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Rysunek 1. Miasto Żelechów z lotu ptaka (źródło: UM w Żelechowie) 

 

1. Wprowadzenie 
 
Raport został sporządzony na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150 ze zm). Burmistrz Żelechowa ma obowiązek 
sporządzić co 2 lata raport z wykonania programu ochrony środowiska i  przedstawić go Radzie 
Miejskiej w Żelechowie. 
 
Niniejszy Raport z realizacji Programu ochrony środowiska obejmuje okres lat 2009-2010. Jest to 
drugie opracowanie dokumentujące dokonania gminy w zakresie ochrony środowiska. Pierwszy 
Raport z realizacji Programu ochrony środowiska obejmował zakres lat 2007-2008. 
 
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Żelechów został przyjęty przez Radę Miejską w Żelechowie 
Uchwałą Nr XVII/110/04 z dnia 9 listopada 2004 r. Dokument ten został zaktualizowany. Obecnie  na 
terenie Gminy realizowany jest "Program ochrony środowiska dla Gminy Żelechów na lata 2010-2013 
z uwzględnieniem lat 2014-2017", który został przyjęty Uchwałą Nr III/19/10 Rady Miejskiej 
w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2010 r.  
 
Nie opracowano dotychczas wytycznych określających zakres i sposób wykonania raportu z Programu 
ochrony środowiska. Przepisy ustawy Prawo ochrony środowiska również nie narzucają wymagań 
dotyczących zakresu i formy raportu z realizacji Programu. Przyjęto zatem, że raport będzie służył 
ocenie realizacji zadań i celów przyjętych w Programie oraz efektów tych działań, w kontekście stanu 
środowiska i wymagań prawnych. Przedstawiono także stopień rozbieżności między założeniami, 
a realizacją programu wraz z wyjaśnieniem przyczyn w przypadku niezrealizowania, bądź 
niekompletnego zrealizowania założeń programowych. Sformułowane zostały propozycje do jego 
zmiany, wynikające m.in. z konieczności dostosowania zapisów wynikających głównie z aktualnie 
obowiązującego prawa, stanowiącego implementację przepisów Unii Europejskiej, aktualnego stanu 
środowiska na terenie Gminy Żelechów, możliwości finansowania inwestycji i działań w polach 
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strategicznych uznanych w Programie za priorytetowe. 
 
Dane zawarte w niniejszym Raporcie pochodzą między innymi z: 
 
1. materiałów udostępnionych przez Urząd Miejski w Żelechowie oraz Starostwo Powiatowe 

w Garwolinie, 
2. danych publikowanych przez Główny Urząd Statystyczny w Warszawie (Bank Danych 

Lokalnych), 
3. informacji uzyskanych z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Warszawie, 

w szczególności opracowania pn. „Stan środowiska w Województwie Mazowieckim w roku 
2009”, 

4. informacji przekazanych przez Urząd Marszałkowski w Warszawie. 
 
2. Omówienie realizacji przyjętych w Programie ochrony środowiska celów 

i działań ekologicznych oraz zadań  
 
W Programie ochrony środowiska dla Gminy Żelechów wyznaczono szereg celów i działań z zakresu 
ochrony środowiska, zmierzających do poprawy w zakresie jego poszczególnych elementów oraz 
zmniejszenia antropopresji. Dla spełnienia priorytetów ekologicznych sformułowano szereg zadań 
o charakterze inwestycyjnym i pozainwestycyjnym. Sposób i stopień ich realizacji zaprezentowano je 
w kolejnych rozdziałach niniejszego Raportu. 
 
Poniżej przedstawiono stan realizacji zadań dla poszczególnych dziedzin ochrony środowiska 
w latach 2009 – 2010. 
 
2.1. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie poprawy jakości wód 
i stosunków wodnych 
 
Wody powierzchniowe 
 
Gmina Żelechów położona jest w dorzeczu rz. Wilgi i posiada dobrze rozwiniętą sieć wodną.  
 
Północno-wschodnia część jest odwadniana przez rzekę Wilgę wraz z jej dopływami. Zachodnia 
i południowo-zachodnia część Gminy odwadniana jest przez rzekę Promnik i jej dopływy, 
a południowo-wschodnie tereny odwadniają górne dopływy reki Okrzejka. Dział wodny oddzielający 
zlewnie tych rzek przebiega w rejonie wsi: Piastów, Stefanów (Kałuskie, Michalin), Żelechów 
ul. Letnisko, Kotłówka, Zakrzówek, Sokolniki. 
 
Wilga jest rzeką II rzędu, prawostronnym dopływem Wisły o długości 67,1 km i powierzchni 
dorzecza 568,9 km2. Rzeka przepływa przez północno-wschodnie tereny Gminy Żelechów, stanowiąc 
jej granicę. Źródło rzeki Wilga znajduje się w okolicach Żelechowa, później rzeka rozwidla się na 
płynące w przeciwnych kierunkach należące do różnych dorzeczy cieki wodne. Ujście rzeki znajduje 
się miejscowości Wilga. Wilga jest obecnie połączona z Wisłą specjalnie utworzonym kanałem, a jej 
naturalne ujście nie odprowadza wody i zmieniło się w duże starorzecze. Rzeka jest w dużej mierze 
nieuregulowana, posiada wiele meandrów. Rzeka nie przyjmuje żadnego większego dopływu 
powierzchniowego. Jej zlewnia w środkowej części jest mało zalesiona, a przeważają użytki rolne, 
które zajmują około 60% obszaru zlewni.  
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Rysunek 2. Rzeka Wilga (źródło: http://www.garwoszlaki.pl) 

 
Rzeka Żelechowianka (zwana również Żelechówką) jest lewostronnym dopływem rzeki Wilgi. Ciek 
ten wypływa z podmokłych łąk w południowej części Gminy pomiędzy wsiami Kałuskie 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 Olszanki, zwany dopływem 
z Goniwilka. Przepływa ona przez północną część Gminy w kierunku zachód-wschód. 
 
Promnik jest prawostronnym dopływem Wisły. Wypływa w rejonie Stefanowa i płynie w kierunku 
zachodnim i północno-zachodnim. 
 

 

Rysunek 3. Rzeka Promnik (źródło: garwolszlaki.pl) 

 
W 2009 roku były wykonywane badania jakości wód powierzchniowych dwóch rzek: Wilgi 
i Okrzejki. Punkty pomiarowo kontrolne zlokalizowane były poza terenem Gminy Żelechów - 
w Trojanowie oraz Miastkowie Kościelnym. Poniżej przedstawiono wyniki badań z 2009 r. wraz 
z klasyfikacją przeprowadzoną przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. 
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Tabela 1. Klasyfikacji wskaźników i elementów jakości wód rzek: Wilgi i Okrzejki w 2009 r. 

Nazwa rzeki Nazwa punktu  

Makrofity  Temp. 
Tlen  
rozp. BZT5 OWO 

Przewodność  
w 20o 

Substancje 
rozpuszcz. 

Odczyn  
pH 

Azot  
amonowy 

Azot 
 Kjeldahla 

Azot  
azotanowy 

Azot  
ogólny 

Fosfor 
ogólny 

Okrzejka Trojanów III I II II 
poniżej  
stanu  

dobrego 
I I I I 

poniżej  
stanu  

dobrego 

poniżej  
stanu  

dobrego 
II II 

Wilga Miastków Kościelny II I I II II I I I I 
poniżej  
stanu  

dobrego 
II II II 

 

Nazwa 
rzeki 

Nazwa punktu 
pomiarowo-
kontrolnego Klasa elementów fizykochemicznych (1-5) 

Substancje szczególnie szkodliwe-  
specyficzne zanieczyszczenia  
syntetyczne i niesyntetyczne 

Stan/potencjał 
ekologiczny 

Stan 
chemiczny Klasa  elementów 

biologicznych 

Okrzejka Trojanów stan poniżej dobrego  umiarkowany   III 

Wilga 
Miastków 
Kościelny 

stan poniżej dobrego poniżej dobrego umiarkowany 
ponizej 
dobrego 

II 

 

Wyniki pomiarów wskaźników i substancji, które zadecydowały 
 o jakości rzek w poszczególnych punktach pomiarowych 

stężenie 
Rzeka 

Nazwa punktu pomiarowo-
kontrolnego 

Km biegu 
rzeki 

Gmina 
Klasa 
ogólna nazwa 

wskaźnika 
jednostka 

średnioroczne maksymalne minimalne 

Wilga Miastków Kościelny 44,5 
Miastków 
Kościelny 

non 
Azotyny 

Fosfor ogólny 
Chlor całk. poz. 

mg NO2/l 
mg PO4/l 

mg 
HOCl/l 

0,106 
0,47 
0,015 

0,272 
0,69 
0,015 

0,043 
0,23 
0,015 



W 2009 r. obie badane rzeki charakteryzowały się stanem chemicznym poniżej dobrego - czynnikami, 
które zdecydowały o takiej klasyfikacji były: azot Kjeldahla oraz azot amonowy. Stan i potencjał 
ekologiczny oceniono jako umiarkowany.  
 
Prowadzone w 2006 roku badania wód rzeki Wilgi wykazały we wszystkich punktach pomiarowych 
wody IV klasy jakości – zadawalającej, ze względu na następujące wskaźniki: barwa, fosforany, azot 
Kjeldahla, selen, ogólna liczba bakterii coli, liczba bakterii coli typu feralnego. Ogółem 
7 wskaźników przekroczyło wartości dopuszczalne dla III klasy. W 2008 stan rzeki określono jako 
zły, a klasę ogólną: non. 
 
Prowadzone w 2005 r. badania wód rzeki Okrzejki wykazały IV klasę jakości wód ze względu na 
następujące wskaźniki: barwa, ChZT-Cr, azot Kjeldahla, żelazo, selen, ogólna liczba bakterii grupy 
coli oraz liczba bakterii grupy coli typu kałowego. W 2008 stan rzeki określono jako zły, a klasę 
ogólną: non. 
 
Rzeka Promnik nie była badana w latach 2009-2010. Prowadzone w 2005 roku badania wykazały 
natomiast we wszystkich punktach pomiarowych IV klasę jakości, ze względu wskaźniki: barwa, azot 
Kjeldahla, fosforany, selen, ogólna liczba bakterii grupy coli oraz liczba bakterii grupy coli typu 
kałowego. W stosunku do lat poprzednich stan wód rzeki Promnik nieznacznie się pogorszył. W 2008 
stan rzeki określono jako zły, a klasę ogólną: non. 
 
Głównym zanieczyszczeniem rzek płynących przez teren Gminy jest nieprawidłowo prowadzona 
gospodarka ściekowa oraz zanieczyszczenia obszarowe spływające z terenów rolniczych. Istotne 
źródła zanieczyszczeń rzeki Wilgi (ze względu na ilość wprowadzanych ścieków jak i ich jakość) 
stanowią oczyszczalnie ścieków w Garwolinie i Żelechowie, O.S.M. Garwolin w Woli Rębkowskiej, 
Zespół Szkół Rolniczych w Miętnem.  
 
Wody stojące nie były badane w latach 2009-2010 ani w latach wcześniejszych. Ich stan jest 
nieznany. 
 
Wody podziemne 
 
Pod względem hydrogeologicznym Gmina Żelechów znajduje się w obrębie Niecki Mazowieckiej, 
powstałej z utworów krety, paleogenu, neogenu i czwartorzędu. Główny poziom wodonośny związany 
jest z piętrem paleogenu i neogenu. Utwory te zalegają na dużych głębokościach. Wody tej warstwy 
zawierają zwiększone ilości żelaza i manganu, dlatego do celów pitnych wymagają uzdatniania. 
 
