieście Żelechów. Są to wody płytkiego krążenia (gruntowe), pochodzące  

z utworów czwartorzędowych o stosunkowo niedużej głębokości stropu.  

Próby do analiz pobierane są w okresie sierpień – wrzesień. W ramach badań składu  

i właściwości fizyczno – chemicznych oznaczanych jest 47 wskaźników. 

 

Tab. 5 Monitoring wód podziemnych w powiecie garwolińskim  
(monitoring krajowy – badania PIG 

Nr 

otworu 

Miej- 

scowość 

Głębokość 

stropu 

mp.p.t. 

Ogólna ocena jakości 

Wskaźniki 

odpowiadające 

wodzie niskiej 

jakości  

(w 2003r) 

1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 NOK 

18 Żelechów 7,8 III III III III Ib III Ib 
Fosforany, 

potas 

Źródło: WIOŚ – Delegatura w Mińsku Mazowieckim  
Ib – wody dobrej jakości 
III – wody niskiej jakości 
NOK – nie odpowiada klasyfikacji 
 
 Badania wykonane w 2003 roku pozwalają zakwalifikować wody podziemne  

w punkcie Żelechów do wód dobrej jakości (klasa Ib) przy stężeniach fosforanów i potasu 

przekraczających wartości dopuszczalne dla III klasy. 

Natomiast przekroczenia normy dla wód przeznaczonych do picia i na potrzeby 

gospodarcze (Dz. U. Nr 82 z 2000 r. poz. 937) stwierdzono w zakresie  

arsenu – 0,013 mg/l. 

W stosunku do badań wykonanych w 2002 roku, stwierdzono poprawę jakości wód. 

Odnotowano niższe stężenia azotu azotanowego, które to poprzednio kwalifikowały 

wody do III klasy. Należy jednak zaznaczyć, że w dalszym ciągu utrzymują się wysokie 

stężenia fosforanów i potasu. 
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Strategia działań: 

 

W celu ochrony jakości wód podziemnych należy kontynuować następujące działania: 

 Dalsze wodociągowanie Gminy, należy prowadzić równolegle z rozbudową 

kanalizacji w poszczególnych miejscowościach. Priorytetem powinna być budowa 

kanalizacji na obszarze gminy, gdzie wody podziemne nie są w sposób naturalny 

chronione przed zanieczyszczeniami z szamb przydomowych. 

 Wszystkie ujęcia służące do zbiorowego zaopatrywania ludności w wodę do picia 

powinny mieć zaprojektowane i ustanowione strefy ochronne. Dla istniejących ujęć 

wodociągowych należy przeprowadzić inwentaryzację wydanych w tej mierze decyzji 

i w oparciu o zatwierdzone dokumentacje hydrogeologiczne poszczególnych ujęć 

wykonać projekty stref ochronnych. 

 Wszelkie decyzje lokalizacyjne na terenie poszczególnych gmin należy podejmować  

z uwzględnieniem zróżnicowania odporności wód podziemnych na zanieczyszczenia. 

W miejscach, gdzie brak jest naturalnej izolacji poziomu wodonośnego, powinno się 

unikać lokalizacji obiektów mogących potencjalnie negatywnie oddziaływać na 

jakość wód, jak np. stacje benzynowe, składowiska odpadów czy zakłady 

przemysłowe. Decyzje lokalizacyjne dotyczące obiektów mogących pogorszyć stan 

środowiska należy poprzedzać szczegółową analizą wpływu inwestycji na środowisko 

(Raporty Oddziaływania na Środowisko). Postępowanie takie jest możliwe w oparciu 

o procedury wydawania pozwoleń na budowę. 

 Niezależnie od stopnia naturalnej odporności wód podziemnych na zanieczyszczenia 

niezwykle ważną sprawą jest prowadzenie właściwej gospodarki odpadami. 

Tolerowanie składowisk odpadów niespełniających wymogów ochrony środowiska 

przyczynia się do degradacji jakości wód podziemnych. Należy doprowadzić do takiej 

sytuacji, w której obiektów takich nie będzie. 

 Negatywną rolę w kształtowaniu jakości wód podziemnych odgrywa niewłaściwe 

nawożenie oraz niezgodne z zasadami rolnicze wykorzystanie ścieków i osadów 

ściekowych. Nawożenie powinno odbywać się z uwzględnieniem zasad agrotechniki - 

tj. potrzeb nawozowych gleb, przepuszczalności gleb, ukształtowania terenu, 

rodzajów upraw i terminów nawożenia. Zasady rolniczego wykorzystania ścieków  

i osadów ściekowych są natomiast precyzyjnie określone przepisami Prawa Wodnego. 

Oczywisty jest zakaz rolniczego wykorzystania ścieków w zlewniach jezior 



Program Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Żelechów 

Przedsiębiorstwo Geologiczne „POLGEOL” S.A. 51

bezodpływowych oraz na terenach przyległych do cieków wodnych. Racjonalne 

stosowanie nawozów sztucznych oraz właściwe zasady nawożenia gmina może osiągnąć 

poprzez organizowanie regularnych szkoleń dla zainteresowanych rolników.  

 

4.4 Lasy 

 

Lesistość obszaru gminy Żelechów wynosi 14,4%. Tereny leśne należą do 

Nadleśnictwa Garwolin obręb Malamówka. Znajdują się na północy, północnym 

wschodzie, południowym-zachodzie i południu gminy. W centralnej części gminy  

z zachodu na wschód nie występują większe kompleksy leśne. 

Większość terenów leśnych stanowi własność prywatną. Jedynie Uroczysko 

Wygoda jest lasem państwowy. Jest to bór mieszany i las mieszany. Zajmuje on ponad 

25% całkowitej powierzchni leśnej. 

Lasy prywatne zajmują ponad 74% powierzchni leśnej gminy. Do największych  

z nich należą: w północnej części gminy koło wsi Gózdek, Duży Las między 

Goniwilkiem Nowym a Łomnicą, laski koło Budek Kotłowskich oraz lasy: na zachód od 

Kalinowa, koło wsi Władysławów i na południe od Woli Żelechowskiej do wsi Podlasie.  

W większości są to bory mieszane, bory świeże i lasy mieszane. 

Największy procent powierzchni leśnej gminy Żelechów (prawie 44%) zajmują 

bory mieszane (w tym świeży 29,74% i wilgotny 13,74%) oraz las mieszany zajmujący 

27,7% powierzchni. Duży jest również udział boru świeżego, który stanowi prawie 20% 

tej powierzchni. 

Typy siedliskowe skrajnie suche oraz siedliska wilgotne i bagienne zajmują 

niewielkie powierzchnie. Bór suchy zajmuje 0,19%, bór bagienny 0,52%, ols 0,89% a las 

wilgotny jedynie 0,4% powierzchni leśnej gminy. 

W Uroczysku Wygoda powierzchniowo dominują bór mieszany świeży (131,28 ha) i las 

mieszany świeży (115,29 ha). Stosunkowo mały obszar zajmuje bór wilgotny (4,56ha). 

W lasach prywatnych dominuje bór mieszany (242,49 ha) i las mieszany (233,29 ha). 

Jedyna powierzchnia boru suchego (2,37 ha) znajduje się w pobliżu wsi Stefanów. Małe 

powierzchnie boru bagiennego występują w pobliżu miejscowości: Goniwilk Nowy, 

Piastów, Władysławów. Las świeży występuje tylko koło wsi Kotłówka. 
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Lasy prywatne mają bardziej zróżnicowaną strukturę od lasów państwowych. 

Występuje tu osiem gatunków drzew: sosna, dąb, brzoza, osika, olcha, grab, robinia, 

jesion. Natomiast w lesie państwowym występują jedynie: sosna, dąb, brzoza i olcha. 

Najczęściej występującym gatunkiem jest sosna, która zajmuje 68% powierzchni 

całkowitej lasów, drugim gatunkiem jest dąb zajmujący prawie 19% tej powierzchni. 

Najwięcej siedlisk dębowych występuje w okolicy wsi Łomnica, zajmują one 

powierzchnię równą 41,25 ha. 

Drzewostan grabowy występuje jedynie w okolicach miejscowości: Kębłów Nowy  

i Stary.  

W pobliżu wsi Stefanów znajduje się jedynie większe skupisko robinii, wynosi ono  

1,38 ha, czyli 0,11% całkowitej powierzchni leśnej. Drzewostan jesionowy natomiast, 

występuje w okolicach wsi Władysławów i zajmuje jedynie 0,02% powierzchni leśnej. 

 Struktura wiekowa drzewostanu w lasach państwowych i prywatnych jest zła. 

Wykazuje wyraźną przewagę młodych klas wieku do 40 lat (I i II klasa wieku). 

Procentowo wynosi to 54,39%, czyli ponad połowę całkowitej powierzchni leśnej gminy. 

Udział starodrzewu (ponad 80 lat) wynosi jedynie 2,37%. 

Lasy są siedliskiem większości dzikich gatunków zwierząt i roślin oraz stanowią 

główny czynnik równowagi ekologicznej. Spełniają trzy główne funkcje, w sposób 

naturalny lub w wyniku działań gospodarczych – ekologiczną, gospodarczą i społeczną. 

Do najważniejszych zadań z zakresu ochrony należy: 

 zachowanie w stanie zbliżonym do naturalnego i odtworzenie śródleśnych 

zbiorników i cieków wodnych; 

 właściwe funkcjonowanie ekosystemów i skuteczności ochrony przeciwpożarowej 

lasów; 

 brzegi cieków i zbiorników, poza obszarami lasów i łąk powinny być umocnione 

przez obsadzanie drzewami i krzewami (ogranicza to również dopływ 

zanieczyszczeń i erozję); 

 zachowanie w dolinach rzek naturalnych form przyrodniczych jako ostoi rzadkich 

gatunków roślin i zwierząt oraz regulatorów wilgotności siedlisk i klimatu 

lokalnego; 

 zachowanie w stanie nienaruszonym śródleśnych nieużytków (bagna, trzęsawiska, 

wydmy) wraz z ich florą i fauną w celu ochrony pełnej różnorodności 

przyrodniczej; 



Program Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Żelechów 

Przedsiębiorstwo Geologiczne „POLGEOL” S.A. 53

 wzmożenie w ramach uzgodnień miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego starań o przywracanie lasów w strefach wododziałowych w celu 

zwiększenia retencji wodnej w lasach i zmniejszenia przemieszczania się 

zanieczyszczeń oraz erozji gleb. 

 

Głównymi zagrożeniami zasobów leśnych Gminy Żelechów są: 

 czynniki naturalne – obniżenie poziomu wód gruntowych, deficyt opadów 

atmosferycznych, wiatr i śnieg powodujące osłabienie drzew, ataki szkodników, 

choroby drzew, susze powodujące zagrożenie pożarami; 

 nierównomierna struktura lasów – występowanie małych kompleksów leśnych 

będących w rękach prywatnych, niekonsekwentnie, schematycznie 

eksploatowanych. 

Potencjalnymi zagrożeniami lasów może być: 

 przeznaczenie terenów leśnych i przyleśnych pod osadnictwo, infrastruktura 

komunikacyjna, zabudowa rekreacyjna, kopalnictwo, przemysł; 

 wzmożona penetracja lasów przez ludność, wandalizm; 

 zanieczyszczenie terenów leśnych. 