Mieszkańcy Gminy zaopatrują się w wodę przede  wszystkich z pierwszego poziomu pochodzącego 
z piaszczystych utworów czwartorzędowych. Zasilanie pierwszego poziomu wodonośnego odbywa się 
poprzez wody opadowe i roztopowe.  
 
Stosunkowo dobrą izolację pierwszego poziomu wodonośnego, posiadają tereny na północnym-
zachodzie i w centralnej części Gminy. Tereny położone w dolinie Żelechówki, miasto Żelechów 
i południowo – wschodnia część gminy charakteryzują się brakiem izolacji pierwszego poziomu 
wodonośnego. Na pozostałym obszarze poziom ten jest średnio izolowany. Z uwagi na fakt, 
że warstwa trudno przepuszczalna izolująca wody pierwszego poziomu, występuje na znikomym 
procencie terenu, powoduje to zanieczyszczenie tych wód chemicznie i bakteriologicznie. 
 
W latach 2009 – 2010 nie przeprowadzano w ramach monitoringu krajowego badań wód 
podziemnych  na terenie Gminy Żelechów (w mieście Żelechów). Badania takie wykonano natomiast 
w 2008 r. Analizom poddano wody płytkiego krążenia (gruntowe), pochodzące z utworów 
czwartorzędowych o stosunkowo niedużej głębokości stropu. Wody gruntowe w m. Żelechów zostały 
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zaliczone do V klasy – wody złej jakości ze względu na stężenia potasu, azotanów i fosforanów 
(nastąpiło pogorszenie jakości wody w stosunku do 2006 r.). 
 
Zagrożenie zanieczyszczeniem wód podziemnych wynika przede wszystkim z: infiltracji 
zanieczyszczeń z wód powierzchniowych (w dolinach rzek) oraz z migracji wgłębnej zanieczyszczeń 
z obszarów o słabej izolacyjności gruntowej warstw wodonośnych. 
 
Organy Inspekcji Sanitarnej sprawują kontrolę nad jakością wód podziemnych pobieranych na cele 
socjalne i gospodarcze oraz nad stanem sanitarno-higienicznym urządzeń wodnych. Według 
informacji WSSE Oddział Zamiejscowy w Siedlcach wymagania sanitarne spełniała woda 
dostarczana przez wodociągi publiczne i zakładowe.  
 
W latach 2009 – 2010 nastąpił rozwój infrastruktury techniczno – inżynieryjnej służącej ochronie  
jakości wód. Długość sieci wodociągowej wynosiła (w dniu 31.12.2009 r.) 109 km (dane GUS).  
 
W 2009 roku funkcjonowało 1 484 sztuk połączeń do budynków mieszkalnych. Ludność korzystająca 
z wody wodociągowej wynosiła 6 288 osób, co stanowiło 75% mieszkańców Gminy. W mieście 
Żelechów dostęp do wody z wodociągu miało 3 043 osób (75% mieszkańców miasta). Na terenach 
wiejskich gminy 76,1% mieszkańców miało dostęp do wody z wodociągu. 
 
W 2009 roku dostarczono gospodarstwom domowym 210 dam3 wody. Zużycie wody z wodociągów 
na jednego mieszkańca wynosiło w 2009 roku 25 m3, a na jednego odbiorcę – 33,4 m3. Spadły one 
nieznacznie w porównaniu do roku 2008. 
 
W 2009 roku na terenie Gminy funkcjonowało 17,1 km sieci kanalizacyjnej, wyłącznie na terenie 
miasta Żelechów. W 2009 roku czynnych było 663 sztuk połączeń sieci kanalizacyjnej do budynków 
mieszkalnych. Ludność korzystającą z sieci kanalizacyjnej szacowano w 2009 r. na 2 397 osób 
(28,6% mieszkańców Gminy).  
 
W 2009 roku odprowadzono siecią kanalizacyjną 139,7 dam3 ścieków. Ilość ścieków oczyszczonych 
(łącznie ze ściekami dowożonymi i wodami infiltracyjnymi) wynosiła w 2009 roku 163 dam3. 
Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków wyniosła 3 040 osób, wszyscy to mieszkańcy 
miasta Żelechów. 
 
Na terenie Gminy Żelechów funkcjonowały dwa urządzenia do oczyszczania ścieków. Ich wykaz 
przedstawiono w poniższej tabeli: 

Tabela 2. Oczyszczalnie ścieków w Gminie Żelechów (według WIOŚ, stan na 31.12.2010 r.) 

Lp. 
Jednostka 

organizacyjna 
Rodzaj 

oczyszczalni 

Rodzaj 
oczyszczanych 
ścieków 

Metoda 
oczyszczania 

Odbiornik 
ścieków 

oczyszczonych 
km zrzutu 

Miejscowość 

Projektowana 
przepustowość 

max. 

w m
3 

Projektowana 
przepustowość 
śr. dobowa 

w m
3 

1. 

Wielobranżowe 
Gospodarstwo 
Pomocnicze 

w Żelechowie 
oczyszczalnia 

miejska 

biologiczna komunalne osad czynny 

Żelechówka / 
Wilga / Wisła 
2,60 / 53,80 / 

451,10 

 
Żelechów 

2000 1500 

2. 

"Waryński-
Żelechów" Sp. z 
o.o. w upadłości 
 w Żelechowie 

 

biologiczna przemysłowe 
złoże 

biologiczne 
zraszane 

Żelechówka / 
Wilga / Wisła 
4,10 / 53,80 / 

451,10 

 
Żelechów 

50 40 
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Lp. 
Jednostka 

organizacyjna 
Rodzaj 

oczyszczalni 

Rodzaj 
oczyszczanych 
ścieków 

Metoda 
oczyszczania 

Odbiornik 
ścieków 

oczyszczonych 
km zrzutu 

Miejscowość 

Projektowana 
przepustowość 

max. 

w m
3 

Projektowana 
przepustowość 
śr. dobowa 

w m
3 

oczyszczalnia 
zakładowa 

 
Stan realizacji kierunków działań i zadań zawartych w Programie ochrony środowiska dla Gminy 
Żelechów przedstawiono w poniższej tabeli.  

Tabela 3. Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań w zakresie poprawy 
jakości wód i stosunków wodnych w latach 2009-2010 

Lp. Cel, kierunek działań Jednostka 
realizująca 

Stopień realizacji 

1.  Dążenie do relatywnego 
zmniejszenia zużycia wody w 
gospodarstwach domowych, 
przemyśle i rolnictwie 

Mieszkańcy 
gmina, podmioty 

gospodarcze, 
rolnicy 

Cel jest realizowany przez 
użytkowników wody - mieszkańców, 
rolników, przedsiębiorców, zgodnie z ich 
potrzebami, wiedzą, rachunkiem 
ekonomicznym i posiadanymi decyzjami 
i pozwoleniami 
Oszczędność wody jest wymuszona na 
użytkownikach przez wrastające opłaty 
za jej użytkowanie. 
W placówkach oświatowych oraz 
mediach ogólnopolskich i lokalnych 
prowadzona jest edukacja ekologiczna, 
obejmująca także zagadnienia związane z 
ochroną wód i ograniczeniem jej zużycia 

2.  Dążenie do osiągnięcia 
właściwych standardów wód 
powierzchniowych pod 
względem jakościowym 
poprzez ich ochronę przed 
zanieczyszczeniami 
pochodzącymi ze źródeł 
przemysłowych, komunalnych i 
rolniczych 

Gmina 
podmioty 

gospodarcze 

Realizacja celu odbywa się poprzez 
budowę i modernizację obiektów 
oczyszczających ścieki, rozbudowę sieci 
kanalizacyjnej, zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń punktowych, liniowych i 
obszarowych. Podmioty gospodarcze 
realizują cel poprzez modyfikacje 
procesów produkcyjnych oraz montaż 
urządzeń do podczyszczania lub 
oczyszczania ścieków 

3.  Wspieranie realizacji 
indywidualnych systemów 
oczyszczania ścieków w 
zabudowie rozproszonej 

Gmina Działanie realizowane jest przez 
właścicieli nieruchomości. Gmina i 
Powiat udzielają informacji o 
możliwości realizacji takich rozwiązań. 
Gmina nie miała możliwości 
dofinansowania takich działań 

4.  Modernizacja i rozbudowa 
oczyszczalni ścieków 
przemysłowych oraz 
wprowadzanie technologii 
produkcji ograniczających zrzut 
substancji niebezpiecznych 

podmioty 
gospodarcze – 
właściciele i 

zarządcy 
oczyszczalni 
ścieków 

Realizowane przez przedsiębiorców, 
zgodnie z rachunkiem ekonomicznym 
i posiadanymi decyzjami i pozwoleniami 

5.  Ograniczanie spływu rolnicy, inni Działanie realizowane przez osoby 
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Lp. Cel, kierunek działań Jednostka 
realizująca 

Stopień realizacji 

zanieczyszczeń 
powierzchniowych z rolnictwa 

właściciele i 
zarządcy 
terenów 

uprawiające ziemię poprzez rozważne i 
adekwatne do potrzeb stosowanie 
nawozów naturalnych i sztucznych. 
Rola Gminy ogranicza się do udzielania 
informacji związanych z prawidłowym 
stosowaniem nawozów oraz 
informowaniem o placówkach 
zajmujących się specjalistycznym 
doradztwem w tej kwestii 

6.  Współpraca z odpowiednimi 
organami i instytucjami w 
zakresie wykrywania i 
likwidowania źródeł 
zanieczyszczeń wód 

Gmina Mieszkańcy samodzielnie likwidują stare 
ujęcia wody lub wykorzystują je do 
celów niekonsumpcyjnych 
 (np. podlewanie ogrodów). 
Gmina nie prowadzi działań w tym 
zakresie, poza edukacją 

7.  Podnoszenie świadomości 
ekologicznej w zakresie 
oszczędzania wody 

Powiat, Gminy, 
organizacje 

pozarządowe, 
media, szkoły 

Prowadzona jest ogólna edukacja 
ekologiczna, obejmująca także 
zagadnienia związane z ochroną wód i 
ograniczeniem jej zużycia  
Oszczędno wody jest wymuszona na 
użytkownikach przez wrastające opłaty 
za jej użytkowanie. 
Edukacją zajmują się placówki 
oświatowe oraz media lokalne i 
ogólnopolskie 
W 2009 r. zrealizowano następujące 
zadania związane z budową sieci 
wodociągowych: 
- wodociąg w ul. Traugutta i Letnisko – 
przygotowanie dokumentacji  
- wodociąg w ul. Ogrodowej, zakres 
robót obejmuje sieć wodociągową o śr. 
160 
– 400 m i przyłącza wodociągowe – 13 
szt. o łącznej długości 392 m, 
- wodociąg w ul. Chłopickiego, zakres 
robót obejmuje sieć wodociągową z PCV 
o śr. 160 – 447 mb, przyłącza 
wodociągowe – 1 szt o długości 3 m. 
- wodociąg w Starym Goniwilku– 
przygotowanie dokumentacji. 
Ogółem, na działania te przeznaczono 
kwotę 189 820,98 złotych 

8.  Budowa sieci wodociągowej z 
przyłączami 

Gmina  
 

W 2010 r. na terenie gminy Żelechów 
zostały wykonane trzy odcinki sieci 
wodociągowej: w miejscowości Stary 
Goniwilk, Wola Żelechowska, a także w 
Żelechowie w ul. Letnisko i Traugutta. 
Wodociągi na terenie gminy wykonało 
Wielobranżowe Gospodarstwo 
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Lp. Cel, kierunek działań Jednostka 
realizująca 

Stopień realizacji 

Pomocnicze w Żelechowie.  
Łączna wartość wyżej wymienionych 
robót wyniosła 220 739,73 zł.  
W 2009 r. wykonano następujące 
zadania: 
- budowę kanalizacji sanitarnej, zlewnia 
PP 3 etap 4 w Żelechowie w ul. 
Kochanowskiego w zakresie: kanał o śr. 
200 – 748 mb, sieć odgałęzień – 381 mb, 
przyłącza kanalizacyjne – 30 szt. o 
łącznej długości 95 mb.  
- rozliczenie końcowe robót z 2008 r. 
Łącznie, wydano kwotę 706 885,63zł 

9.  Budowa sieci kanalizacyjnej z 
przyłączami 

Gmina 

W 2010 r. wykonano: 
- inwestycję polegającą na wybudowaniu 
kolektora sanitarnego wraz z przyłączami 
do domów w ul. Długiej, ul. Wilczyskiej, 
ul. Chłopickiego i Pudły. Koszt 
inwestycji to 3 161 911,70 zł.  
Inwestycja została dofinansowana z 
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 
„Podstawowe usługi dla gospodarki i 
ludności wiejskiej”. Kwota 
dofinansowania to 1 512 295,00 zł. 