 

Strategia działań: 

 

 zwiększenie lesistości; 

 rozwój sieci zadrzewień i zakrzewień w krajobrazie; 

 wzbogacenie struktury przestrzennej strefy rolniczej o zadrzewienie śródpolne  

i roślinność wzdłuż cieków i dróg. 
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Tab. 6 Tereny przeznaczone do zalesienia w Gminie Żelechów 
Lp. lokalizacja Obszar przewidziany do zalesienia 

[ha] 

1 Gózdek 1,1 

2 Janówek 0,5 

3 Kalinów 2,0 

4 Kotłówka 15,58 

5 Goniwilk 5,48 

6 Kębłów 10,07 

7 Piastów 2,69 

8 Stefanów 1,0 

9 Huta Żelechowska 1,36 

10 Żelechów 4,3 

11 Wola Żelechowska 1,06 

12 Zakrzówek 5,73 

Źródło: Dane uzyskane z Urzędu Miasta i Gminy w Żelechowie. (ankieta) 

 

4.5 Powietrze atmosferyczne 

 

Naturalny skład chemiczny powietrza może lokalnie ulegać zmianom na skutek 

emisji: gazów, par, i pyłów, pochodzącej ze źródeł: 

 naturalnych np. erozja gleb, procesy gnilne zachodzące na obszarach bagiennych 

i torfowiskach;  

 wynikających z działalności człowieka np. różnorodne procesy przemysłowe, 

rolnictwo, transport, wydobywanie kopalin, spalanie paliw dla celów 

przemysłowych i bytowych. 

Działalność ludzi powodująca zanieczyszczenia powietrza można podzielić na kilka grup 

odznaczających się tymi samymi cechami:  

 energetyczne spalanie paliw, będące źródłem emisji: SO
2
, NOx, CO, CO

2
, pyłów, 

w  tym zawierających metale ciężkie (np. kadm, ołów, rtęć, miedź, chrom 

itp.); 

 produkcję przemysłową będącą m.in. źródłem emisji: rozpuszczalników 

organicznych, węglowodorów a także pyłów i gazów spalinowych,  
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Ogrzewanie budynków mieszkalnych i użyteczności publicznej powoduje emisję 

znacznych ilości gazów szklarniowych, zakwaszających środowisko, jak również 

węglowodorów aromatycznych, dioksyn i innych substancji szkodliwych powstających 

zwłaszcza przy spalaniu niskotemperaturowym. Transport jest źródłem emisji: związków 

węgla i azotu. Produkcja rolna, jest źródłem emisji rozproszonej; amoniaku i metanu. 

Emisja tych substancji ma wpływ na kwasowość środowiska, eutrofizację systemów 

wodnych, jak również na ocieplanie klimatu. 

Zarówno na obszarze Gminy Żelechów jak i na terenie całego powiatu 

garwolińskiego nie są prowadzane badania stanu zanieczyszczenia powietrza. Z raportu 

WIOŚ wynika, że na omawianym terenie ogólny stan czystości powietrza jest 

zadowalający. 

Z „Programu ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego” 

zatwierdzonego 27.07.2003 r. wynika, że powietrze na terenie powiatu charakteryzuje się 

stosunkowo niskimi wskaźnikami zanieczyszczeń pyłowych i gazowych (mapa 7).  

Miasto i gmina Żelechów znajdują się pod wpływem oddziaływania głównie 

antropogenicznych źródeł zanieczyszczeń powietrza. Stanowią je: 

 zanieczyszczenia „komunikacyjne” w postaci tlenku azotu, tlenku węgla  

i węglowodorów, pochodzące z emisji spalin samochodowych; 

 zanieczyszczenia komunalne w postaci pyłu, dwutlenku siarki, dwutlenku azotu, 

tlenku węgla, węglowodorów. Zanieczyszczenia te związane są ze spalaniem 

paliw stałych i gazowych w systemach grzewczych; 

 zanieczyszczenia pochodzące ze źródeł dalekiego zasięgu, powodujące 

zwiększenie obecności w powietrzu SO2, NO i pyłu opadającego.  

Na stan atmosfery w mieście i gminie Żelechów wpływ mają emisje z kotłowni 

należących do zakładów pracy, instytucji oraz właścicieli zabudowy jednorodzinnej.  

W większości przypadków jako paliwo nadal wykorzystywany jest węgiel. Są jednak 

kotłownie, w których paliwem jest gaz czy olej opałowy. 
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Tab. 7 Wykaz obiektów, które posiadają pozwolenie na emisje zanieczyszczeń  
do atmosfery w mieście i gminie Żelechów. 

Nazwa obiektu Dane o stężeniach] 
Emisje 

roczne 

Numer 

decyzji 

Data 

ważności 

pozwolenia 

Grupa Holdingowa 

Bumar- 

Waryński S.A. 

Waryński 

Żelechów  

Sp. z o.o. 

4 kotły typu WCO-80 

SO2-2000 

NO2-400 

CO-250 

pył całkowity-1900 

 

komora malarska źródło  

i emitor: 

Ksylen -0,0176 kg/h 

Toluen -0,0183kg/h 

octan etylu -0,0410kg/h 

Cyklon -0,0334kg/h 

Butanol -0,0032kg/h 

 

Suszarnia źródło i emitor: 

Ksylen -0,0101kg/h 

Toluen -0,0022kg/h 

Octan etylu -0,0068kg/h 

m.e.k -0,0004kg/h 

Cyklon -0,0086kg/h 

Butanol -0,0004kg/h 

 

Emitor hartowni: 

Octan etylu -0,0061kg/h 

Wod.arom. -0,0302Kg/h 

 

Emitor spawalni: 

Pył: -0,0383k/h 

NO2 -0,0004kg/h 

Co -0,0044kg/h 

Mn -0,00002kg/h 

 

Emitor zespołu szlifierek : 

Pył -0,1188kg/h 

 

E-pył -8,630 Mg/rok 

E-SO2 -14,080 Mg/rok 

E-NO2 -2,41 Mg/rok 

E-CO -4,01 Mg/rok 

E-w.aromat. – 

0,690 Mg/rok 

E-Mna -0,00006 Mg/rok 

E-ksylen -0,586 Mg/rok 

E-butanol -0,637 Mg/rok 

E-toluen -0,055 Mg/rok 

E-butyloglikol – 

0,025 Mg/rok 

E-octan etylu – 

0,209 Mg/rok 

E-cyklobeksanol – 

0,225 Mg/rok 

E-metyloetyloketon -

0,125 Mg/rok 
RŚ 

7641-16/99 
31.12.05 
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Emitor szlifierek narzędz.: 

Pył 0,2016kg/h 

 

Każdy z 4 emitorów 

gumówek: 

Pył -0,052kg/h 

 

Emitor gumówki 

dobudówka: 

Pył -0,0151kg/h 

 

Każdy z dwóch emit. 

nowej lakierni: 

Ksylen -0,0069kg/h 

Octan etylu -0,00155kg/h 

m.e.k -0,0009kg/h 

 

Emitor tapicerni: 

Wod. aromt. -0,0248kg/h 

 

Gminna 

Spółdzielnia 

„Samopomoc 

Chłopska” w 

Żelechowie 

2 piece RRK-32: 

SO2 -0,298 kg/h 

NO2 -0,046 kg/h 

CO -0,399 kg/h 

pył całkowity-0,024kg/h 

E- SO2-1,824 Mg/a 

E-NO2-0,285 Mg/a 

E-CO-16,800 Mg/a 

E-pył całkowity –  

2,036 Mg/a 

RŚ 

7641-4/99 
31.07.04 

Wielobranżowe 

Gospodarstwo 

Pomocnicze w 

Żelechowie 

 

3 kotły wodne typu OT-

335 

SO2 -0,18972 kg/h 

NO2 -0,11808 kg/h 

CO -0,021672 kg/h 

pył całkowity-0,36kg/h 

E- SO2-0,8775 t/a 

E-NO2-0,5462 t/a 

E-CO-0,1002 t/a 

E-pył całkowity –  

0,1665 t/a 

RŚ 

7641-2/99 
31.07.05 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Garwolinie. 
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Tab. 7 Wykaz obiektów, które zgłosiły emisję zanieczyszczeń do atmosfery  
(pozwolenie nie wymagane). 

Rodzaj obiektu Nazwa obiektu 
Rodzaj emisji/zużycie 

opału w 2003 r. 

kotłownia 
Szkoła Podstawowa w Woli 

Żelechowskiej 
12.070 kg - węgiel 

kotłownia Szkoła Podstawowa w Zakrzówku 5700 kg - węgiel 

kotłownia 
Szkoła Podstawowa w Goniwilku 

Starym 
13.800 l - olej opałowy lekki 

kotłownia Szkoła Podstawowa w Stefanowie 18.500 l - olej opałowy lekki 

kotłownia Publiczne Gimnazjum w Żelechowie 22.000 m3 - gaz 

kotłownia 
Liceum Ogólnokształcące w 

Żelechowie 

41.108 m3 – gaz 

wysokometanowy 

kotłownia 
Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w 

Żelechowie 

16 196 m3 – gaz 

wysokometanowy 

kotłownia GS „SCH” Piekarnia w Żelechowie 105 ton – węgiel 

kotłownia 
GS „SCH” w Żelechowie pawilon 

handlowy 
131 ton - węgiel 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Żelechowie. 

Analiza dostępnych materiałów wskazuje, że poziom zanieczyszczeń 

emitowanych przez kotłownie jest ustabilizowany. Według danych WiOŚ na terenie 

miasta i gminy, w ostatnim okresie (2001-2003) nie stwierdzono żadnych przekroczeń 

emisji gazów i pyłów. 

Problem stanowi tzw. niska emisja palenisk domowych oraz małych zakładów 

wyposażonych w piece węglowe (związki węgla i siarki) 

 

Strategia działań: 

 

 W ramach dostosowywania polskiego prawa do standardów obowiązujących  

w Unii Europejskiej, ustawa Prawo Ochrony Środowiska z dnia 27.04.2001 roku  

z późniejszymi nowelizacjami, wprowadziła nowe zasady oceny, kontroli i kształtowania 

jakości powietrza. Ustalono nowe dopuszczalne poziomy podstawowych zanieczyszczeń 

powietrza, takich jak: dwutlenek siarki, dwutlenek azotu, tlenki azotu, tlenek węgla, ozon, 

benzen, pył zawieszony oraz ołów w pyle. 
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W rozporządzeniach Ministra Środowiska z dnia 06.06.2002 roku określono 

dopuszczalne częstości ich przekraczania, marginesy tolerancji dla dopuszczalnych 

poziomów substancji w powietrzu (na każdy rok do 2010 roku) oraz podano alarmowe 

poziomy dwutlenku azotu, dwutlenku siarki i ozonu, dla których nawet krótkotrwałe 

przekroczenie może powodować zagrożenie dla zdrowia ludzi. Ponadto określono zasady 

oceny poziomów substancji w powietrzu. 

 

 Zgodnie z ustawą, ochrona powietrza polega na zapewnieniu jak najlepszej jego 

jakości poprzez: 

 utrzymanie poziomów substancji poniżej dopuszczalnych dla nich poziomów 

lub co najmniej na tych poziomach; 

 zmniejszenie poziomów substancji w powietrzu co najmniej do 

dopuszczalnych. 

 

Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom powinno polegać na ograniczaniu emisji  

z głównych źródeł: 

 energetyki zawodowej i przemysłowej; 

 emisji niezorganizowanej ze źródeł mobilnych (zanieczyszczenia komunalne); 

 ważnym kierunkiem działań w celu minimalizacji zanieczyszczeń powietrza  

jest rozwój gazyfikacji.  