10.  Budowa sanitariatów Gmina W 2009 r. wykonano sanitariat 
ogólnodostępny przy targowisku 
miejskim w Żelechowie. 
W 2010 r. uruchomiono w ratuszu w 
Żelechowie ogólnodostępny szalet 
miejski. 

 
Z analizy stopnia realizacji działań wynika, że rozwój sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, a tym 
samym ochrona wód i racjonalna gospodarka zasobami wodnymi należą do priorytetów polityki 
ekologicznej Gminy. Ich dalsza realizacja w dużej mierze zależy od możliwości finansowych Gminy 
lub możliwości uzyskania dofinansowania ze źródeł zewnętrznych.  
 
Zadania związane z kanalizacja wykonywane były na terenie miasta Żelechów. W dalszym ciągu brak 
sieci kanalizacyjnej na terenach wiejskich Gminy. 
 
Podsumowując można jednak stwierdzić, wyznaczone w Programie ochrony środowiska cele 
z zakresu poprawy jakości wód i stosunków wodnych były w latach 2009-2010 sukcesywnie 
realizowane.  
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2.2. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony powietrza 
atmosferycznego 
 
Na terenie Gminy Żelechów nie prowadzono bezpośrednich pomiarów jakości powietrza 
atmosferycznego. Do określenia jakości powietrza użyto uśrednione wyniki badań dla całego Powiatu 
Garwolińskiego. 

Na terenie Powiatu Garwolińskiego pomiary stanu powietrza prowadzone były przez Wojewódzki 
Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie oraz Powiatową Stację Sanitarno – Epidemiologiczną 
w Siedlcach. Pomiary prowadzono w Garwolinie.  

W celu scharakteryzowania stanu aktualnego w zakresie jakości powietrza atmosferycznego na terenie 
Powiatu Garwolińskiego odniesiono się do „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie 
mazowieckim. Raport za 2009 rok” sporządzonej przez WIOŚ. Wyniki za 2010 r. nie były dostępne 
w chwili wykonywania niniejszego Raportu. 
 
Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r. Nr 25, 
poz. 150 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektor ochrony Środowiska w terminie do 31 marca każdego 
roku dokonuje oceny poziomów substancji w powietrzu w danej strefie za rok poprzedni oraz 
odrębnie dla każdej substancji dokonuje klasyfikacji stref. 
 
Powiat Garwoliński (a wraz z nim Gmina Żelechów) przypisany został do strefy kozienicko - 
grójeckiej o kodzie PL.14.12.z.04 (wyjątek stanowi tu podział stref dla ozonu - O3, w odniesieniu do 
którego funkcjonują tylko 2 strefy: Aglomeracja Warszawska i strefa mazowiecka – Powiat 
Garwoliński przypisany został do ostatniej z nich). W skład strefy kozienicko – grójeckiej wchodzą 
powiaty: grójecki, garwoliński, kozienicki i białobrzeski. Strefa zajmuje powierzchnię 4 108 km2 i jest 
zamieszkana przez 297,9 tys. osób (dane z 2009 r.). 
 
Podobnie jak w latach poprzednich, klasyfikacja stref przeprowadzana jest oddzielnie dla dwóch grup 
kryteriów: ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz ze względu na ochronę roślin, a otrzymane 
wyniki opisywane są w trzech klasach: 
 
klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne powiększone 
o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – poziomy 
dopuszczalne, poziomy docelowe, poziomy celów długoterminowych; 
klasa B – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lecz nie 
przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji; 
klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych, 
poziomów docelowych, poziomów celów długoterminowych; 
 
przy czym: 
 
poziom dopuszczalny to standard jakości powietrza, określa on poziom substancji, który ma być 
osiągnięty w określonym terminie i który po tym terminie nie powinien być przekraczany; 
poziom docelowy to poziom, który ma być osiągnięty w określonym czasie za pomocą ekonomicznie 
uzasadnionych działań technicznych i technologicznych; poziom ten określa się w celu zapobiegania 
lub ograniczenia szkodliwego wpływu danej substancji na zdrowie ludzi lub środowisko jako całość; 
poziom celu długoterminowego to poziom substancji, poniżej którego bezpośredni szkodliwy wpływ 
na zdrowie ludzi lub środowisko jako całość jest mało prawdopodobny; poziom ten ma być osiągnięty 
w długim okresie czasu, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie może być osiągnięty za pomocą ekonomicznie 
uzasadnionych działań technicznych i technologicznych. 
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Wyniki uzyskane dla strefy kozienicko - grójeckiej w 2009 roku przedstawiały się następująco: 

Tabela 4. Klasyfikacja strefy kozienicko - grójeckiej dla zanieczyszczeń mających określone 
poziomy dopuszczalne - ochrona zdrowia - 2009 r. 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń w strefie 
SO2 NO2 PM10 benzen C6H6 ołów Pb CO 
A A A A A A 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za 2009 rok. WIOŚ, Warszawa 

Tabela 5. Klasyfikacja strefy kozienicko - grójeckiej dla zanieczyszczeń mających określone 
poziomy docelowe – ochrona zdrowia - 2009 r. 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń w strefie 

arsen w pyle PM10 nikiel w pyle PM10 kadm w pyle PM10 
benzo(a)piren w pyle 

PM10 
A A A C 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za 2009 rok. WIOŚ, Warszawa 
 
W wyniku rocznej oceny jakości powietrza za 2009 rok dla zanieczyszczeń mających określone 
poziomy dopuszczalne strefę kozienicko - grójecką zakwalifikowano do klasy A (bez przekroczeń 
standardów imisyjnych).  
 
Dla zanieczyszczeń mających określone poziomy docelowe w wyniku rocznej oceny jakości 
powietrza za 2009 rok obszar całego województwa (18 stref, w tym również strefa kozienicko - 
grójecka) otrzymała klasę C ze względu na przekroczenie poziomu docelowego dla benzo/a/pirenu  
w pyle PM10 według kryterium ochrony zdrowia. Przekroczenie stwierdzono w mieście Grójec. 
Przyczyną przekroczeń są komunikacja i indywidualne paleniska domowe, tzw. niska emisja. 
Wysokie stężenia benzo/a/piranu występują w okresie grzewczym, natomiast w okresie letnim 
utrzymują się na ogół poniżej granicy oznaczalności. 
 
Uchwałą Nr 223/09 z dnia 21 grudnia 2009 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego określił 
program ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których został przekroczony 
poziom docelowy benzo(α)pirenu w powietrzu. Uchwała opublikowana została w Dzienniku 
Urzędowym Województwa Mazowieckiego Nr 2 z dnia 4 stycznia 2010 roku, poz. 38. 
 
Poziom docelowy określono także dla ozonu, przy czym w odniesieniu do przedmiotowego parametru 
obowiązuje tylko podział na 2 strefy (Aglomeracja Warszawska i strefa mazowiecka). Uzyskane 
wyniki w strefie mazowieckiej (w obrębie której znajduje się Powiat Garwoliński) spowodowały, 
że została ona zakwalifikowana do klasy C. Przyczyny przekroczeń ozonu to: komunikacja, warunki 
pogodowe, naturalne źródła emisji lub zjawiska, napływ zanieczyszczeń spoza granic województwa, 
i kraju prekursorów ozonu. 
 
Uchwałą Nr 222/09 z dnia 21 grudnia 2009 roku Sejmik Województwa Mazowieckiego określił 
program ochrony powietrza dla strefy mazowieckiej, w której został przekroczony poziom docelowy 
ozonu w powietrzu. Uchwała opublikowana została w Dzienniku Urzędowym Województwa 
Mazowieckiego Nr 2 z dnia 4 stycznia 2010 roku, poz. 37. 
 
Klasyfikacja stref z uwzględnieniem kryteriów określonych w celu ochrony roślin pozwoliła zaliczyć 
strefę kozienicko – grójecką do klasy A ze względu na dwutlenek siarki, tlenki azotu i ozon 
troposferyczny. Natomiast całą strefę mazowiecką, w skład której wchodzi Powiat Garwoliński, 
zaklasyfikowano do klasy C ze względu na przekroczony cel długoterminowy dla ozonu według 
kryterium ochrony roślin. 
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W związku z powyższym, strefa kozienicko – grójecka zakwalifikowana została do programów 
ochrony powietrza POP według kryteriów dla ochrony zdrowia dla zanieczyszczeń, dla których 
określone są poziomy docelowe – benzo/a/piren, obszar przekroczenia - Grójec. Zostanie opracowany 
również Program Ochrony Powietrza dla: benzo/a/piranu (cały obszar województwa) oraz dla ozonu 
(strefa mazowiecka). 
 
Na terenie Gminy Żelechów występują wszystkie kategorie źródeł emisji: punktowe, liniowe (głównie 
komunikacja) i powierzchniowe. Znaczący wpływ na poziom stężeń pyłu w powietrzu 
atmosferycznym ma: emisja zanieczyszczeń ze źródeł bytowo-komunalnych, ze źródeł związanych 
z transportem samochodowym. Dodatkowym źródłem zanieczyszczenia powietrza pyłem jest unos 
pyłu z powierzchni terenu, dróg, dachów, pól uprawnych itd. oraz zanieczyszczenia allochtoniczne, 
napływające spoza terenu Gminy. 
 
Poważnym źródłem zanieczyszczeń powietrza na terenie Gminy Żelechów jest w dalszym ciągu niska 
emisja. Niewątpliwym problemem jest spalanie w domowych piecach odpadów, w tym tworzyw 
sztucznych, gumy i tekstyliów.  
 
Ograniczaniu niskiej emisji sprzyja rozwój sieci gazowej – w 2009 roku jej długość wynosiła 30,852 
km. Liczba połączeń do budynków mieszkalnych wynosiła w 2009 roku 634 sztuk i zwiększyła się 
w stosunku do 2008 roku o 3 sztuki. Liczba odbiorców gazu wynosiła 874 gospodarstw domowych. 
Większość odbiorców – 826 gospodarstw domowych – znajduje się w mieście Żelechów.  
 
Liczba gospodarstw ogrzewających mieszkania gazem wynosiła w 2009 roku 217 sztuk i wykazuje 
niewielką tendencje zniżkową. Ma to związek z podwyżkami cen gazu ziemnego i przechodzeniem 
gospodarstw domowych na inne źródła ciepła.  
 
Ilość zużytego gazu wyniosła w 2009 roku 681,7 tys. m3. W 2009 r. z sieci gazowej korzystało 3 004 
osoby, co stanowi 35,8% ogółu mieszkańców. W mieście z gazu sieciowego korzystało 66,5% 
mieszkańców, a na terenach wiejskich – jedynie 6,1%. 
 
System ciepłowniczy Gminy opiera się w dużej mierze na lokalnych, indywidualnych paleniskach 
domowych lub lokalnych kotłowniach.  Do największych emitorów zanieczyszczeń należą kotłownie 
i obiekty: 
 
• Grupa Holdingowa Bumar-Waryński SA w Żelechowie Sp. z o.o. – 4 kotły typu WCO-80 oraz 

emitory z wydziałów technologicznych, 
• Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Żelechowie - 2 piece RRK-32, 
• Wielobranżowe Gospodarstwo Pomocnicze w Żelechowie - 3 kotły wodne typu OT-335, 
• kotłownia Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej, 
• kotłownia Szkoły Podstawowej w Zakrzówku, 
• kotłownia Zespołu Szkół w Starym Goniwilku, 
• kotłownia Zespołu Szkół w Stefanowie, 
• kotłownia Zespołu Szkół w Żelechowie, 
• kotłownia Zespołu Szkół Nr 1 (dawne Liceum Ogólnokształcące) w Żelechowie, 
• kotłownia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie, 
• kotłownia „SCH’ Piekarnia w Żelechowie, 
• kotłownia w Zespole Szkół w Kębłowie, 
• kotłownia GS „SCH” w Żelechowie pawilon handlowy. 
 
Na stan powietrza oddziałują w coraz większym stopniu źródła komunikacyjne. Wysokie 
zanieczyszczenie powietrza substancjami pochodzącymi ze spalania paliw w silnikach pojazdów 
występuje na skrzyżowaniach głównych ulic miejscowości, przy trasach komunikacyjnych o dużym 
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natężeniu ruchu biegnących przez obszary o zwartej zabudowie. Przyczyną nadmiernej emisji 
zanieczyszczeń ze środków transportu jest przede wszystkim zły stan techniczny pojazdów, zła 
eksploatacja, przestoje w ruchu spowodowane złą organizacją ruchu lub zbyt małą przepustowością 
dróg. 
 
Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań i zadań przedstawiono w poniższej 
tabeli.  

Tabela 6. Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań w ochrony powietrza 
atmosferycznego w latach 2009-2010 

Lp. Cel, kierunek działań Jednostka 
realizująca 

Stopień realizacji 

1.  Dążenie do ograniczenia 
wielkości emisji zanieczyszczeń 
komunikacyjnych 

Gmina, 
właściciele 

nieruchomości, 
podmioty 

gospodarcze, 
posiadacze 
pojazdów 

Zadanie ciągłe, w trakcie realizacji, 
polega na modernizacji dróg, 
usprawnianiu ruchu, technice jazdy, 
itp. Zależy w dużej mierze od 
uwarunkowań ekonomicznych oraz 
właścicieli pojazdów i kierujących 
pojazdami. 
Realizowano oczyszczanie miasta i 
terenów wiejskich - poprzez 
utrzymywanie w czystości ulic, dróg 
gminnych i chodników w okresie 
letnim i zimowym. Na ten cel 
przeznaczono ok. 42 000 zł. 

2.  Dążenie do ograniczenia emisji 
ze źródeł komunalnych, 
szczególnie źródeł niskiej emisji 

Gmina, 
właściciele 
obiektów i 
urządzeń, 

gospodarstwa 
domowe 

 

Zadanie ciągłe, w trakcie realizacji, 
polega na modernizacji źródeł ciepła, 
zamianie paliwa na ekologiczne (np. 
węgla na gaz),  zamianie 
nieefektywnych, przestarzałych źródeł 
ciepła (palenisk domowych opalanych 
węglem, starych kotłowni lokalnych) 
na bardziej ekologiczne i nowoczesne 
(np. opalane gazem lub olejem). 
Zależy w dużej mierze od 
uwarunkowań ekonomicznych – cen 
poszczególnych nośników cieplnych, a 
co za tym idzie - od indywidualnych 
wyborów mieszkańców. 
W 2009 r. dokonano modernizacji 
kotłowni usytuowanej przy Spółdzielni 
Mieszkaniowej w Żelechowie na 
kwotę 172 828 zł. 
 
Żelechowski samorząd przeprowadził 
także inwestycję pn. „Usuwanie 
wyrobów azbestowych na terenie 
miasta i gminy Żelechów”. Inwestycja 
została w 82,79% pokryta z dotacji 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Warszawie, pozostała kwota 
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realizująca 

Stopień realizacji 

pochodziła z budżetu gminy. Z dotacji 
skorzystało 45 właścicieli budynków 
z terenu miasta i gminy Żelechów. 
Łączny koszt demontażu płyt 
azbestowych wraz z wywiezieniem 
i utylizacją wyniósł 50 581,13 zł. 

3.  Dążenie do ograniczenia emisji 
ze źródeł produkcyjnych 

Podmioty 
gospodarcze 

Zadanie ciągłe, w trakcie realizacji, 
polega na zmianie technologii 
produkcji na mniej emisyjną oraz 
zmianie produkcji energii cieplnej w 
przedsiębiorstwach. Zależy w dużej 
mierze od uwarunkowań 
ekonomicznych, w tym kondycji 
danego podmiotu , a co za tym idzie - 
od indywidualnych wyborów samych 
przedsiębiorców 

1.  Modernizacja zakładów 
przemysłowych i obiektów 
energetyki polegająca na 
wprowadzaniu efektywnych i 
ekologicznych technologii – 
doskonalenie procesów spalania 
paliw, instalowanie 
wysokosprawnych urządzeń 
redukujących zanieczyszczenia. 

Podmioty 
gospodarcze 

W trakcie realizacji przez 
poszczególne podmioty 
Zależy w dużej mierze od 
uwarunkowań ekonomicznych, w tym 
kondycji danego podmiotu , a co za 
tym idzie - od indywidualnych 
wyborów samych przedsiębiorców 

2.  Eliminowanie węgla jako paliwa 
w kotłowniach lokalnych i 
gospodarstwach domowych. 

Gmina 
właściciele 
obiektów 

gospodarstwa 
domowe 

W trakcie realizacji przez 
poszczególne gospodarstwa domowe. 
Zależy w dużej mierze od 
uwarunkowań ekonomicznych - cen 
poszczególnych nośników ciepła 

3.  Rozbudowa centralnej sieci 
ciepłowniczej na obszarach 
zwartej zabudowy 

Gmina 
 

Nie realizowane ze względu na brak 
ekonomicznych przesłanek – na terenie 
Gminy dominuje zabudowa 
rozproszona. 

4.  Termomodernizacja budynków 
mieszkalnych i użyteczności 
publicznej. 

właściciele 
obiektów 
Gmina 
Powiat 

Zadanie sukcesywnie realizowane 
przez właścicieli obiektów, a także 
jednostki samorządu terytorialnego 
(obiekty użyteczności publicznej), w 
zależności od posiadanych środków 
finansowych 

5.  Kontynuacja gazyfikacji  Gmina 
Mazowiecka 

Spółka 
Gazownicza 

Zadanie sukcesywnie realizowane. 
Rozbudowa sieci gazowej zależy w 
dużej mierze od uwarunkowań 
ekonomicznych – wobec 
wzrastających cen gazu wiele 
gospodarstw domowych zrezygnowało 
z tej tego nośnika 

6.  Zwiększanie wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii, w 
szczególności energii 

Gmina 
właściciele 
obiektów 

Energia odnawialna jest stosowana w 
coraz szerszym stopniu, ze względu na 
oszczędności w uzyskiwaniu energii. 
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geotermalnej i biomasy gospodarstwa 
domowe 

Stosowane są głównie pompy ciepła, 
kolektory słoneczne 
W 2010 r. inwestorzy rozważali 
uruchomienie na terenie gminy 
elektrowni wiatrowej, jednak nie 
uzyskali decyzji środowiskowej 

7.  Promocja ekologicznych 
nośników energii 

Gmina, podmioty 
gospodarcze 
Mazowiecka 

Spółka 
Gazownicza 

Zadanie ciągłe, realizowane przez 
prowadzenie edukacji ekologicznej 
oraz promocję działalności podmiotów 
gospodarczych prowadzących sprzedaż 
i montaż źródeł energii odnawialnych 
(pompy ciepła, kolektory słoneczne, 
itp.).  
Urząd Miejski w Żelechowie jest w 
trakcie podpisywania umów z 
mieszkańcami gminy Żelechów, 
dotyczących wniosku aplikacyjnego w 
ramach RPO Województwa 
Mazowieckiego - Działanie 4.3 
„Ochrona powietrza, energetyka” o 
dofinansowanie przedsięwzięcia pod 
nazwą „Ciepło ze słońca - poprawa 
jakości środowiska naturalnego gmin 
powiatu garwolińskiego - etap I” 
obejmującego zakup i instalację 
kolektorów słonecznych w 
indywidualnych gospodarstwach 
domowych mieszkańców gminy 
Żelechów. W chwili obecnej około 
230 gospodarstw domowych podpisało 
umowy użyczenia i wyraziło chęć 
zamontowania kolektorów 
słonecznych. Rada Miejska podjęła 
stosowną uchwałę: UCHWAŁA NR 
XXXII/ 230 /10 Rady Miejskiej w 
Żelechowie z dnia 24 września 2010 r. 
w sprawie wyrażenia zgody na 
przystąpienie Gminy Żelechów do 
projektu pn.:”Ciepło ze słońca – 
poprawa jakości środowiska 
naturalnego gmin powiatu 
garwolińskiego”. 

8.  Tworzenie warunków dla 
intensyfikacji ruchu 
rowerowego, wyznaczanie 
układu ścieżek rowerowych 

Gmina 
zarządy dróg 

W miarę możliwości, przy 
modernizacji lub budowie dróg 
wyznaczane są ścieżki rowerowe.  
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9. Modernizacja dróg i ulic oraz 
chodników 

Gmina  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W 2009 r. modernizowano drogi 
gminne i powiatowe: 
- przebudowy drogi powiatowej nr 
1330W na trasie Żelechów –Trojanów 
na odcinku o długości 1050 mb – 
poszerzenie jezdni i wykonanie 
nawierzchni bitumicznej 
(dofinansowanie z budżetu Gminy na 
kwotę 220 000 zł) 
- wykonanie chodników z kostki 
brukowej w ulicy Al. Wojska 
Polskiego na odcinku o długości 153 
m. - na kwotę 20 000 zł. 
- modernizacja publicznych dróg 
gminnych - na kwotę 978 611,79 (w 
tym dotacja z w wysokości 238 000 zł 
z Urzędu Marszałkowskiego). 
W ramach tego zadania 
inwestycyjnego wykonano 
modernizacja ulic w i 
dróg gminnych, a w szczególności: 
- remont drogi w Janówku Nr 131415 
(podbudowa z tłucznia na odcinku o 
długości 445 m i szerokości -5,0 m), 
- droga w Hucie Żelechowskiej –  
wykonanie nawierzchni bitumicznej na 
odcinku 1 320 m o szer. 4,3-4,5 m, 
oraz czyszczenie rowów i profilowanie 
poboczy, 
- ul. Reymonta – wymiana nawierzchni 
chodnika z płyt betonowych na kostkę 
brukową oraz wykonanie wjazdów na 
posesje na odcinku o długości 600,5 
mb i szerokości zmiennej o łącznej 
powierzchni – 749,0 m2, 
- monitoring uliczny, 
- droga w Janówku Nr 131414 – 
podbudowa z tłucznia –na odcinku o 
długości 1120 mb i szerokości 5,0 m, 
- droga we Władysławowie – 
wykonanie podbudowy z tłucznia o 
powierzchni – 3 510 m2 na odcinku o 
długości 702 mb i szerokości 5,0 m. 
Profilowanie poboczy – 702 m2 , 
czyszczenie rowów – 783 mb, 
uzupełnienie poboczy – 182,5 m2, 
- droga w Kotłówce – wykonanie 
nawierzchni bitumicznej na odcinku o 
długości 1 487 mb o powierzchni – 
5 936,7 m2 , plantowanie poboczy i 



 19 

Lp. Cel, kierunek działań Jednostka 
realizująca 
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uzupełnianie podbudowy z 
tłucznia 135 m 2 – 244 599,26zł , 
- wykonanie chodników z kostki 
brukowej w mieście Żelechów w 
ulicach: Sienkiewicza , Staszica, 
Dwernickiego, Mickiewicza, 
Słowackiego, Rynek, Ogrodowa, 
Szkolna), 
- ul. Pudły – zakup mapy do celów 
projektowych. 
 