 

Zadania priorytetowe w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego dla miasta i gminy 

Żelechów: 

 zamiana kotłowni węglowych na kotłownie, w których nośnikiem ciepła jest  

gaz i olej opałowy; 

 prowadzenie monitoringu zanieczyszczeń powietrza atmosferycznego; 

 zadrzewienie nieużytków, nasadzenie drzew wzdłuż szlaków 

komunikacyjnych. 
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4.6 Hałas 

 

Hałas jest jednym z najistotniejszych czynników wpływających na odczuwanie tzw. 

komfortu środowiskowego. Zjawisko to można określić jako zanieczyszczenie 

„środowiska psychicznego” człowieka. 

Powszechność występowania hałasu powoduje wiele negatywnych skutków, 

szczególnie dla jakości życia i zdrowia człowieka. Kumulując się w czasie, może on 

doprowadzić do częściowej lub całkowitej utraty słuchu, a nawet do poważnych zmian 

psychosomatycznych. 

Szczególne uciążliwości hałasu w Gminie Żelechów powoduje hałas 

komunikacyjny. Ciągły, wzrost liczby samochodów powoduje stały wzrost uciążliwości 

związany z komunikacją. Warunkiem zachowania właściwego standardu akustycznego  

w budynkach zlokalizowanych w strefach oddziaływania tras komunikacyjnych jest 

wprowadzenie zabezpieczeń akustycznych. 

Innym ważnym źródłem hałasu jest działalność człowieka (zakłady przemysłowe, 

warsztaty, stacje paliwowe, itp.). 

Zagrożenie hałasem przemysłowym jest stosunkowo nieznaczne i ma związek  

z działalnością zakładów produkcyjnych i stacji paliwowych: 

Na terenie gminy znajdują się zakłady przemysłowe i cztery stacje paliw: 

 Dwie Stacje Paliwowe AUTO-GAZ przy ul. Długiej w Żelechowie; 

 Przedsiębiorstwo Usługowo – Handlowe SIWIŃSKI przy ul. Długiej  

w Żelechowie; 

 Przedsiębiorstwo Obrotu Paliwami i Artykułami Przemysłowymi ŻELPAL 

Sp. J. przy ul. Długiej w Żelechowie; 

 Polski Koncern Naftowy ORLEN stacja paliw przy ul. Długiej  

w Żelechowie; 

 Warsztaty samochodowe (na terenie gminy znajduje się 16 zakładów,  

w tym 10 w mieście Żelechów, 4 w Nowym Kębłowie;. pojedyncze 

warsztaty znajdują się w miejscowościach: Wola Żelechowska, Gózdek, 

Zakrzówek);  

 Zakład krawiecki FAKT w Żelechowie; 

 Zakład krawiecki ITALION FASHION Sp. z o.o.; 

 Zakład krawiecki - Kocielnik Jacek - w Żelechowie; 
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 Zakład obuwia - Mirosław Ciołek w Żelechowie; 

 Zakład obuwia BAFIO w Żelechowie; 

 Zakład stolarski - Paweł Skwarek w Żelechowie; 

 Zakład stolarski - Roman Zaczek w miejscowości Nowy Goniwilk; 

 Wielobranżowy zakład produkcyjno-usługowy LEMET – części maszyn 

rolniczych – w Żelechowie; 

 Ryszard Szczybelski – produkcja i sprzedaż okien – w Żelechowie; 

 Rozlewnia mleka przy ul. Długiej w Żelechowie; 

 Hurtownia materiałów budowlanych przy ul. Długiej w Żelechowie; 

 Hurt detal art. Przemysłowe przy ul. Długiej w Żelechowie; 

 SKAN-KOW hurt detal artykuły hydrauliczne przy ul. Staszica  

w Żelechowie. 

Należy podkreślić, że na terenie miasta i gminy Żelechów nie odnotowuje się 

przekroczeń dopuszczalnych poziomów hałasu. 

 

Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 9 stycznia 2002 roku w sprawie 

wartości progowych poziomów hałasu ((Dz. U.02.8.81 z dnia 31 stycznia 2002 r.) określa 

dopuszczalne wartości hałasu w zależności od przeznaczenia terenu. 
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Tab. 9 Wartości progowe poziomów hałasu w środowisku. 

Lp. 
 

Przeznaczenie terenu 

Wartość progowa poziomu hałasu wyrażona równoważnym  

poziomem dźwięku A w dB 

drogi lub linie kolejowe*) pozostałe obiekty i grupy źródeł hałasu 

pora dnia 

(przedział czasu 

odniesienia równy 

16 godz.) 

pora nocy 

(przedział czasu 

odniesienia równy 

8 godz.) 

pora dnia (przedział 

czasu odniesienia 

równy 8 najmniej 

korzystnym godz. 

dnia, kolejno po 

sobie 

następującym) 

pora nocy 

(przedział czasu 

odniesienia równy 

jednej, najmniej 

korzystnej godzinie 

nocy) 

1 
Obszary A ochrony 

uzdrowiskowej 
60 50 50 45 

2 
Tereny wypoczynkowo-

rekreacyjne poza miastem 
60 50 - - 

3 

1) Tereny zabudowy związanej 

ze stałym lub wielogodzinnym 

pobytem dzieci i młodzieży 

 

2) Tereny zabudowy szpitalnej 

i domów opieki społecznej 

65 60 60 50 

4 
Tereny zabudowy 

mieszkaniowej 
75 67 67 57 

*) Wartości określone dla dróg i linii kolejowych stosuje się także dla torowisk tramwajowych poza pasem drogowym. 

 

 

Na terenie miasta i gminy Żelechów nie prowadzi się monitoringu natężenia 

hałasu.  

Ze względu na rolniczy charakter omawianego obszaru najpowszechniejszym 

źródłem hałasu są tu środki komunikacji drogowej. Poziom hałasu drogowego zależny 

jest od wielu czynników: natężenia ruchu, hałaśliwości pojazdów, rodzaju i jakości 

nawierzchni, ukształtowania terenu oraz od otaczającej zabudowy i pokrycia roślinnością. 

Niezadowalający stan dróg w połączeniu ze wzmożonym ruchem samochodów, 

szczególnie ciężarowych również stanowi istotną przyczynę pogorszenia klimatu 

akustycznego.  

Na terenie Gminy wymienia się szlaki komunikacyjne: 

 drogi wojewódzkie z nawierzchnią asfaltową; długość drogi na terenie 

gminy wynosi 7,418 km, na terenie miasta 5,335 km, w sumie długość dróg 

wojewódzkich wynosi 12,753 km; 
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 drogi powiatowe o nawierzchni twardej i gruntowej; długość dróg na 

terenie miasta jest równa 9,471 km, na terenie gminy 38,971 km, w sumie długość 

dróg powiatowych wynosi 48,458 km; 

 drogi gminne o nawierzchni gruntowej. długość dróg na terenie miasta 

wynosi 33,6 km, na terenie gminy 85,6 km, w sumie łączna długość dróg 

gminnych jest równa 119,2 km. 

Na terenie miasta i gminy nie prowadzi się badań uciążliwości komunikacyjnej. 

 

Strategia działań: 

 

 Na obszarach o korzystnej sytuacji akustycznej tak jak Gmina Żelechów, należy 

podjąć wszelkie działania, aby nie dopuścić do pogorszenia parametrów hałasu. Do 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego należy wprowadzać zapisy 

dotyczące ochrony przed hałasem, a także poprzez wyznaczanie stref ograniczonego 

użytkowania wokół zakładów, szlaków komunikacyjnych i innych obiektów, gdzie 

przekraczane są wartości progowe poziomu hałasu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z dnia 09.01.2002 r. (Dz.U.02.8.81 z 31.01.2002r.). 

 Ograniczenie istniejącego hałasu polega w głównej mierze na wyciszeniu jego 

źródeł. W przypadku trudności technicznych w wyciszaniu źródeł hałasu należy 

podejmować prace ograniczające rozprzestrzenianie się ponadnormatywnych dźwięków. 

W takiej sytuacji wykonuje się osłony i ekrany akustyczne (w tym ekrany wykorzystujące 

zieleń wysoką i niską) lub dokonuje się zmian konstrukcyjnych w obiektach 

pozostających w strefie oddziaływania źródeł hałasu. 

 W zakresie budowy ekranów akustycznych podstawą kompleksowego rozwiązania 

problemu powinno być opracowanie programu operacyjnego. Do roku 2006 mają zostać 

opracowane wytyczne do sporządzania takich programów. 

Ponadto dynamiczny rozwój ruchu kołowego stwarza konieczność modernizacji 

istniejącej sieci drogowej, poprzez przebudowę nawierzchni dróg, korektę łuków itp. 

Pożądany kierunek działań stanowi również sukcesywne ograniczenie ruchu samochodów 

ciężarowych w obszarze zwartej zabudowy. 

 Istotnym zadaniem jest wprowadzenie monitoringu hałasu.  

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 23 stycznia 2001 roku  
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w sprawie wymagań zakresie prowadzenia pomiarów poziomów w środowisku substancji 

lub energii przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem, 

portem (Dz.U. 3.35.308 z dnia 28 lutego 2003 roku) dla dróg krajowych oraz 

wojewódzkich należy wykonywać okresowe pomiary poziomu hałasu co 5 lat w okresie 

wykonywania generalnego pomiaru ruchu. 

Pojedyncze przejawy hałasu przemysłowego występujące na terenie gminy należy 

kontrolować w oparciu o ustawę z dnia 27.04.2001 roku Prawo Ochrony środowiska 

(Dz.U. Nr 62, poz.627) i ustawę z dnia 20.07.1991 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska. 

 Zgodnie z art. 117, 118 i 119 ustawy z dnia 27.04.2001 roku Prawo Ochrony 

środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627) na potrzeby oceny stanu akustycznego środowiska, co 

5 lat sporządza się mapy akustyczne i tworzy programy ochrony środowiska przed 

hałasem. 

Aktualna analiza zagrożenia hałasem na terenie Gminy nie wykazuje konieczności 

wykonania powyższych opracowań. 

 

4.7 Promieniowanie elektromagnetyczne niejonizujące  

 

 Źródłem promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego są przede wszystkim 

linie energetyczne o napięciu powyżej 110 kV oraz stacje telefonii komórkowej. 

 Do najważniejszych czynników mających wpływ na oddziaływanie promieniowania 

elektromagnetycznego na zdrowie człowieka (tzw. parametrów pola) należą:  

 odległość od źródła promieniowania; 

 natężenie pola elektromagnetycznego; 

 czas ekspozycji. 

 

 Brak stałego monitoringu w zakresie elektromagnetycznego promieniowania 

niejonizującego, uniemożliwia ocenę stopnia zanieczyszczenia powietrza 

atmosferycznego wokół obiektów i urządzeń będących jego źródłem. 

Oddziaływanie stacji i linii elektroenergetycznych przejawiające się  

w wytwarzaniu pola elektromagnetycznego reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów  

z dnia 5 listopada 1980 roku w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed 

promieniowaniem niejonizującym szkodliwym dla ludzi i środowiska) oraz 

Rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 
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11 sierpnia 1998 roku w sprawie szczegółowych zasad ochrony przed promieniowaniem 

szkodliwym dla ludzi i środowiska, dopuszczalnych poziomów promieniowania, jakie 

mogą występować w środowisku oraz wymagań obowiązujących przy wykonywaniu 

pomiarów kontrolnych promieniowania. Pola takie występują wokół napowietrznych linii 

przesyłowych wysokiego napięcia 110 kV, 220 kV i 400kV oraz związanych z nimi stacji 

elektromagnetycznych (źródła liniowe). Do punktowych źródeł promieniowania należą 

m.in.: nadajniki radiowe i telewizyjne, stacje bazowe telefonii komórkowej analogowej 

CENTERTEL i cyfrowej GSM instalowane najczęściej na wolnostojących masztach, 

kominach lub wysokich budynkach. 

Zgodnie z art. 20 i 21 ustawy z dnia 27.07.2001 roku o wprowadzeniu ustawy 

Prawo Ochrony Środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw  

(Dz.U. Nr 100,1085) emitowanie pól elektromagnetycznych z urządzeń istniejących 

wymaga uzyskania pozwolenia w terminie do 31 grudnia 2005 roku. Prowadzący może 

uzyskać pozwolenie (za wyjątkiem zintegrowanego) pomimo niespełnienia wymagań 

wynikających ze standardów emisyjnych, jeśli wykaże, że wymagania te zostaną do  

1-ego stycznia 2006 roku. 

 

Na terenie Gminy Żelechów znajdują się : 

 W Żelechowie na ul. Traugutta, stacja bazowa PLUS GSM; otoczenie 

obiektu stanowi zieleń, teren posiany trawą i zadrzewiony; 

 W Żelechowie na ul. Traugutta, na terenie zakładu „WARYŃSKI – 

ŻELECHÓW” znajduje się posadowienie RBS oraz zainstalowane są dwie anteny 

telefonii komórkowej na wieży komina. 

 

Lokalizacja stacji telefonii komórkowej powinna być zgodna z miejscowymi  

planami zagospodarowania przestrzennego. 

Z zachodu na północny-wschód obszar gminy przecinają linie elektroenergetyczne 

220 kV i 110 kV. 

Linia wysokiego napięcia 220 kV przebiega przez miejscowości: Władysławów, 

Piastów, Kalinów, Stary Goniwilk. 

Linia wysokiego napięcia 110 kV przebiega przez teren Władysławowa, 

Stefanowa, Piastowa, Woli Żelechowskiej, miasta Żelechów i Huty Żelechowskiej. 
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 Gmina zasilana jest ze stacji 110/15 kV w Sobolewie, Garwolinie i Stoczku 

Łukowskim, za pomocą magistralnych linii przesyłowych o relacjach Sobolew-Żelechów 

(przez Gończyce), Garwolin-Żelechów (przez Głosków) i Stoczek Łukowski Żelechów. 

 

Strategia działań: 

 

Działania długofalowe, do 2011 roku, powinny polegać na zapewnieniu 

skutecznej ochrony przed działaniem promieniowania elektromagnetycznego. Należy: 

 wprowadzić monitoring źródeł promieniowania elektromagnetycznego, 

zgodnie z uchwalonym „Programem Ochrony Środowiska województwa  

mazowieckiego”, stanowi jedno z zadań, które należy zrealizować w latach  

2004-20011; 

 utrzymywać poziom pól elektromagnetycznych poniżej dopuszczalnych 

lub co najmniej na dopuszczalnym poziomie; 

 zmniejszać poziom pól elektromagnetycznych do co najmniej 

dopuszczalnych norm tam, gdzie są one przekroczone; 

 zgodnie z rozporządzeniem Ministra środowiska z dnia 01.10.2002 r.  

(Dz.U. Nr 176, poz.1453) w sprawie udostępniania informacji  

o środowisku, do dnia 1 kwietnia 2006 roku, powinna powstać 

elektroniczna baza danych, zawierająca wyniki badań okresowych 

kontrolnych poziomów pól elektromagnetycznych oraz informacje  

o terenach, na których stwierdzono przekroczenie dopuszczalnych 

poziomów pól elektromagnetycznych; 

 prowadzić przemyślaną politykę lokalizacyjną dotyczącą nowych 

obiektów, w szczególności obiektów telefonii komórkowej, które zgodnie  

z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.09.2002 roku  

(Dz.U. 02.179.1490) mogą w znaczący sposób oddziaływać  

na środowisko. 

 

4.8 Awarie i klęski żywiołowe 

 

  Zgodnie z ustawą z dnia 18 kwietnia 2002 roku o stanie klęski żywiołowej  
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(Dz. U. Nr 62, poz. 558), klęską żywiołową jest katastrofa naturalna lub awaria 

techniczna, której skutki zagrażają życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu  

w wielkich rozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, a pomoc i ochrona 

mogą być skutecznie podjęte tylko przy zastosowaniu nadzwyczajnych środków. 

Katastrofy naturalne to zdarzenia związane z działaniem sił natury, zaś pojęcie 

poważne awarie zdefiniowane jest w art. 3 ustawy Prawo Ochrony Środowiska  

(Dz. U. z 2001, Nr 62 poz. 627) jako zdarzenie (w szczególności emisja, pożar lub 

eksplozja) powstałe w trakcie procesu przemysłowego, magazynowania lub transportu,  

w którym występuje jedna lub więcej niebezpiecznych substancji, prowadzących do 

natychmiastowego powstania zagrożenia życia lub zdrowia ludzi bądź środowiska lub 

powstania takiego zagrożenia z opóźnieniem. 

Obowiązki w zakresie spraw związanych z poważnymi awariami określone 

zostały w ustawie z 2002 roku o Inspekcji Ochrony Środowiska (Dz.U. z 2002 r Nr 112 

poz. 982 ze zmianami) i polegają one na inicjowaniu działań tworzących warunki 

zapobiegania poważnym awariom środowiska oraz usuwanie ich skutków i przywracanie 

środowiska do stanu właściwego. 

 

Na terenie miasta i gminy Żelechów występuje ryzyko zaistnienia zagrożeń 

środowiska, które mogą być zarówno wynikiem katastrof wywołanych przez siły natury, 

jak również przez awarie infrastruktury technicznej. 

 

Katastrofy naturalne  

Zagrożenia będące następstwem katastrofy naturalnej na omawianym obszarze 

obejmują przede wszystkim zagrożenia pożarowe i w niewielkim stopniu- powodziowe. 
 

Powodzie nie stanowią na omawianym obszarze dużego zagrożenia. Cieki 

tworzące sieć hydrograficzną Gminy Żelechów mogą powodować lokalne podtopienia  

w następstwie roztopów wiosennych. 

Obszar Gminy Żelechów jest zagrożony wystąpieniem pożarów. Zagrożenie to 

dotyczy w głównej mierze miejscowości o zwartej zabudowie o palnej konstrukcji 

i niewystarczającej ilości wody do celów gaśniczych. Zwarta zabudowa oraz układ 

wąskich uliczek powoduje, bowiem znaczne utrudnienie lub brak możliwości 

manewrowania pojazdami straży pożarnej. Gmina Żelechów to obszar o charakterze 

rolniczym. Duża liczba obiektów gospodarczych (stodoły, obory) wiąże się z dużą ilością 
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materiałów łatwo zapalnych, jak słoma i siano. Dodatkowym czynnikiem zwiększającym 

ryzyko wystąpienia pożaru jest nieodpowiednie posługiwanie się urządzeniami 

elektrycznymi, używanie prowizorycznych punktów oświetleniowych i gniazd 

zasilających. Czynnikami zwiększającymi zagrożenie pożarowe są również: rozwój 

infrastruktury oraz starzenie się instalacji elektrycznych na wsiach. 

Lokalnie zagrożenie pożarowe może wystąpić w suchych siedliskach lasu, na 

których brak jest podszytów z gatunków liściastych utrudniających rozprzestrzenianie się 

ognia w lesie. Ponadto, ryzyko pożaru istnieje również w rejonach penetrowanych przez 

ludność (gęsta sieć dróg lokalnych). 

Zagrożenie powoduje brak prowadzenia prac pielęgnacyjnych. Duży problem 

stanowi zaleganie dużych ilości gałęzi i podsuszu, a także brak pasów 

przeciwpożarowych w stanie zmineralizowanym. Niekorzystne czynniki stanowią 

również: zły stan dróg dojazdowych, niewystarczająca ilość zasobów wodnych do celów 

gaśniczych, a także niepełne oznakowanie tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi, 

dotyczącymi bezpieczeństwa pożarowego.  

Ponadto, występujące okresowo susze powodują zwiększenie się palności lasów. 

Przeciętna powierzchnia spalonego lasu jest zazwyczaj niewielka, lecz systematycznie 

wzrasta liczba pożarów.  

Statystycznie najwięcej pożarów powstaje w wyniku nieumyślnego zaprószenia 

ognia oraz coraz częściej przyczyną pożaru jest podpalenie. Zagrożenie to nasila się  

w okresie wiosennym i letnim (kwiecień- październik). 
 

Zagrożenia cywilizacyjne 

Wystąpienie tego rodzaju zagrożenia na terenie Gminy Żelechów może być 

związane z transportem niebezpiecznych substancji. Zagrożenie mogą powodować 

również obiekty, które magazynują niebezpieczne substancje. 

Zagrożenie dla mieszkańców i środowiska naturalnego powiatu garwolińskiego stwarza 

transport drogowy substancji niebezpiecznych. 

Cechą charakterystyczną sytuacji kryzysowych związanych z transportem, 

magazynowaniem lub stosowaniem substancji chemicznych mogących powodować 

powstanie zagrożeń - jest wiadoma lokalizacja obiektu niebezpiecznego oraz stała 

lokalizacja obiektów zagrożonych 

Należy zauważyć, że w obrębie Gminy nie znajdują się tzw. zakłady 

o zwiększonym ryzyku i o dużym ryzyku, a więc zakłady stwarzające ryzyko wystąpienia 
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poważnej awarii przemysłowej, zgodnie z klasyfikacjami dyrektywy Rady Unii 

Europejskiej SEVESO II, które znalazły swoje odzwierciedlenie w ustawie Prawo 

ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62, poz.627 z późniejszymi zmianami)  

i w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 09.04.02r. w sprawie rodzajów i ilości 

substancji niebezpiecznych (Dz.U.02.58.535).  

Do lokalnego skażenia może również dojść w pobliżu stacji paliw (na terenie 

Gminy znajdują się trzy stacje paliw płynnych) gdzie są gromadzone znaczne ilości 

etyliny i oleju napędowego.  

 

Strategia działań 

 

W celu zapewnienia skutecznej ochrony ludności i środowiska przed zagrożeniami, 

należy prowadzić następujące działania: 

 uzupełnienie uproszczonego planu urządzenia lasu o część dotyczącą ochrony 

przeciwpożarowej, zgodnie z Rozporządzeniem MOŚZNiL z dnia 28.12.1998r. 

(Dz.U.99.3.16 z 15.01.1999r); 

 propagowanie zasad przeciwdziałania zagrożeniu pożarowemu; 

 uporządkowanie leśnych dróg przeciwpożarowych (szczególnie w obrębie lasów 

niepaństwowych); 

 uzupełnienie oznakowania terenów leśnych (wjazdy do lasu, parkingi leśne) 

tablicami informacyjno- ostrzegawczymi dotyczącymi bezpieczeństwa 

pożarowego, numerów dróg. 