Pozostałe działania: 
- wykonanie chodnika przy placu 
zabaw przy ul. Al. Wojska Polskiego. 

 W 2010 r. zostały zrealizowane 
zadania: 
- wyremontowano drogi gminne w 
następujących miejscowościach: 
 - Huta Żelechowska - utwardzenie 
tłuczniem łącznie z kopaniem rowów i 
profilowaniem poboczy odcinka drogi 
na dł. 600 m, 
- Piastów - utwardzenie tłuczniem 
łącznie z profilowaniem poboczy 
odcinka drogi na dł. 320 m, 
- Stary Kębłów - utwardzenie 
tłuczniem łącznie z kopaniem rowów i 
profilowaniem poboczy odcinka drogi 
na dł. 457 m, 
- Nowy Goniwilk - utwardzenie 
betonem łącznie z profilowaniem 
poboczy i wykonaniem przepustu na 
odcinku drogi o dł. 430 m, 
- Zakrzówek - utwardzenie tłuczniem 
łącznie z profilowaniem poboczy 
odcinka drogi na dł. 45 m, 
- Kotłówka - utwardzenie tłuczniem 
łącznie z profilowaniem poboczy 
odcinka drogi na dł. 80 m, 
- Nowy Kębłów - utwardzenie 
tłuczniem łącznie z profilowaniem 
poboczy odcinka drogi na dł. 840 m, 
- Żelechów (łącznik ul. Lelewela i Al. 
Wojska Polskiego) - utwardzenie 
tłuczniem łącznie z profilowaniem 
poboczy odcinka drogi na dł. 182 m. 
 
Gmina Żelechów partycypowała 
również w kosztach remontów dróg 
powiatowych zlokalizowanych na 
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terenie gminy Żelechów. Udział 
finansowy gminy w tym 
przedsięwzięciu wyniósł 302 000 zł. 
Współfinansowano realizację 
następujących zadań: 
 - przebudowa drogi powiatowej Nr 
1369W Żelechów – Huta Zadybska – 
Okrzeja, 
- przebudowa drogi powiatowej Nr 
1336W Żelechów – Huta Żelechowska 
– Bród, 
- przebudowa drogi powiatowej Nr 
1365W Żelechów – Mroków, 
- przebudowa drogi powiatowej Nr 
1338W Brzegi – Kalinów – Goniwilk, 
- przebudowa drogi powiatowej Nr 
1364W Anielów – Stefanów. 
  
Oprócz utwardzenia dróg, na terenie 
miasta i gminy Żelechów zostały 
wykonane lub są w trakcie 
przebudowy chodniki. Wykonano 
odcinek chodnika przy ul. Sikorskiego 
wraz ze zjazdami, a także został 
wyremontowany chodnik na ul. 
Szkolnej. Obecnie jest w trakcie 
budowy chodnik na łączniku ulic Aleja 
Wojska Polskiego i Lelewela. 
Został również zakończony kolejny 
etap budowy ul. Ogrodowej w 
Żelechowie, polegającej na 
utwardzeniu kostką brukową zjazdów. 
 
Została zrealizowana również 
inwestycja drogowa pn. „Modernizacja 
drogi gminnej w miejscowości Wola 
Żelechowska”. Inwestycja polegała na 
położeniu nawierzchni bitumicznej na 
długości 597 m oraz wykonaniu 
rowów i profilowaniu poboczy. Koszt 
inwestycji to 131 000 zł. Inwestycja 
została dofinansowana z 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych w wysokości 45 000 
zł. 

10. Termomodernizacja budynków 
użyteczności publicznej 

Właściciele i 
zarządcy obiektów 

Zadanie wykonywane przez właścicieli 
i zarządców obiektów bez udziału 
Gminy 
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Realizacja celów w zakresie ochrony powietrza atmosferycznego należy w dużej mierze do 
obowiązków podmiotów gospodarczych, osób fizycznych. Dotyczy to w szczególności zmiany źródeł 
ciepła oraz termomodernizacji obiektów. Gmina może odgrywać rolę koordynatora działań w zakresie 
ochrony powietrza atmosferycznego – głównym zadaniem w tym zakresie jest edukacja mieszkańców 
dotycząca oszczędnego zużycia energii cieplnej i elektrycznej, korzystania z proekologicznych 
nośników energii. 
 
Stwierdzono, że na terenie Gminy w dalszym ciągu największe ilości zanieczyszczeń emitowanych do 
powietrza pochodzą z niskiej emisji, a następnie z zakładów produkcyjnych oraz lokalnych kotłowni.  
 
Ograniczanie wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych jest zadaniem ponadlokalnym, 
zależnym ponadto od konstruktorów pojazdów i ich użytkowników.  
 
2.3. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed 
hałasem  
 
Szacuje się, że zagrożenie hałasem drogowym stanowi około 80% wszystkich zagrożeń akustycznych 
w środowisku. Największy wpływ na zwiększanie się poziomu hałasu komunikacyjnego na terenie 
Gminy  Żelechów mają: 
 
• odcinki dróg o dużym natężeniu ruchu biegnące w terenie gęstej zabudowy mieszkalnej (np. 

centrum miasta Żelechów), 
• powiązania komunikacyjne między poszczególnymi miejscowościami Gminy. 
 
W latach 2009 – 2010 (a także we wcześniejszych latach) nie prowadzono badań hałasu (w tym 
komunikacyjnego) na terenie Gminy Żelechów. Badania monitoringowe hałasu przeprowadzone 
w 2009 r. na terenie województwa mazowieckiego przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony 
Środowiska w Warszawie wykazały, że hałas komunikacyjny w dalszym ciągu jest jednym 
z największych zagrożeń i uciążliwości. Wszystkie pomiary wykazały przekroczenia dopuszczalnego 
poziomu hałasu dla pory dnia i nocy. Na podstawie pomiarów wykonanych w 2009 r. oraz w latach 
poprzednich można stwierdzić, że poziom zagrożenia hałasem komunikacyjnym nie zmienił się 
w znaczący sposób i jest istotnym zagrożeniem dla mieszkańców województwa mazowieckiego. 
 

 

Rysunek 4. Centrum miasta Żelechów (źródło: www. radiopodlasie.pl) 
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Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań i zadań przedstawiono w poniższej 
tabeli.  

Tabela 7. Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań w zakresie ochrony 
przed hałasem w latach 2009-2010 

Lp. Cel, kierunek działań Jednostka 
realizująca 

Stopień realizacji 

1.  Dążenie do ograniczenia hałasu na terenach, 
gdzie jest on odczuwalny jako uciążliwy, 
szczególnie na terenach gęstej zabudowy 
mieszkalnej (dotyczy to przede wszystkim 
hałasu emitowanego przez środki transportu 
w obszarach miejskich i wzdłuż głównych 
dróg) 

Gmina 
właściciele 
pojazdów, 
właściciele 
obiektów, 

zarządcy dróg 

Zadanie realizowane przez 
właściwe planowanie 
przestrzenne, izolację zielenią, 
stosowanie nowych okien 
dźwiękochłonnych oraz 
elewacji 

2.  Utrzymanie aktualnego poziomu hałasu w 
obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest 
korzystna. 

Gmina 
właściciele 
pojazdów, 
właściciele 
obiektów, 

zarządcy dróg 

Zadanie realizowane przez 
właściwe planowanie 
przestrzenne, izolację zielenią, 
stosowanie nowych okien 
dźwiękochłonnych oraz 
elewacji 

5.  Preferowanie małokonfliktowych lokalizacji 
obiektów przemysłowych przy 
opracowywaniu planów zagospodarowania 
przestrzennego i w procedurach 
inwestycyjnych. 

Gmina Zadanie realizowane podczas 
opracowywania lub 
aktualizacji planów 
miejscowych 
zagospodarowania 
przestrzennego 

6.  Systematyczne eliminowanie w przemyśle 
technologii i urządzeń przekraczających 
wartości normatywne emisji hałasu. 

Podmioty 
gospodarcze 

WIOŚ 

Realizacja zgodnie z 
wydanymi decyzjami i 
ustaleniami pokontrolnymi 
WIOŚ 

7.  Zmniejszanie uciążliwości hałasu 
komunikacyjnego poprzez właściwe 
projektowanie dróg, modernizacje i remonty 
nawierzchni, a także budowę ekranów 
akustycznych w miejscach najbardziej 
zagrożonych oddziaływaniem hałasu. 

Gmina 
zarządy dróg 

Zadanie w trakcie realizacji. 
Realizowane podczas 
opracowywania lub 
aktualizacji planów 
miejscowych 
zagospodarowania 
przestrzennego. 
Zadania związane z 
modernizacją dróg omówione 
zostały w rozdziale: Powietrze 

 
Na terenie Gminy w latach 2009 – 2010 prowadzone były liczne prace zmierzające do poprawy 
infrastruktury drogowej, a co za tym idzie, zmniejszenie uciążliwości hałasowej. W tym przypadku 
niemożliwe jest jednak określenie, w jakim stopniu działania te przyczyniły się do ograniczenia 
uciążliwości hałasu. Zadania związane z modernizacją dróg przedstawiono w poprzednim rozdziale, 
dotyczącym ochrony powietrza atmosferycznego. 

 
Ograniczanie uciążliwości hałasu jest zadaniem trudnym i wymagającym dłuższego czasu realizacji 
oraz znacznych nakładów finansowych. Ograniczanie hałasu pochodzenia przemysłowego i robót 
budowlanych następuje w wyniku modernizacji tych obiektów, głównie pod wpływem zaleceń 
pokontrolnych WIOŚ. 
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2.4. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed 
promieniowaniem elektromagnetycznym 
 
Zagadnienie związane z promieniowaniem elektromagnetycznym należą do najmniej rozpoznanych 
w Gminie Żelechów. Prawo ochrony środowiska oceny poziomów pól elektromagnetycznych 
w środowisku dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. Wykonanie badań 
poziomów pół elektromagnetycznych w środowisku jest zadaniem Wojewódzkiego Inspektora 
Ochrony Środowiska. 
 
Na terenie Gminy Żelechów, ani na terenie Powiatu Garwolińskiego nie prowadzono badań poziomu 
pól elektromagnetycznych. Analiza wyników pomiarów przeprowadzonych w innych 
miejscowościach województwa mazowieckiego (np. w Warszawie, Siedlcach i Radomiu) wykazuje, 
że występujące środowisku poziomy pól elektromagnetycznych są znacznie mniejsze od 
dopuszczalnych poziomów i nie powinny zagrażać środowisku i zdrowiu ludzi. Należy mieć na 
uwadze, że oddziaływanie promieniowania niejonizującego na środowisko będzie stale wzrastać, 
co związane jest z postępem cywilizacyjnym.  

 

Rysunek 5. Lokalizacja punktów monitoringowych promieniowania elektromagnetycznego na 
terenie województwa mazowieckiego w 2009 r. 
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Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań i zadań przedstawiono w poniższej 
tabeli.  

Tabela 8. Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań w zakresie ochrony 
przed promieniowaniem elektromagnetycznym w latach 2009-2010 

Lp. Cel, kierunek działań Jednostka realizująca Stopień realizacji 
1.  Utrzymywanie natężenia promieniowania 

elektromagnetycznego niejonizującego 
poniżej poziomów dopuszczalnych lub co 
najwyżej na tym poziomie 

operatorzy sieci 
komórkowych 

i innych urządzeń 
emitujących 

promieniowanie 

Brak informacji 

2.  Kontynuacja badań, które pozwolą na ocenę 
skali zagrożenia wywoływanego polami 
elektromagnetycznymi oraz poszerzenie 
wiedzy na temat stopnia ich oddziaływania 
(zadanie WIOŚ). 

Urząd Komunikacji 
Elektronicznej, 
operatorzy sieci 
komórkowych  

WIOŚ 

Nie realizowano w 
latach 2009 – 2010 
na terenie Gminy 

3.  Opracowanie systemu informowania 
społeczeństwa o oddziaływaniu pól 
elektromagnetycznych. 

Urząd Komunikacji 
Elektronicznej, 
operatorzy sieci 
komórkowych  

WIOŚ 

W ramach działań 
ogólnopolskich 

4.  Badania poziomu pól elektromagnetycznych Urząd Komunikacji 
Elektronicznej, 
operatorzy sieci 
komórkowych  

WIOŚ 

Nie realizowano w 
latach 2009 – 2010 
na terenie Gminy 

 
 

2.5. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przed 
wystąpieniem poważnych awarii i zagrożeń naturalnych 
 
Na terenie Gminy dotychczas nie odnotowano żadnego przypadku skażenia środowiska w wyniku 
poważnej awarii. Na terenie Gminy Żelechów występuje jedynie ryzyko zaistnienia zagrożeń 
środowiska, które mogą być zarówno wynikiem katastrof wywołanych przez siły natury, jak również 
przez awarie infrastruktury technicznej. 
 
Wieloletnie doświadczenia pozwalają na stwierdzenie, że zagrożenie powodziowe w Gminie 
Żelechów nie występuje. Rozlewiska naturalnych cieków wodnych nie mogą przyjąć katastrofalnych 
rozmiarów. Bieżąca obserwacja poziomu wody przez okolicznych mieszkańców, wynikająca 
z codziennego rytmu ich życia, skutecznie zaalarmuje o zbliżającym się wystąpieniu wody z koryt 
rzek (jeżeli takie nastąpi). Pozwoli to na podjęcie skutecznych działań zapobiegających ujemnym 
skutkom przekroczenia stanów brzegowych. 
 
Również zagrożenie katastrofalnym podtopieniem w Gminie Żelechów nie występuje. Zjawisko to 
w małej skali jest  powodowane przez wysoki poziom wody  powstały na skutek gwałtownych 
roztopów po bardzo śnieżnej zimie bądź po długotrwałych ulewnych deszczach (ciągły, intensywnie 
padający deszcz). Przepustowości koryt rzek i zasilających je cieków wodnych mogą okazać się zbyt 
małe. Nie będą mogły one przyjąć wód do nich spływających. Zalaniu mogą ulec przyległe tereny. 
Korzystną okolicznością jest stopniowe narastanie tego typu zagrożenia. Od pojawienia się jego 
przesłanek do osiągnięcia poziomu alarmowego upływa zwykle kilka dni. Pozwoli to na podjęcie 
skutecznych działań zapobiegających ujemnym skutkom. 
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Pożary należą do najczęściej występujących zagrożeń. Najbardziej zagrożone to rejony wokół 
Janówka, Starego i Nowego Kębłowa, Starego Goniwilka, Kalinowa oraz budynki w obrębie stacji 
paliw znajdujących się przy ul. Długiej w Żelechowie. Duże zagrożenie pożarami (ze względu na 
dużą ilość materiałów palnych) stwarza gęsta sieć stacji paliw płynnych, a także punktów dystrybucji 
lekkich paliw gazowych (wszystkie znajdują się w Żelechowie przy ulicy Długiej). 
 
Na pożary narażone są też budynki w Żelechowie, w części o zwartej zabudowie (szczególnie te, 
które wykonane są z materiałów łatwopalnych, zwłaszcza drewna i papy).  
 
Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań i zadań przedstawiono w poniższej 
tabeli.  

Tabela 9. Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań w zakresie ochrony 
przed poważnymi awariami i zagrożeniami naturalnymi w latach 2009-2010 

Lp. Cel, kierunek 
działań 

Jednostka 
realizująca 

Stopień realizacji 

1.  Zapobieganie 
poważnym awariom  

Starostwo 
Powiatowe,  Straż 

Pożarna, Straż 
Miejska, Policja, 

Centrum 
Zarządzania 

Kryzysowego 
ITD 

Uczestnictwo w szkoleniach oraz doskonalenie 
umiejętności pracowników odpowiedzialnych 
służb ratowniczych i prewencyjnych 

2.  Ochrona ludności 
przed skutkami 
poważnej awarii lub 
klęsk żywiołowych 

Starostwo 
Powiatowe,  Straż 

Pożarna, Straż 
Miejska, Policja, 

Centrum 
Zarządzania 

Kryzysowego 
ITD. 

RZGW 
WZMiUW 

Powstanie i rozwój Powiatowego Centrum 
Reagowania Kryzysowego  
Utrzymywanie w gotowości sprawnego systemu 
zapobiegawczo – interwencyjno – ratunkowego 
na wypadek wystąpienia poważnej awarii lub 
klęsk żywiołowych 
Wydatki związane z zadaniami w 
zakresie obrony cywilnej. 

3.  Minimalizacja 
skutków sytuacji 
awaryjnych 

Starostwo 
Powiatowe,  Straż 

Pożarna, Straż 
Miejska, Policja, 

Centrum 
Zarządzania 

Kryzysowego 
ITD 

Utrzymywanie w gotowości sprawnego systemu 
zapobiegawczo – interwencyjno – ratunkowego 
na wypadek wystąpienia poważnej awarii lub 
klęsk żywiołowych 
 

4.  Zbieranie informacji 
o podmiotach 
stwarzających 
zagrożenie 
wystąpienia 
poważnej awarii 

Centrum 
Zarządzania 

Kryzysowego 

Zadanie ciągłe 
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Lp. Cel, kierunek 
działań 

Jednostka 
realizująca 

Stopień realizacji 

5. Wyposażenie 
jednostek 
ratowniczych w 
sprzęt 

Gmina  Utrzymanie i wyposażenie jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych m.in. zakup 
paliwa do samochodów i motopomp oraz 
remonty i zakup sprzętu strażackiego, koszty 
utrzymania, rozbudowy oraz modernizacji remiz 
OSP, organizowanie zawodów strażackich, 
zakup umundurowania dla strażaków, wypłata 
ekwiwalentu. Zostały zakupione następujące 
rzeczy: 
- OSP w Stefanowie - drabina pożarnicza, 
- OSP Huta Żelechowska - motopompa 
pływająca, 
- OSP Goniwilk – zestaw pompowy, 
- OSP Piastów – agregat prądotwórczy, 
- OSP Zakrzówek - agregat prądotwórczy. 
 
Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu 
Marszałkowskiego na zakup wyposażenia 
w wysokości – 16 415,35,-zł 
 
Rozbudowa i modernizacja remiz strażackich 
objęła: 
- OSP Żelechów – modernizacja remizy, 
- OSP Huta Żelechowska – dokumentacja 
związana z rozbudową oraz zakup wyposażenia, 
- OSP w Kalinowie – dokumentacja projektowa, 
- OSP w Stefanowie - rozbudowa remizy, 
- OSP w Piastowie - rozbudowa remizy, 
- OSP w Łomnicy – wydatki związane z budowa 
remizy . 
 
W 2009 roku zakupiony został samochód dla 
OSP w Żelechowie. 
 
Przekazano dofinansowanie na zakup dwóch 
pojazdów ratowniczych - ambulansów 
sanitarnych. 

 
Na terenie Gminy Żelechów funkcjonuje Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego. Zespół jako 
organ pomocniczy Burmistrza Żelechowa zapewnia wykonywanie zadań z zakresu zarządzania 
kryzysowego i podejmuje działania polegające na: 
 
• zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, 
• przygotowaniu posiadanych sił i środków do przejmowania nad nimi kontroli w drodze 

zaplanowanych działań, 
• reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji kryzysowych, 
• odtwarzaniu infrastruktury lub przywróceniu jej pierwotnego charakteru. 
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Do zadań Zespołu Gminnego w sprawach zarządzania kryzysowego należy : 
 
• ocena i analiza występujących oraz potencjalnych zagrożeń mogących mieć wpływ na 

bezpieczeństwo publiczne Gminy i prognozowanie tych zagrożeń, 
• przygotowywanie propozycji działań i przedstawianie Burmistrzowi wniosków dotyczących 

wykonania, zmiany lub zaniechania działań ujętych w gminnym planie reagowania kryzysowego, 
• przekazywanie do publicznej wiadomości informacji związanych z zagrożeniami, 
• opiniowanie gminnego planu reagowania kryzysowego. 
 
Ponadto: 
 
• ustalanie kierunków działań redukujących lub eliminujących prawdopodobieństwo naruszenia 

stanu bezpieczeństwa publicznego w Gminie lub w znacznym stopniu ograniczających jego 
skutki, 

• podejmowanie działań mających na celu powiększenie zasobów sił i środków niezbędnych do 
efektywnego reagowania,  

• przedstawianie realnych możliwości użycia sił i środków reagowania będących w dyspozycji 
Gminy, 

• przedstawianie wniosków oraz podejmowanie działań mających na celu przywrócenie zdolności 
reagowania i odbudowę zapasów służb ratowniczych oraz odtwarzanie kluczowej dla 
funkcjonowania Gminy infrastruktury krytycznej, 

• przedstawianie propozycji dotyczących zakresu wsparcia organów reagowania Gminy przez 
wyższy szczebel administracji publicznej. 

 
W latach 2009-2010 zostały wydane następujące zarządzenia dotyczące kwestii związanych 
z bezpieczeństwem mieszkańców gminy Żelechów: 
 
• Zarządzenie Nr 144/2009 Burmistrza Żelechowa z dnia 18 listopada 2009 r. w sprawie 

uruchomienia gminnego 'Punktu kontaktowego", 
• Zarządzenie Nr 145 /2009 Burmistrza Żelechowa z dnia 23 listopada 2009 r. w sprawie powołania 

Miejsko - Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 
• Zarządzenie Nr 150 Burmistrza Żelechowa z dnia 1 grudnia 2009 r. w sprawie utworzenia Stałego 

Dyżuru Burmistrza Żelechowa na potrzeby podwyższania gotowości obronnej państwa oraz 
uruchamiania realizacji zadań ujętych w Planie Operacyjnym, 

• Zarządzenie Nr 169/10 Burmistrza Żelechowa z dnia 26 stycznia 2010 r. w sprawie powołania 
komisji do przeprowadzenia gminnego etapu XII edycji Ogólnopolskiego Konkursu Plastycznego 
dla dzieci i młodzieży pod hasłem: "Wiatr, wypadek, ogień, woda - straż zawsze rękę poda", 

• Zarządzenie Nr 178 Burmistrza Żelechowa z dnia 1 marca 2010 r. w sprawie powołania 
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 

• Zarządzenie Nr 201/2010 Burmistrza Żelechowa z dnia 25 maja 2010 r. w sprawie powołania 
Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, 

• Zarządzenie Nr 206/10 Burmistrza Żelechowa Szefa Obrony Cywilnej Gminy z dnia 4 czerwca  
2010 r. w sprawie zakresu oraz sposobu organizacji działania w przypadku, gdy ewakuację 
stopnia zarządzi organ kierujący akcją ratunkową w sytuacji masowego zagrożenia, 

• Zarządzenie Nr 211/10 Burmistrza Żelechowa z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie przygotowania 
Stanowiska Kierowania Burmistrza Żelechowa w Systemie Kierowania Bezpieczeństwem 
Narodowym w gminie Żelechów, 

• Zarządzenie Nr 235/10 z dnia 10 września 2010 r. w sprawie powołania komisji do 
przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji sprzętu obrony cywilnej przyjętego w użytkowanie 
przez UM w Żelechowie. 
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2.6. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony przyrody 
i krajobrazu 
 
Łączna powierzchnia lasów na terenie Gminy wynosi 1 414,1 ha, a łącznie z gruntami leśnymi – 
1 425,8 ha. Tereny leśne zarządzane są przez Nadleśnictwo Garwolin obręb Malamówka. Lesistość 
Gminy wynosi 16,2%.  
 