System prewencji, wykrywania i gaszenia pożarów polega na prowadzeniu 

działalności propagandowej, a więc wywieszaniu tablic informacyjnych  

i ostrzegawczych, właściwym utrzymaniu pasów przeciwpożarowych (w stanie 

zmineralizowanym) i terenów przyległych do dróg publicznych na odległość 50m od 

drogi, przez okres zagrożenia pożarowego (t.j w miesiącach: kwiecień- październik). 

Podstawą systemu wykrywania pożarów jest obserwacja prowadzona z wież pożarowych, 

a uzupełnieniem są patrole lotnicze. W okresie utrzymywania się III stopnia zagrożenia, 

Nadleśniczy wprowadza zakaz wstępu do lasu.  

  

Ponadto, należy prowadzić następujące działania: 

 promowanie obszarów bezpiecznych ekologicznie (wolnych od zagrożeń); 
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 przeprowadzanie czynności kontrolno- rozpoznawczych: kontrola instalacji, 

monitoring komputerowy; 

 budowa systemu ratownictwa ekologiczno- chemicznego (m.in. szkolenia 

jednostek operacyjnych, zapewnienie specjalistycznego sprzętu); 

 przeprowadzanie okresowych kontroli, weryfikowanie wyników raportu 

bezpieczeństwa, sporządzanie i okresowe weryfikowanie planu operacyjno- 

ratowniczego przez użytkowników instalacji mogących spowodować 

zagrożenie środowiska. 
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5. OCHRONA PRZYRODY, KRAJOBRAZU I RÓŻNORODNOŚCI  

BIOLOGICZNEJ 

 

 Na terenie miasta i gminy Żelechów nie występują obszary o międzynarodowej i 

krajowej randze przyrodniczo-krajobrazowej, jak również obiekty wchodzące w skład 

Ekologicznego Systemu Obszarów Chronionych. 

Do atrakcyjnych krajobrazowo terenów o randze regionalnej należy dolina rzeki 

Żelechówki, która znajduje się na północ od Żelechowa. 

 

5.1 Krajobraz leśny 

 

 Na terenie miasta Żelechów znajduje się objęty ochroną prawną park zabytkowy. 

Jest to park krajobrazowy z drugiej połowy XVIII wieku. Zajmowana przez niego 

powierzchnia to 7,8 ha, w tym 1 ha stanowią wody. 

Na terenie parku znajduje się pałac, do którego wjazd prowadzi od zachodu w kierunku 

elewacji frontowej, poprzez szeroką aleję obsadzoną lipami. Kompozycja parku łączy 

regularny osiowy układ z krajobrazowym, stanowiąc przykład klasycystycznego ogrodu  

z II połowy XVIII wieku. 

W części północnej parku, znajdują się dwa stawy. 

 W skład drzewostanu wchodzą takie gatunki jak: lipa drobnolistna, klon 

zwyczajny, platan iglicznia, kasztanowiec biały brzoza omszona, klon srebrny, topola 

czarna, sosna wejmutka 

 Na terenie Gminy wyróżnia się planowane rezerwaty przyrody: 

 „Kalinowski Bór” 

Jest to rezerwat krajobrazowo – leśny. Jego obszar objąłby północną część boru 

między Podlesiem a Kalinowem i Goniwilkiem – lasem. 

Obejmuje różne zbiorowiska borowe, w północno-zachodniej części zagłębienie 

śródborowe, łąkę wilgotną i dwa dystroficzne jeziorka. 

Zagłębienie śródborowe to kompleks zarośli łozowych i fragmentów torfowisk 

niskich, przejściowych i wysokich. Gatunkami reprezentującymi to zagłębie są: 

rosiczka, żurawina i wełnianka pochwowata. 
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 W północno-zachodniej części znajduje się polanka, na której występuje 

łąka trzęślicowa ze stanowiskiem goryczki wąskolistnej i fragmenty torfowiska 

niskiego z kozłkiem całolistnym i turzycą żółtą. 

Na południowy zachód od łąki, znajdują się akweny dystroficzne, w których 

występują rzadkie gatunki fauny: pływacz mały i jeżogłówka najmniejsza. 

Spośród większych gatunków ptaków, na terenie projektowanego rezerwatu, 

gniazduje myszołów i gołębiarz. Jedynym występującym tu ptakiem wodnym jest 

kaczka krzyżówka. 

 

 „Wygoda” 

Jest to rezerwat leśno-florystyczny. Obejmuje on południową część Uroczyska 

Wygoda o różnorodnym drzewostanie. Na zachodnim skraju w pobliżu wsi 

Kębłów Nowy, znajduje się torfowisko wysokie. Występuje tu typowo 

wykształcone torfowisko z żurawiną i bagnem zwyczajnym oraz –  

w mniejszym stopniu występującą - wełnianką pochwowatą i modrzewnicą 

zwyczajną. 

W rezerwacie tym występują ptaki należące do grup zagrożonych 

wyginięciem. Wśród nich wymienia się: dzięcioła średniego, muchołówkę 

małą i gołębiarza. Poza gatunkami zagrożonymi wyginięciem, spotyka się 

ptaki potencjalnie zagrożone wyginięciem: perkoz i myszołów. 

 

 

5.2 Pomniki przyrody 

 

 Na terenia miasta i gminy Żelechów znajduje się osiem pomników przyrody, które 

obejmują ochroną łącznie 31 drzew z 5 gatunków: 

1. lipa drobnolistna – znajdująca się przy głównej alei parku zabytkowego  

w Żelechowie; 

2. lipa drobnolistna – znajdująca się przy głównej alei parku zabytkowego  

w Żelechowie; 

3. platan klon – znajdujący się w Żelechowie w części północnej parku zabytkowego 

blisko stawu; 

4. lipa drobnolistna – znajdująca się w Żelechowie, w parku zabytkowym,  
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za pałacem; 

5. dąb szypułkowy – znajdujący się w Żelechowie, na działce Pana S. Witka, około 

125 m na południe od drogi do Żelechowa; 

6. lipa drobnolistna (12 drzew stanowiących aleję) – znajdująca się w Stefanowie,  

po zachodniej stronie drogi gminnej do Stefanowa od skrzyżowania dróg  

Żelechów – Gończyce na polu Pana S. Witka; 

7. grusza pospolita – znajdująca się w Piastowie, 180 m na północ od drogi  

Żelechów – Sobolew; 

8. jałowiec pospolity (13 drzew tworzących aleję) – znajdujący się w Stefanowie,  

na działce leśnej Pana M. Fliska, na południe od drogi Żelechów – Mroków. 

 
Strategia działań: 

 

Na stan obszarów o naturalnym krajobrazie na podstawie przepisów o ochronie 

przyrody mają wpływ różne czynniki: 

 sposób zagospodarowania oraz użytkowania terenu; 

 uprawy rolne, zbiór roślinności; 

 turystyka; 

 stopień zanieczyszczenia powietrza, wód i powierzchni ziemi. 

 

Rozwiązywanie problemów z zakresu ochrony przyrody zależy od decyzji 

administracyjnych władz lokalnych i centralnych oraz od zapewnienia niezbędnych 

środków umożliwiających ochronę obszarową, gatunkową roślin i zwierząt, a także 

całych zespołów roślinnych. 

Realizacja zasady ekorozwoju wymaga objęcia ochroną terenów biologicznie 

czynnych oraz wykorzystania walorów zasobów przyrody w sposób nienaruszający 

procesów ekologicznych. 

 

Wśród priorytetów krótkookresowych (2004-2006) powinny znaleźć się: 

 

 waloryzacje przyrodnicze; 

 objęcie ochroną prawną proponowanych przez władze gminne terenów ( w formie 

rezerwatów, zespołów przyrodniczo-krajobrazowych, użytków ekologicznych); 
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 określenie zasad gospodarowania obowiązujących na terenach budujących sieć 

ekologiczną; 

 stały nadzór ze strony Urzędu Miasta i Gminy nad wycinaniem drzew bez 

pozwolenia; 

 likwidacja dzikich wysypisk, rekultywacja miejsc nielegalnego poboru surowców 

mineralnych; 

 przestrzeganie zakazu wypalania traw; 

 utrzymanie w stanie naturalnym obszarów użytków ekologicznych. 
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6. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO TERENU 

 

6.1 Elementy infrastruktury technicznej 

 

Gospodarka wodno – ściekowa 

 

Gospodarkę wodno-ściekową regulują następujące akty prawne:  
 Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz.U.1997, Nr 78, 

poz. 438); 
 Ustawa Prawo wodne z dnia 18 lipca 2001 r. (Dz.U.2001, Nr 115, poz. 1229 

z późniejszymi zmianami) dotyczy gospodarowania wodami zgodnie z zasadą 
zrównoważonego rozwoju, w tym kształtowania i korzystania z wód oraz 
zarządzania zasobami wodnymi. Ustawa Prawo wodne zakłada, że ścieki 
wprowadzane do wód lub ziemi, niezależnie od tego czy powstają w ramach 
zwykłego, czy też „szczególnego” korzystania z wód – były oczyszczone w stopniu 
określonym jej przepisami i nie zawierały odpadów lub zanieczyszczeń 
pływających, substancji DDT, PCT, PCB, drobnoustrojów chorobotwórczych oraz 
nie powodowały w wodach zmian ich naturalnej biocenozy, mętności, barwy, 
zapachu oraz formowania się piany lub osadów; 

 Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym 
odprowadzeniu ścieków (Dz.U.2001, Nr 72, poz.747 z późniejszymi zmianami) 
zawiera regulacje, które dotyczą między innymi zasad działalności przedsiębiorstw 
wodociągowo-kanalizacyjnych oraz niezawodnego odprowadzania i oczyszczania 
ścieków z uwzględnieniem wymagań ochrony środowiska i optymalizacji kosztów; 

 Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2002 r. w sprawie 
warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi 
oraz w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego  
(Dz.U. Nr 212, poz.1799) precyzuje warunki, które muszą być spełnione przy 
wprowadzaniu różnego rodzaju oczyszczonych ścieków do wód lub do ziemi. 

 

Sieć wodociągowa 

 

 W Gminie Żelechów ludność zaopatruje się głównie w wodę z pierwszego 

poziomu wodonośnego, pochodzącego z piaszczystych utworów czwartorzędowych. Ze 
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względu na występujący na znacznych powierzchniach brak warstwy trudno-

przepuszczalnej izolującej wody pierwszego poziomu wodonośnego przed 

zanieczyszczeniami z zewnątrz, wody te są zanieczyszczone bakteriologicznie  

i chemicznie. 

Głębsze wody czwartorzędowe ujmowane są w studniach czwartorzędowych. 

Na terenie gminy Żelechów jest 5 ujęć wody:  

 

1. Ujęcie w Żelechowie przy ul. Traugutta.  

Właścicielem ujęcia jest firma BUMAR WARSZAWA. Ujęcie obejmuje 

jedną czynną studnię: 

 Studnia o wydajności maksymalnej równej 63 m3/d i wydajności 

eksploatacyjnej 42 m3/h. 

Pozwolenie wodno-prawne ważne jest do 31.10.2013 roku. 

 

2. Ujęcie w Piastowie. 

Właścicielem jest Wielobranżowe Gospodarstwo Pomocnicze  

w Żelechowie. 

Ujęcie obejmuje dwie studnie: 

 Pierwsza studnia o wydajności maksymalnej równej 127 m3/d  

 Druga studnia o wydajności maksymalnej równej 111 m3/d  

Wydajność eksploatacyjna ujęcia jest równa 18 m3/h. 