Lasy położone są na północy, północnym wschodzie, południowym-zachodzie i południu Gminy. 
W centralnej części Gminy z zachodu na wschód nie występują większe kompleksy leśne.  
 
Lasy stanowią głównie bory mieszane. Zajmują one ponad 44% całkowitej powierzchni leśnej. 
Pozostałe dominujące siedliska to las mieszany. 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. 
 
Większość terenów leśnych stanowi własność prywatną - zajmują ponad 1 066,0 ha, co stanowi 75% 
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. 
 
Lasy publiczne zajmują powierzchnię 359,8 ha. Tuż przy południowej granicy miasta znajduje się 
dość duży, państwowy las nazywany żelechowskim, także Uroczysko Wygoda jest lasem 
państwowym.  

 

Rysunek 6. Lasy w Gminie Żelechów (źródło: http://hugo.bikestats.pl) 

 
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.  
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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%. 
 
Na terenie Gminy Żelechów znajdują się cztery pomniki przyrody (źródło: Rozporządzenie Nr 4 
Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 marca 2009 r. w sprawie pomników przyrody położonych na 
terenie Powiatu Garwolińskiego oraz Rozporządzenie Nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 2 marca 
2009 r. w sprawie ustanowienia pomników przyrody położonych na terenie Powiatu Garwolińskiego): 

Tabela 10. Wykaz pomników przyrody na terenie Gminy Żelechów 

Miejscowoś
ć 

Bliższa lokalizacja Obiekt 
poddany 
ochronie 

Nazwa 
gatunkowa 

obiektu 

Obwód 
(cm) 

Wysokość 
(m) 

Żelechów działka nr ewidencyjny 
1455/15 (teren parku 
zabytkowego)  

grupa drzew lipa 
drobnolistna 
platan 
klonolistny 

570, 480 
240 

26,22 
25 

Stefanów w pasie drogi Stefanów – 
Gończyce, działka nr 
ewidencyjny 98/1 

grupa drzew lipa 
drobnolistna 12 
sztuk 

195-370 17-24 

Stefanów 80 m od drogi Stefanów – 
Kębłów, działka nr 
ewidencyjny 785/1 

grupa drzew jałowiec 
pospolity 13 
sztuk 

20-53 5-8 

Władysławów działka nr ewidencyjny 
463/3 

drzewo dąb szypułkowy 435 20 

 
Na terenie miasta Żelechów znajduje się objęty ochroną prawną park zabytkowy. Jest to park 
krajobrazowy z drugiej połowy XVIII wieku. Park zajmuje 7,80 ha gruntu w tym 1 ha stanowią wody. 
Kompozycja jego łączy regularny osiowy układ z krajobrazowym, stanowiąc przykład 
klasycystycznego ogrodu z II połowy XVIII wieku. 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 Żelechowa znajduje się także publiczny park nazywany 
nowym parkiem o powierzchni 0,98 ha, a także 5 zieleńców o łącznej powierzchni 2,4 ha i 3,6 ha 
terenów zieleni osiedlowej.  
 
Na terenie Gminy Żelechów nie występują obszary o międzynarodowej i krajowej randze 
przyrodniczo-krajobrazowej, jak również obiekty wchodzące w skład Ekologicznego Systemu 
Obszarów Chronionych. 
 
Atrakcyjnymi krajobrazowo terenami Gminy o randze regionalnej są: 
 
• Uroczysko Wygoda, 
• Dolina rzeki Żelechówki na północ od Żelechowa, 
• Las na zachód od miejscowości Władysławów, 
• Kompleks leśny obok miejscowości Kalinów. 
 
Teren Gminy jest bardzo zróżnicowany pod względem występującej fauny. Występują tu liczne 
gatunki zwierząt chronionych: nocek, kret, ryjówka aksamitna, ryjówka malutka, rzęsorek rzeczek, 
zębiełek białawy, łasica, wiewiórka. Wiele gatunków ptaków zakłada tam swoje lęgowiska. 
Na szczególną uwagę zasługują: krogulec, rybitwa białoczelna, przepiórka, które należą do gatunków 
silnie zagrożonych wyginięciem. Występują także gatunki zagrożone wyginięciem: łabędź niemy, 
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dzięcioł czarny, dzięcioł średni, świergotek łąkowy, kruk, sowa uszata, oraz wiele gatunków ptaków 
o 4-5 stopniu zagrożenia wyginięciem.  
 
Na obszarze Gminy istnieje niewiele zbiorników wodnych mających podstawowe znaczenie dla 
rozmnażania płazów. Do gatunków chronionych płazów występujących na terenie Gminy należą: 
kumak nizinny, ropucha zielona, rzekotka drzewna, ropucha szara, traszka grzebieniasta. 
 
Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań i zadań przedstawiono w poniższej 
tabeli.  

Tabela 11. Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań w zakresie ochrony 
przyrody i krajobrazu w latach 2009-2010 

Lp. Cel, kierunek działań Jednostka 
realizująca 

Stopień realizacji 

1.  Ochrona terenów chronionych i 
przyrodniczo cennych 

Gmina 
Powiat 
RDOŚ 
GDOŚ 

Zadanie ciągłe, w trakcie realizacji 

2.  Ochrona i zwiększanie terenów 
zielonych na terenie miasta 
Żelechów i innych jednostek 
osadniczych 

Gmina 
właściciele 

terenów 

Zadanie ciągłe, w trakcie realizacji 
Poniesiono wydatki na utrzymanie 
zieleńców w mieście oraz wydatki 
inwestycyjne związane z 
przygotowaniem wykonania zadania w 
zakresie rewitalizacji parku X-lecia. 
Zostało również zlecone wykonanie 
koncepcji architektonicznej na działkach 
nr 320 i 321/1, czyli działkach, na 
których obecnie znajduje się boisko 
Klubu Sportowego „Sęp” oraz tzw. 
„zalew”.  
Zakupiono  zestawy zabawowe na place 
zabaw, które zostały usytuowane przy ul. 
Piłsudskiego w Żelechowie oraz na 
terenie Zespołu Szkół w Starym 
Goniwilku. 

3.  Racjonalne wykorzystanie 
walorów przyrodniczych lasów 

Gmina 
Powiat 

Nadleśnictwa 

Zadanie ciągłe, w trakcie realizacji 

4.  Racjonalne, zgodne z zasadami 
przyrody użytkowanie zasobów 
leśnych 

Gmina 
Powiat 

Nadleśnictwa 

Zadanie ciągłe, w trakcie realizacji 

5.  Określenie potencjalnych 
dalszych obszarów 
predysponowanych do objęcia 
ochroną prawną. 

RDOŚ 
GDOŚ 
Gmina 

Zadanie ciągłe, w trakcie realizacji 

6.  Motywowanie społeczności 
lokalnych do działań na rzecz 
utrzymania walorów 
przyrodniczych. 

Powiat 
Gmina 

Zadanie ciągłe, w trakcie realizacji 

7.  Stałe współdziałanie z Zarządem 
Województwa oraz RDOŚ na 
rzecz koordynacji tworzenia i 

Powiat 
Gmina 

Zadanie ciągłe, w trakcie realizacji 
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Lp. Cel, kierunek działań Jednostka 
realizująca 

Stopień realizacji 

funkcjonowania obszarów 
chronionych. 

8.  Współudział we wdrażaniu i 
opracowywaniu aktualizacji 
wojewódzkiego programu 
zwiększania lesistości. 

Powiat 
Gmina 

Nadleśnictwa 

Zadanie ciągłe, w trakcie realizacji 

9.  Weryfikacja klasyfikacji gruntów 
i uporządkowanie ewidencji 
gruntów zalesionych. 

Powiat 
Gmina 

Nadleśnictwa 

Zadanie ciągłe, w trakcie realizacji 

10.  Upowszechnianie funkcji 
edukacyjnych lasów 

Powiat 
Gmina 

Nadleśnictwa 

Zadanie ciągłe, w trakcie realizacji 

11.  Tworzenie terenów rekreacyjnych Gmina 
Żelechów 

Wykonano projekt  miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego Miasta 
Żelechów  (teren zabytkowego parku 
dworskiego). 
Wykonano projekt studium 
uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta 
i Gminy Żelechów wraz z prognozą 
oddziaływania na środowisko 

 
Główne zadania wyznaczone w Programie ochrony środowiska z zakresu ochrony przyrody 
i krajobrazu były realizowane przez Gminę i dotyczyły: nasadzenia nowych drzew i krzewów, 
urządzania i utrzymania zieleni urządzonej. Prowadzono działania związane z promocją walorów 
przyrodniczych.  
 
2.7. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie ochrony powierzchni 
terenu, surowców mineralnych i gleby 
 
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 rolnych przeważają gleby bielicowe pochodzące z piasków gliniastych lekkich. 
Zalicza się je do kompleksu żytniego bardzo dobrego. Najwięcej tego rodzaju gleb występuje 
w centralnej i północnej części Gminy. 
 
W dolinach rzek i obniżeniach terenu występują głównie gleby: bagienne torfowe, mułowo-torfowe 
i murszowe. 
 
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. 
 
Powierzchnię ziemi na terenie Gminy można określić jako mało zdewastowaną. Jej odporność na 
degradację jest mała i lokalnie średnia. 
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Na terenie Gminy przeważają gleby bardzo kwaśne i kwaśne. Udział procentowy tych gleb waha się 
w granicach 61 – 80%. Gleby te charakteryzują się:  

• średnią zawartością fosforu (gleby o bardzo niskiej i niskiej zawartości tego pierwiastka stanowią 
41 – 60%), 

• średnia zawartością magnezu (gleby o bardzo niskiej i niskiej zawartości tego pierwiastka 
stanowią 41 – 60%), 

• znaczną zawartością magnezu (gleby o bardzo niskiej i niskiej zawartości tego pierwiastka 
stanowiły 33%), 

• znaczną zawartością potasu (gleby o niskiej i bardzo niskiej zawartości tego pierwiastka stanowią 
21 – 40%). 

 
Zawartość metali ciężkich jest niska i wynosi: 
 
• kadmu – 0,12 mg/kg w 1995 oraz 0,15 mg/kg w 2005 roku, 
• miedzi – 2,7 mg/kg w 1995 roku i 3,0 mg/kg w 2000 roku, 
• niklu – 2,8 mg/kg w 1995 roku oraz 3,0 mg/kg w 2000 roku,  
• ołowiu – 10,1 mg/kg w 1995 roku oraz 8,3 mg/kg w 2000 roku, 
• cynku – 18,3 mg/kg w 1005 roku oraz 17,7 mg/kg w 2000 roku. 
  ` 
Wskaźnik syntetycznego zanieczyszczenia metalami ciężkimi gleb Gminy Żelechów określono jako 0, 
co znaczy, że są to gleby nie zanieczyszczone.  
 