Pozwolenie wodno-prawne ważne jest do 13.08.2013 roku. 

 

3. Ujęcie w Nowym Goniwilku 

Właścicielem jest Wielobranżowe Gospodarstwo Pomocnicze  

w Żelechowie. 

Ujęcie obejmuje dwie studnie o wydajności średniodobowej równej  

751,56 m3/d  

Wydajność eksploatacyjna ujęcia jest równa 60,0 m3/h. 

Pozwolenie wodno-prawne ważne jest do 03.09.2011 roku. 

 

4. Ujęcie w Żelechowie przy ul Piłsudzkiego. 

Właścicielem jest Wielobranżowe Gospodarstwo Pomocnicze  
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w Żelechowie. 

Wydajność średniodobowa wynosi 44,40 m3/d. 

Wydajność eksploatacyjna ujęcia 40,00 m3/d. 

Pozwolenie wodno prawne ważne jest do 03.09.2011 roku. 

 

5. Ujęcie w Żelechowie przy ul Piłsudskiego 36. 

Właścicielem jest Starostwo Powiatowe w Garwolinie. 

Wydajność maksymalna wynosi 80,00 m3/d. 

Wydajność eksploatacyjna ujęcia 32,0 m3/d. 

Pozwolenie wodno prawne ważne jest do 31.07.2005 roku. 

 

6. Ujęcie w Żelechowie przy ul Piłsudskiego 38. 

Właścicielem jest Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska  

w Żelechowie”. 

Wydajność maksymalna wynosi 80,00 m3/d. 

Wydajność eksploatacyjna ujęcia 32,0 m3/d. 

Pozwolenie wodno prawne ważne jest do 31.03.2005 roku. 

Ujmowana woda przed wykorzystaniem do celów pitnych i gospodarczych poza 

ujęciami 4 i 6, wymaga uzdatniania.  

W ujęciu 1-szym w Żelechowie i w ujęciu 3-cim w Nowym Goniwilku woda 

uzdatniania jest poprzez odżelazienie, odmanganianie i napowietrzanie. W ujęciu  

w Piastowie uzdatniana jest poprzez odżelazianie, a w ujęciu 5-ym w Żelechowie poprzez 

odmanganianie. 

Po uzdatnieniu spełnia wymogi Ministra Zdrowia podane w rozporządzeniu z dnia  

19.11.2002 – Dz. U. Nr 203, poz. 1718. 

Na terenie Gminy długość sieci wodociągowej wynosi 87,6 km, w tym w samym 

Żelechowie 17,0 km. Długość przyłączy na terenie całej Gminy wynosi 56,4 km, na 

terenie samego miasta 20,9 km. 

Na koniec roku 2003 do sieci wodociągowej podłączonych było 1255 mieszkańców, ilość 

połączeń do budynków na terenie miasta wynosiła 477. 

Do roku 2006 planowana jest budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: 

Kalinów, Kębłów Stary, Wola Żelechowska, Janówek, Żelechów na ul. Letnisko. 
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Gospodarka ściekowa 

 

 Na terenie miasta i gminy Żelechów funkcjonuje mechaniczno-biologiczna 

oczyszczalnia ścieków, zlokalizowana przy ul. Piłsudskiego. 

W zakresie odprowadzania i wywozu ścieków mieszkańcy obsługiwani są przez 

następujące jednostki: 

 Damian Miszkurka (Żelechów, ul. Sienkiewicza); 

 Marek Skwarek (Nowy Kęłbów, gm. Żelechów); 

 EKO LIDER Jarosław Wyglądała (Lucin, gm. Garwolin); 

 Kazimierz Kiliszek (Żelechów, ul. Długa); 

 CZYSTOPOL Danuta Gendek (Górzno Kolonia, gm. Górzno). 

 

Projektowana przepustowość oczyszczalni (przepływ średni dobowy): 

 I etap – 1550 m3/d 

 II etap – 1990 m3/d 

Oczyszczalnia przyjmuje około 400 m3/d, w tym 30% stanowią ścieki dowożone z szamb 

oraz z pobliskiej garbarni. 

Technologia oczyszczania to oczyszczanie wstępne na kracie oraz piaskowniku,  

a następnie oczyszczanie biologiczne metodą osadu czynnego dwufazowego w komorze 

biosorpcji i biostabilizacji, po czym następuje klarowanie ścieków w osadnikach 

pionowych wielolejowych. 

 

Tab. 10 Stan ścieków oczyszczonych przed zrzutem do rzeki Żelechówka. 

L.p. Parametr Jednostka Wartość 

1 BZT5 mg O2/l 11,0 

2 ChZT-Cr mg O2/l 61,0 

3 Zawiesina ogólna mg/l 24,0 

4 Azot ogólny mg N/l 110,0 

5 Fosfor ogólny mg P/l Brak danych 

6 Odczyn pH Brak danych 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Żelechowie. 

 

 Analizując wyniki badań ścieków oczyszczonych (otrzymane z Urzędu Miasta  
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i Gminy w Żelechowie) widać, że aktualnie jakość ścieków oczyszczonych nie 

odpowiada wymogom Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 29 listopada 2003 r. 

(Dz. U. Nr 212 poz.1744). Proces oczyszczania z napowietrzaniem przy pomocy 

aeratorów powierzchniowych i szczotek napowietrzających nie spełnia wymogów, dla 

potrzeb usuwania związków biogennych. 

Pozostałe wartości parametrów zanieczyszczeń znajdują się w przedziałach 

dopuszczalnych wartości wskaźników przy RLM = 2500. 

Oczyszczone ścieki odprowadzane są do rzeki Żelechówki. 

 

Tab. 11 Stan wody w rzece Żelechówka za punktem zrzutu ścieków. 

L.p. Parametr Jednostka Wartość 

1 BZT5 mg O2/l 5,5 

2 ChZT-Cr mg O2/l 20,5 

3 ChZT-Mn  mg O2/l 8,0 

4 Zawiesina ogólna mg/l 10,0 

5 Azot azotynowy mg HO/l2 0,052 

6 Azot azotanowy mg NO3/l 4,93 

7 Azot amonowy Mg N4H/l 0,11 

8 Azot Kjeldahla mgN/l 1,16 

9 Azot ogólny mg N/l 6,14 

10 Fosfor ogólny mg P/l 0,24 

11 Substancja rozp. ogółem  458,0 

12 Zawiesina ogółem mg/l <10,00 

13 Odczyn  pH 7,37 

Źródło: Urząd Miasta i Gminy w Żelechowie. 

 

 Według Wyników badań otrzymanych z Urzędu Miasta i Gminy Żelechów, wody  

w rzece Żelechówka kwalifikują się do III klasy czystości. 

Analizując wyniki poszczególnych parametrów wody w rzece Żelechówka widać, 

że wyniki badań wskaźników biogennych (azotu azotanowego, amonowego  

i azotynowego) świadczą o I klasie czystości wód w rzece. O zaklasyfikowaniu rzeki do 

trzeciej klasy czystości zadecydowały wskaźniki tlenowe. 
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Pod koniec marca 2004 roku została wydana decyzja Nr 110/04, zatwierdzająca projekt 

budowy i modernizację oczyszczalni ścieków. Projekt modernizacji uwzględnia 

uzyskanie parametrów ścieków oczyszczonych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 

Środowiska z 29 listopada 2002 r. dla tej wielkości oczyszczalni (obsługującej 2000 – 

9999 MR). 

 

W roku 2003 wymierzono karę pieniężną za emisje ścieków, znajdującemu się na terenie 

gminy zakładowi (tj. Wielobranżowemu Przedsiębiorstwu Pomocniczemu  

w Żelechowie). Kara wyznaczona została ze względu na przekroczenie w azocie 

amonowym i wyniosła 28,82 zł, oraz łączna za 2002 rok – 92 192,28 zł. 

Ze względu na prowadzoną modernizację miejskiej oczyszczalni ścieków w Żelechowie, 

kara ta została odroczona. 

 

Długość sieci kanalizacyjnej wynosi jedynie 9,6 km i obejmuje miasto Żelechów. 

Do roku 2008 planowana jest budowa sieci kanalizacyjnej w Żelechowie w zlewniach: 

PP1, PP2, PP3, PP4 oraz na ulicy Kochanowskiego i Długiej. Przewiduje się, że długość 

sieci kanalizacyjnej wyniesie wtedy 16070 km 

 

Działania w zakresie odprowadzania i oczyszczania ścieków komunalnych 

stanowią jedno z priorytetowych zadań w skali całego kraju. 

Podstawy prawne i organizacyjne odprowadzania i oczyszczania ścieków 

komunalnych, przetransponowujące unijne akty prawne niezbędne dla realizacji zapisów 

Traktatu Akcesyjnego w tym zakresie, a w szczególności dyrektywę 91/271/EWG z dnia 

21.05.1991r. w sprawie oczyszczania ścieków komunalnych, stanowią m.in.: 

 ustawa z dnia 08.03.1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. nr142, poz. 

1591), która zobowiązuje gminy do odprowadzania i oczyszczania ścieków 

komunalnych jako zadanie własne gminy, w terminach określonych ustawowo; 

 ustawa z dnia 18.07.2001r. Prawo wodne ( Dz. U. nr115, poz. 1229), która określa 

m.in. zasady ochrony wód, a w szczególności zobowiązuje do: 

1. wyposażenie aglomeracji w zbiorcze sieci kanalizacyjne i oczyszczalnie 

ścieków (art.43, 208) w terminach: 

 do 31.12.2010 dla aglomeracji o RLM powyżej 15 000, 
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 do 31.12.2015 dla aglomeracji o RLM od 2000 do 15 000, 

2. zapewnienia 75% redukcji całkowitej ładunku azotu i fosforu w ściekach 

komunalnych (art. 45); 

3. realizacji zadania własnego gmin w zakresie usuwania i oczyszczania 

ścieków (art.208). 

 

Kierunek działań w zakresie rozbudowy, budowy i modernizacji systemów 

kanalizacji zbiorczych i oczyszczalni ścieków oraz nakłady związane z ich realizacją, 

kierunki zagospodarowania osadów powstających na terenie oczyszczalni ścieków,  

a także możliwość pozyskiwania środków finansowych na realizacje zadań zostały 

zawarte w Krajowym Programie Oczyszczania Ścieków Komunalnych (2003). Program 

ten przewiduje ponadto podwyższenie wysokości kar za niedotrzymanie standardów, 

kontrolę wszystkich oczyszczalni ścieków w miastach powyżej 10 000 mieszkańców  

w zakresie spełniania przez nie warunków wprowadzania ścieków do wód lub do ziemi 

i w zakresie przygotowania do realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych. 

 

Gospodarka odpadami 

 

Kwestie działań niezbędnych dla poprawy sytuacji w zakresie gospodarki odpadami 

nie będą omawiane, ze względu na ich zdefiniowanie w „Planie gospodarki odpadami  

w gminie Żelechów” 

 

Gospodarka gazowa 
 
Miasto Żelechów jest zgazyfikowane gazem ziemnym, którego źródłem jest gazociąg 

wysokiego ciśnienia Gończyce-Łuków-Siedlce, przebiegający przez obszar gminy. 

W południowej części miasta Żelechów znajduje się stacja redukcyjno-pomiarowa gazu  

I-ego stopnia o wydajności 1000 m3/h. 
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Strategia działań: 

 

 kontynuowanie budowy  sieci wodociągowej w miejscowościach na terenie 

całej Gminy;  

 prowadzenie okresowej kontroli jakości wody, właściwy wybór lokalizacji 

studni oraz jej konserwacja; 

 budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowościach na terenie całej gminy; 

 pełne zgazyfikowanie gminy. 
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7. EDUKACJA EKOLOGICZNA, DOSTĘP DO INFORMACJI EKOLOGICZNEJ,  

 KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 

 

Edukacja ekologiczna powinna przyczyniać się do wykreowania społeczeństwa 
świadomego powiązań między zagadnieniami gospodarczymi, społecznymi, 
ekologicznymi i politycznymi. 
Dotychczasowy, niski stan świadomości ekologicznej powoduje poważne zakłócenia 
między działaniami technicznymi, a odpowiedzialnością za jakość środowiska 
naturalnego. Podstawowym celem edukacji ekologicznej jest podniesienie świadomości 
ekologicznej społeczeństwa. Duże znaczenie dla edukacji ekologicznej ma zapewnienie 
powszechnego dostępu do informacji o środowisku oraz możliwość instytucjonalnego 
zabezpieczenia dla wyrażania przez społeczeństwo swoich opinii i wpływ na 
podejmowanie decyzji środowiskowych. Edukacja ekologiczna regulowana jest przez 
akty prawne, dokumenty rządowe i międzynarodowe oraz porozumienia 
międzynarodowe. W ramach edukacji ekologicznej wskazane są natychmiastowe 
działania we wszystkich sferach kształcenia i doskonalenia kadr zarządzających 
środowiskiem. Niezwykle istotne jest kształtowanie postaw proekologicznych obywateli 
miasta i gminy. 
 Edukacja ekologiczna, poprzez podnoszenie świadomości ekologicznej 
mieszkańców, pomoże realizować ideę zrównoważonego rozwoju miasta i gminy. 
 Ponieważ na terenia Gminy wiele gleb jest wykorzystywanych rolniczo, celowym 
wydaje się propagowanie rolnictwa ekologicznego, tym bardziej, że oprócz podstawowej 
funkcji produkcyjnej – roślinnej i zwierzęcej oraz przetwórstwa gospodarstwa te mogą 
prowadzić działalność agroturystyczną. Rolnictwo ekologiczne zyskuje coraz większe 
znaczenie na świecie, a dla wielu małych gospodarstw może stanowić dużą szansę.  

Strategia działań: 

 
 Wśród najważniejszych celów krótkookresowych, realizowanych do końca  
2006 roku powinny znaleźć się: 
 prowadzenie systemu informacji o środowisku dla mieszkańców miasta i gminy 

Żelechów; 
 edukacja ekologiczna dla miejscowych rolników; 
 propagowanie i promowanie zachowań służących ochronie przyrody i krajobrazu; 



Program Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Żelechów 

Przedsiębiorstwo Geologiczne „POLGEOL” S.A. 84

 współpraca instytucji publicznych z pozarządowymi organizacjami 
ekologicznymi; 

 edukacja ekologiczna w szkolnictwie. 
 Działania długoterminowe na rzecz realizacji celów do 2011 roku zostały określone 
jako zagadnienia edukacji szkolnej, edukacji dorosłych i edukacji w zakresie 
kształtowania postaw konsumentów. 
Realizować powinno się: 
 wprowadzenie edukacji ekologicznej, interdyscyplinarnej na każdym poziomie 

edukacji formalnej i nieformalnej; 
 włączenie szkół do realizacji różnych aspektów polityki ekologicznej;  
 podniesienie świadomości ekologicznej dorosłych; 
 edukacja ekologiczna w zakresie komunikacji, transportu, gospodarki odpadami, 

racjonalizacji zużycia wody, energii cieplnej i elektrycznej; 
 promowanie niekonwencjonalnych źródeł energii, np. biopaliw; 
 podnoszenie świadomości społecznej w zakresie biotechnologii, bezpieczeństwa 

biologicznego i chemicznego. 
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8. PROGRAM DZIAŁAŃ KRÓTKOFALOWYCH (2004 – 2006) I DŁUGOFALOWYCH (2007-20011) 

 
TAB.I OCHRONA WÓD I KSZTAŁTOWANIE STOSUNKÓW WODNYCH 

Rodzaj działania/inwestycji Termin 
realizacji 

Źródło 
finansowania 

Szacunkowe koszty 
(w tys. PLN) Jednostka odpowiedzialna za 

realizację działania/inwestycji 2004-2006 2007-2011 
1. Wdrożenie opracowań programowych na ograniczenie 

zrzutu ładunków zanieczyszczeń wprowadzanych do wód, 
w tym: 

 programów działań na rzecz ograniczenia spływu 
zanieczyszczeń azotowych ze źródeł rolniczych; 

 ustanowienie i realizacja stref ochronnych dla 
nowotworzonych ujęć wód podziemnych i 
powierzchniowych 

2004-2011 
 

 
2004 

 
 

2004–2011 

budżet państwa 
fundusze UE 
WFOŚiGW 

brak 
danych 

 

brak 
danych 

 Wojewoda 
RZGW 

Gmina Żelechów 
Przedsiębiorstwa 

2. Budowa sieci wodociągowej : 
 Kalinów – 2990 km 
 Stary Kębłów – 6116 km 
 Żelechów, ul. Letnisko – 4239 km 
 Wola Żelechowska – 680 km 
 Janówek – 5000 km 

 
2004 
2004 
2005 
2005 
2006 

Środki własne 
WFOŚ 
Fundusze 
strukturalne 
ZPORR 

 
72.500 
194.000 
110.000 
20.000 
180.000 

 
- 
- 
- 
- 
 

Gmina Żelechów 

3. Budowa kanalizacji sanitarnej w mieście Żelechów: 
 Zlewnia PP1 – 4750 km 
 Zlewnia PP2 – 2400 km 
 Zlewnia PP3 – 1520 km 
 Zlewnia PP4 – 2400 km 
 Ul. Kochanowskiego – 2000 km 
 Ul. Długa – 3000 km 

 
2004 
2005 
2005 
2006 
2007 
2008 

Środki własne, 
fundusze 
strukturalne 
ZPORR 

 
900.000 
700.000 
500.000 
800.000 

 
 
 
 
 

600.000 
800.000 

Gmina Żelechów 

4. Modernizacja mechaniczno-biologicznej oczyszczalni 
ścieków w mieście Żelechów 

 
2004-2006 

WFOŚ 
Środki własne 
ZPORR 

700.000 
- Gmina Żelechów 

6. Budowa nowego ujęcia w przypadku uzyskania dobrego 
jakościowo źródła wody 2004–2011 

fundusze UE  
Gmina Żelechów 
WFOŚ 

brak 
danych 

brak 
danych Gmina Żelechów 

 



Program Ochrony Środowiska dla miasta i gminy Żelechów 

Przedsiębiorstwo Geologiczne „POLGEOL” S.A. 86 

TAB.II OCHRONA FAUNY I FLORY ORAZ ZASOBÓW LEŚNYCH 

Rodzaj działania/inwestycji Termin 
realizacji 

Źródło 
finansowania 

Szacunkowe koszty 
(w tys. PLN) Jednostka odpowiedzialna za 

realizację działania/inwestycji 2004-2006 2007-2011 
1. Ochrona i pielęgnacja zasobów leśnych oraz 

ekosystemów nieleśnych, w tym obejmowanie ochroną 
cennych obszarów leśnych i nieleśnych 2004–2011 

środki własne LP 
WFOŚiGW 
środki pomocowe 
UE 

brak 
danych 

 

brak 
danych 

 

Nadleśnictwo Garwolin 
Gmina Żelechów 

Właściciele gruntów leśnych 

2. Zalesienie powierzchni w miejscowościach: 
 Gózdek – 1,11 ha 
 Janówek – 0,5 ha 
 Kalinów – 2 ha 
 Kotłówka 15,58 ha 
 Goniwilk – 5,48 ha  
 Kębłów – 10,07 ha 
 Piastów – 2,69 ha 
 Stefanów – 1 ha 
 Huta Żelechowska – 1,36 ha 
 Zakrzówek 5,73 ha 
 Żelechów – 4,3 ha 
 Wola Żelechowska – 1,06 ha 

2004-2011 fundusze 
strukturalne 

brak 
danych 

 

brak 
danych 

 

Nadleśnictwo Garwolin 
Gmina Żelechów 

3. Wykonanie uproszczonych programów urządzenia lasów 
niepaństwowych 2004-2006 

Środki własne, 
fundusze 
strukturalne 

brak 
danych 

 

- 
Starosta Powiatu Garwolin 

4. Ochrona leśnych zasobów genowych, w tym ochrona 
gatunków grożących wyginięciem 

2004–2011 

środki własne LP 
NFOŚiG 
WFOŚiGW 
fundusze 
strukturalne UE, 
programy rolno-
środowiskowe 

brak 
danych 

 

brak 
danych 

 
Nadleśnictwo Garwolin 

5. Konserwacja i pielęgnacja pomników przyrody 2004-2011 WFOŚ i GW brak 
danych 

brak 
danych Gmina Żelechów 

6. Doskonalenie zasad i mechanizmów użytkowania 
obszarów leśnych 2004–2011 

środki własne LP 
środki pomocowe 
UE 

brak 
danych 

 

brak 
danych 

 

Nadleśnictwo Garwolin 
Gmina Żelechów 

Właściciele gruntów leśnych 
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7. Doskonalenie metod aktywnego przeciwdziałania 
zagrożenia przeciwpożarowego praca ciągła 

środki własne LP 
środki pomocowe 
UE 

brak 
danych 

brak 
danych 

Nadleśnictwo Garwolin 
Gmina Żelechów 

Właściciele gruntów leśnych 
 
TAB.III OCHRONA GLEBY I POWIERZCHNI ZIEMI 

Rodzaj działania/inwestycji Termin 
realizacji 

Źródło 
finansowania 

Szacunkowe koszty 
(w tys. PLN) Jednostka odpowiedzialna za 

realizację działania/inwestycji 2004-2006 2007-2011 

1. Szczegółowy projekt rekultywacji terenu o powierzchni 
1,92 ha, zdegradowanego przez składowisko odpadów w 
miejscowości Kotłówka 

2005 Środki własne, 
WFOŚ, GW 1.000 - Gmina Żelechów 

 
TAB.IV OCHRONA POWIETRZA 

Rodzaj działania/inwestycji Termin 
realizacji 

Źródło 
finansowania 

Szacunkowe koszty 
(w tys. PLN) Jednostka odpowiedzialna za 

realizację działania/inwestycji 2004-2006 2007-2011 
1. Modernizacja istniejących kotłowni wykorzystujących 

jako paliwo opałowe węgiel, na kotłownie 
wykorzystujące jako paliwo: gaz, olej opałowy. 

 

2006 fundusze 
strukturalne 

brak 
danych 

 
- Gmina Żelechów, przedsiębiorstwa 

2. Kontynuowanie gazyfikacji gminy 2006 fundusze 
strukturalne 

brak 
danych 

 
- Gmina Żelechów 
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TAB.V OCHRONA PRZED HAŁASEM 

Rodzaj działania/inwestycji Termin 
realizacji 

Źródło 
finansowania 

Szacunkowe koszty 
(w tys. PLN) Jednostka odpowiedzialna za 

realizację działania/inwestycji 2004-2006 2007-2011 
1. Zadrzewienie terenów wzdłuż tras  

komunikacyjnych  Praca ciągła Fundusze celowe 
brak 

danych 
 

brak 
danych 

 
Gmina Żelechów 

2. Poprawa nawierzchni tras komunikacyjnych 
Praca ciągła Fundusze celowe 

ZPORR 

brak 
danych 

 

brak 
danych 

 
Gmina Żelechów 

 
TAB.VI EDUKACJA EKOLOGICZNA, DOSTĘP DO INFORMACJI, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA 

Rodzaj działania/inwestycji Termin 
realizacji 

Źródło 
finansowania 

Szacunkowe koszty 
(w tys. PLN) Jednostka odpowiedzialna za 

realizację działania/inwestycji 2004-2006 2007-2011 
Wprowadzenia i wdrożenia zasad dotyczących udziału 
pozarządowych organizacji ekologicznych w działaniach 
administracji publicznej na rzecz środowiska 
 
 
Dofinansowanie wybranych projektów realizowanych 
poprzez organizacje pozarządowe z obowiązującymi 
zasadami dofinansowania działań w dziedzinie edukacji 
ekologicznej 
 
 
Stałe podejmowanie działań informacyjnych promocyjnych i 
edukacyjnych w formie kursów, szkoleń itp. 
 
Propagowanie rolnictwa ekologicznego 

2004–2005 
 
 
 
 

P 
R 
A 
C 
A 
 

C 
I 
Ą 
G 
Ł 
A 
 

budżet państwa, 
programy 
pomocowe, 
 
 
fundusze 
ekologiczne 
budżet państwa  
programy 
pomocowe 
 
budżet państwa, 
budżet własny 
 
środki własne 
WFOŚiGW  
fundusze 
strukturalne 
programy rolno-
środowiskowe 

4.166 
 

B 
R 
A 
K 
 

D 
A 
N 
Y 
C 
H 
 
 

Gmina Żelechów 
Organizacje pozarządowe 

 
 
 

Gmina Żelechów 
Organizacje pozarządowe 

 
 

Gmina Żelechów 
Przedsiębiorstwa, Organizacje 

pozarządowe 
 
 

Gmina Żelechów 
Organizacje pozarządowe 
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9. METODY KONTROLI PROGRAMU 

 Kontrola wdrażania przebiegu realizacji Programu i oceny realizacji Programu 
w aspekcie realizacji założonych celów opierać się będzie o: 
1. monitoring środowiska – stanu i zmiany presji (przyczyny) na środowisko. Zgodnie 

z ustawą „Prawo ochrony środowiska” państwowy monitoring środowiska ma za 
zadanie wspomaganie działań na rzecz ochrony środowiska poprzez informowanie 
administracji rządowej i samorządowej oraz społeczeństwa o: 
 dotrzymywaniu norm jakości środowiska oraz identyfikacji obszarów 

występowania przekroczeń; 
 skuteczności realizowania programów naprawczych; 
 skuteczności realizowania polityk, programów i strategii ochrony środowiska, 

na każdym szczeblu zarządzania; 
 przyczynach zmian jakościowych zachodzących w środowisku; 
 występujących trendach w jakości wszystkich komponentów środowiska; 
 powiązaniach przyczynowo-skutkowych występujących pomiędzy emisją 

i imisją; 
 stanie środowiska. 

Państwowy monitoring środowiska obejmuje informacje w zakresie: 

 stanu czystości powietrza; 
 jakości wód śródlądowych powierzchniowych i podziemnych; 
 jakości gleb i ziemi; 
 hałasu; 
 promieniowania jonizującego i pól elektromagnetycznych; 
 stanu zasobów, w tym lasów; 
 rodzajów i ilości substancji wprowadzanych do powietrza, wód i gleby; 
 wytwarzania i gospodarowania odpadami. 

Zgodnie z ustawą o Inspekcji Ochrony Środowiska (tj. Dz.U.2002 r. Nr 112, 
poz. 982) państwowy monitoring środowiska (PMŚ) realizowany jest na podstawie 
wieloletnich programów PMŚ opracowanych przez Głównego Inspektora Ochrony 
Środowiska oraz wojewódzkich programów monitoringu środowiska opracowanych 
przez wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska, przy czym programy 
wojewódzkie zawierają zadania określone w wieloletnich programach PMŚ. 

2.  monitoring wdrażania Programu, polegał będzie na ocenie w zakresie: 
 określenie stopnia realizacji przyjętych celów; 
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 oceny realizacji programów i projektów inwestycyjnych w ochronie 
środowiska; 

 określenie stopnia rozbieżności (w %) pomiędzy przyjętymi celami  
i działaniami, a ich wykonaniem; 

 analizy przyczyn tych rozbieżności. 

o Analiza przyczyn rozbieżności powinna obejmować ocenę w zakresie: 

 możliwości finansowych realizacji działań i poszczególnych zadań; 
 możliwości technicznych wykonania zadań (m.in. zasoby ludzkie, 

wyposażenie techniczne); 
 stopnia zaangażowania instytucji odpowiedzialnych za realizację 

działań; 
 reakcji społeczeństwa na propozycje działań zawartych w Programie; 
 aktualnych możliwości prawnych; 
 aktualnych priorytetów, określonych w dokumentach rządowych 

i wojewódzkich. 
3. monitoring skutków realizacji Programu, w tym monitoring świadomości 

społecznej. 
Monitoring skutków realizacji Programu prowadzony będzie poprzez ocenę: 
 poprawy standardów jakości środowiska; 
 poprawy poziomu i jakości życia mieszkańców; 
 aktywności i reakcji społeczeństwa. 

Do najważniejszych mierników w tym zakresie należą: 
 stopień zmniejszenia różnicy (w %), między faktycznym zanieczyszczeniem 

środowiska, a zanieczyszczeniem dopuszczalnym na danym obszarze 
(ładunkiem krytycznym); 

 ilość zużywanej energii, materiałów, wody, wytwarzanych odpadów, 
emitowanych zanieczyszczeń w przeliczeniu na jednostkę dochodu 
narodowego lub wielkość produkcji (wyrażoną w jednostkach fizycznych lub 
wartość sprzedaną) lub na mieszkańca; 

 stosunek uzyskiwanych efektów ekologicznych do ponoszenia nakładów; 
 technologiczno-ekologiczne charakterystyki materiałów, urządzeń  

i produktów ujawniane na etykietach lub w dokumentach technicznych 
produktów. 

Mierniki społeczno-ekonomiczne stosowane będą w zakresie poprawy poziomu 
i jakości życia mieszkańców oraz świadomości społecznej. Podstawowym źródłem 
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informacji w tym zakresie będą badania opinii społecznej, dane statystyczne i inne 
specjalistyczne opracowania. 

Powiatowy szczebel zarządzania środowiskiem 

 Starosta jest organem ochrony środowiska na poziomie powiatu garwolińskiego. 
Posiada on takie instrumenty prawne jak: decyzja, zezwolenie, uzgodnienie, koncesja, 
kontrola i monitoring, nadzór, publiczne rejestry (m.in. zadania w zakresie zalesień  
i nadzoru nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu Państwa, łowiectwa, ochrony 
powierzchni ziemi, ochrony przed hałasem, korzystania z zasobów wodnych, 
wytwarzania, składowania i transportu odpadów niebezpiecznych i innych niż 
niebezpieczne, procesu inwestycyjnego, związane z przedsięwzięciami mogącymi 
znacząco oddziaływać na środowisko, dla których raport może być wymagany). Tworzy 
również programy powiatowe ochrony środowiska, zalesień, rekultywacji gleb na 
obszarach zdegradowanych i gospodarki odpadami. 
Gminny szczebel zarządzania środowiskiem 

Burmistrz Miasta i Gminy jest organem ochrony środowiska na poziomie miasta  
i gminy. Rada Miejska może tworzyć prawo miejscowe. Posiada istotny instrument 
zarządzania przestrzenią i środowiskiem, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania 
przestrzennego. Rada Miejska może stanowić, zgodnie z ustawą o ochronie przyrody 
o utworzeniu, niektórych form ochrony przyrody. Samorząd gminny realizuje inwestycje 
w zakresie ochrony środowiska na obszarze swojej gminy, wydaje decyzje o warunkach 
zabudowy i zagospodarowania terenu, realizuje gospodarkę wodno-ściekową 
i gospodarkę odpadami, prowadzi gospodarkę zielenią. 
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Załącznik 1 

Spis Tabel 

Tab. 1 

Struktura użytków rolnych według przeznaczenia w gminie Żelechów.   

Tab. 2 

Klasa bonitacyjna gleb na terenie gminy Żelechów.       

Tab. 3 

Zmiany stężeń charakterystycznych wybranych parametrów  

w zlewni rzeki Wilgii.          

Tab. 4 

Jakość wody w rzece Żelechówka wg stężeń charakterystycznych.    

Tab. 5  

Monitoring wód podziemnych w powiecie garwolińskim (monitoring krajowy – badania 

PIG). 

Tab. 6 

Tereny przeznaczone do zalesienia w Gminie Żelechów.     

Tab. 7  

Wykaz obiektów, które posiadają pozwolenie na emisję zanieczyszczeń 

do atmosfery.            

Tab. 8  

Wykaz obiektów, które zgłosiły emisję zanieczyszczeń do atmosfery.   

Tab. 9  

Wartości progowe poziomów hałasu w środowisku.      

Tab. 10  

Stan ścieków oczyszczonych.         

Tab. 11  

Stan wody w rzece Żelechówka za punktem zrzutu ścieków oczyszczonych.   

 
TAB. I  Ochrona wód i kształtowanie stosunków wodnych 
TAB.II  Ochrona fauny i flory oraz zasobów leśnych 
TAB.III Ochrona gleby i powierzchni ziemi 
TAB.IV Ochrona powietrza 
TAB.V Ochrona przed hałasem 
TAB.VI Edukacja ekologiczna, dostęp do informacji, komunikacja społeczna 
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Załącznik 2 

Materiały źródłowe 

 
1. Kondracki J. „Geografia fizyczna Polski”, wyd. PWN, Warszawa 1998;  

2. „Rocznik statystyczny – rok 2001”,wyd. GUS, Warszawa 2002; 

3. „Stan środowiska w województwie mazowieckim”, wyd. GUS, Warszawa 2002; 

4. „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta  

i gminy Żelechów”, Białystok 2000; 

5. Strategia rozwoju miasta i gminy Żelechów, Lublin 2000; 

6. „Powszechna inwentaryzacja przyrodnicza” , Siedlce 1996; 

7. Państwowy Instytut Geologiczny w Warszawie. Zakład Hydrogeologii i Geologii 

Inżynierskiej. Centralny Bank Danych Hydrogeologicznych; 

8. Informacje uzyskane z Urzędu Miasta i Gminy w Żelechowie; 

 
 
 
Informacje zamieszczone na stronach internetowych: 

9. www.gminypolskie.pl; 

10. www.wioś.warszawa.pl; 

11. www.bip.mazowieckie.pl; 

12. www.ekofundusz.org.pl; 

13. www.ekogeo.com.pl/pl/fundstr.html; 

14. www1.ukie.gov.pl/kurs/efrr/; 
15. www.europa.eu.int/comm/environment/life; 

16. www.zporr.mgpips.gov.pl/ - 31k. 