Zawartość S-SO4 wynosiła 1,38 mg/100g gleby w roku 1995 i 2000, a zawartość WWA 
(węglowodorów aromatycznych) kształtowała się na poziomie 225 µg/kg w 1995 roku oraz 424 µg/kg 
w 2000 roku. Stopień zanieczyszczenia gleb tymi pierwiastkami określono jako 1 w skali 0 – 3.  
 
Według danych Starostwa Powiatowego w Garwolinie aktualnie na terenie Gminy nie ma terenów 
zdegradowanych wymagających rekultywacji. 
 
Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań i zadań przedstawiono w poniższej 
tabeli.  

Tabela 12. Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań w zakresie ochrony 
powierzchni terenu, surowców mineralnych i gleby w latach 2009-2010 

Lp. Cel, kierunek działań Jednostka realizująca Stopień realizacji 
1.  Zagospodarowanie gleb w sposób 

adekwatny do ich klasy 
bonitacyjnej i zanieczyszczenia.  

osoby uprawiające ziemię W trakcie realizacji, 
zadanie ciągłe 

2.  Zmniejszenie degradacji 
chemicznej i fizycznej gleb oraz 
gruntów. 

osoby uprawiające ziemię W trakcie realizacji, 
zadanie ciągłe 

3.  Zmniejszenie areału terenów 
zdegradowanych i 
zanieczyszczonych. 

właściciele gruntów Nie wykonano - nie było 
takiej potrzeby 

4.  Zwiększenie świadomości 
społecznej odnośnie ochrony 
powierzchni ziemi i gleb. 
Edukacja przeznaczona dla osób 
uprawiających ziemię 

ośrodki doradcze, Gmina, 
Powiat 

ośrodki doradztwa rolniczego 
Urząd Marszałkowski 

Województwa Mazowieckiego 

Upowszechnianie zasad 
Dobrej praktyki rolniczej 
i rolnictwa ekologicznego 
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Lp. Cel, kierunek działań Jednostka realizująca Stopień realizacji 
5.  Ograniczenie przeznaczania 

gruntów na cele nierolnicze i 
nieleśne – ochrona ilościowa. 

Gmina Realizowane poprzez 
zapisy w miejscowych 
planach 
zagospodarowania 
przestrzennego 

6.  Uwzględnianie w planowaniu 
przestrzennym konieczności 
ochrony gruntów wartościowych 
z punktu widzenia gospodarki 
rolnej. 

Gmina Realizowane poprzez 
zapisy w miejscowych 
planach 
zagospodarowania 
przestrzennego 

7.  Wprowadzanie produkcji rolnej 
zgodnie z ustawą o rolnictwie 
ekologicznym (w szczególności 
na obszarach chronionych). 

użytkownicy gleb W trakcie realizacji, 
zadanie ciągłe 

8.  Ochrona gleb przed erozją 
wietrzną i zakwaszeniem. 

użytkownicy gleb W trakcie realizacji  

9.  Ograniczenie czynników 
wpływających na degradację 
gleby i gruntów (głównie emisji 
rolniczych, przemysłowych i 
komunikacyjnych). 

Powiat, Gmina - poprzez 
wydawanie decyzji 
reglamentacyjnych i 

kształtowanie ogólnej polityki 
ochrony środowiska oraz przez 

podmioty oddziaływujące 
negatywnie na środowisko 

podmioty gospodarcze 

Obejmuje szeroki zakres 
działań związanych z 
ochroną powietrza, 
gospodarką odpadami, 
prawidłową uprawą 
ziemi, itp. 

10.  Ochrona złóż nie 
eksploatowanych i obszarów 
perspektywicznych poprzez 
uwzględnienie ich w planach 
zagospodarowania 
przestrzennego  

Gmina Realizowane poprzez 
zapisy w miejscowych 
planach 
zagospodarowania 
przestrzennego 

11.  Rekultywacja lub rewitalizacja 
terenów dawnych wyrobisk 
eksploatacyjnych  
i niedopuszczanie do ich dalszej 
degradacji  (np. w postaci 
niekontrolowanego składowania 
odpadów) 

Gmina 
osoby i jednostki 

odpowiedzialne za powstałe 
powstały stan 

W trakcie realizacji, 
zadanie ciągłe 

12.  Eliminacja nielegalnej 
eksploatacji kopalin, szczególnie 
na terenach rolniczych o 
wysokiej bonitacji gleb, terenów 
chronionych, leśnych i terenów o 
wysokich walorach 
krajobrazowych (szczególnie 
wydm) 

Starosta  
Gminy 
Policja 

 

Zadanie ciągłe 
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2.8. Ocena stopnia realizacji celów i kierunków działań w zakresie edukacji ekologicznej  
 
Edukacja ekologiczna, czyli podnoszenie świadomości ekologicznej całego społeczeństwa jest 
podstawowym warunkiem spełnienia założeń idei zrównoważonego rozwoju. Dotyczy to zarówno 
młodego pokolenia, jak i ludzi dorosłych na wszystkich płaszczyznach życia. Edukacja ekologiczna 
należy do działań o charakterze ciągłym i długofalowym.  
 
Na terenie Gminy Żelechów edukacja ekologiczna przeprowadzana jest w sposób mało różnorodny. 
W najszerszym zakresie zadania z zakresu edukacji ekologicznej wypełniają szkoły, placówki 
kulturalne i organizacje pozarządowe. Zadania związane z edukacją ekologiczną dla mieszkańców 
Gminy Żelechów były realizowane również we współpracy ze Starostwem Powiatowym 
w Garwolinie. 
 
Edukacja ekologiczna prowadzona była w zorganizowanym systemie kształcenia uczniów na 
wszystkich szczeblach systemu oświaty. Prowadzone były następujące działania: 
 
• Realizacja zajęć zawierających elementy edukacji ekologicznej w przedszkolach. 
• Uczestnictwo uczniów w olimpiadach, konkursach i różnych programach ekologicznych. 
• Ponadprogramowa edukacja z zakresu ekologii i ochrony środowiska, prowadzenie odrębnych 

zajęć dotyczących ochrony środowiska, organizowanie zajęć w terenie i wycieczek 
krajoznawczych, prowadzenie ekologicznych kół zainteresowań, wykonywanie wystaw 
albumów i ekspozycji, kronik prezentujących osiągnięcia uczniów w poznawaniu i ochronie 
środowiska. 

• Zaangażowanie szkół i uczniów w akcjach sprzątania terenu Gminy, sadzenia drzew i pielęgnacji 
zieleni, opieki nad zwierzętami, zbierania surowców wtórnych. 

 
Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań i zadań przedstawiono w poniższej 
tabeli.  

Tabela 13. Stan realizacji celów krótkoterminowych, kierunków działań w zakresie edukacji 
ekologicznej w latach 2009-2010 

Lp. Cel, kierunek działań Jednostka 
realizująca 

Stopień 
realizacji 

1.  Kontynuacja i rozszerzanie działań edukacyjnych w szkołach z 
zakresu ochrony środowiska - podniesienie poziomu 
świadomości ekologicznej dzieci i młodzieży 

Gmina 
szkoły 
media 

Zadanie 
ciągłe 

2.  Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dorosłej 
społeczności Gminy 

Gmina 
szkoły 
media 

Zadanie 
ciągłe 

3.  Kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań 
poszczególnych grup społeczeństwa Gminy w odniesieniu do 
środowiska 

Gmina 
szkoły 
media 

Zadanie 
ciągłe 

4.  Akcje sprzątania świata  i Dnia Ziemi Gmina 
szkoły 
media 

Zadanie 
cykliczne 
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3. Analiza wskaźników do oceny efektów realizacji programu  
 
Podstawą monitoringu realizacji Programu ochrony środowiska jest sprawozdawczość oparta na 
wskaźnikach odzwierciedlających stan środowiska naturalnego i presję na środowisko oraz stan 
infrastruktury techniczno – inżynieryjnej. W Programie ochrony środowiska dla Gminy Żelechów nie 
zaproponowano konkretnych wskaźników, niemniej, w niniejszym Raporcie przedstawiono 
propozycję wskaźników możliwych do zastosowania podczas sporządzania aktualizacji Programu 
ochrony środowiska. 

Tabela 14. Wskaźniki efektywności Programu ochrony środowiska 

Wskaźnik Jednostka Stan w 
2009 r. 

Długość sieci wodociągowej  km 109,0 
Połączenia sieci wodociągowej prowadzące do budynków mieszkalnych 
i zbiorowego zamieszkania 

sztuk 1 484 

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 6 288 
Woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3 210,0 
Zużycie wody na 1 mieszkańca m3/rok 25,0 
Zużycie wody na jednego odbiorcę m3/rok 33,4 
Zużycie wody w przemyśle dam3/rok 7 
Pobór wód podziemnych na cele przemysłowe dam3/rok 9 
Długość sieci kanalizacyjnej  km 17,1 
Połączenia sieci kanalizacyjnej prowadzące do budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania 

sztuk 663 

Stosunek długości sieci kanalizacyjnej do sieci wodociągowej - 0,157 
Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej osoba 2 397 
Ścieki komunalne odprowadzone siecią kanalizacyjną dam3 139,7 
Ścieki oczyszczone komunalne doprowadzone siecią kanalizacyjną, 
dowożone i wody infiltracyjne 

dam3 163 

Ścieki odprowadzane przemysłowe dam3 4 
Ścieki oczyszczone przemysłowe dam3 4 
Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie osoba 3 040 
Zużycie energii elektrycznej o niskim napięciu w gospodarstwach 
domowych  

MWh 2 851 

Długość czynnej sieci gazowej  km 30,852 
Odbiorcy gazu z sieci gosp. 

domowe 
874 

Ludność korzystająca z sieci gazowej osoba 3 004 
Czynne połączenia sieci gazowej do budynków mieszkalnych sztuk 634 
Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem gosp. 

domowe 
217 

Zużycie gazu z sieci tys. m3 681,7 
Zużycie gazu z sieci na jednego mieszkańca m3 161,8 
Zużycie gazu z sieci na jednego odbiorcę m3 809,6 
Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań  tys. m3 468,1 
Wskaźnik lesistości % 16,2 
Powierzchnia obszarów prawnie chronionych ha 0 
Powierzchnia rezerwatów przyrody ha 0 
Pomniki przyrody sztuk 4 
Wydatki ogółem na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną z złoty 1323 283,29 



 36 

Wskaźnik Jednostka Stan w 
2009 r. 

budżetu Gminy 
Wydatki na oczyszczanie miasta i wsi złoty 21 945,2 
Wydatki na utrzymanie zieleni złoty 18 995,61 
Wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód złoty 706 885,63 
Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową złoty 721 811,44 
 Tabela opracowana na podstawie danych z Banku Danych Lokalnych, GUS 2010 
 

4. Propozycje zmian w Programie ochrony środowiska 
 
Potrzeba dokonania zmian w Programie wynika przede wszystkim z konieczności dostosowania go do 
przepisów wynikających z aktualnie obowiązującego prawa krajowego, przyjętych dokumentów 
planistycznych szczebla krajowego i wojewódzkiego oraz zmian w stanie środowiska na terenie 
Gminy Żelechów.  
 
Program ochrony środowiska dla Gminy Żelechów został zaktualizowany w grudniu 2010 r. Następna 
weryfikacja dokumentu i aktualizacja będzie miała miejsce w 2014 roku. 
 
W aktualizacji uwzględnione zostaną uchwalone do tej pory dokumenty planistyczne lub programowe 
na poziomie powiatowym, krajowym i wojewódzkim, w których zawarte zostaną zapisy dotyczące 
szeroko pojętej ochrony środowiska.  
 
Większy nacisk należy położyć na zagadnienia związane z planowaniem przestrzennym. Należy 
wskazać kierunki działań na rzecz ochrony cennych ciągów przyrodniczych, szczególnie poprzez 
niedopuszczenie do tworzenia barier przestrzennych. 
 
Zaleca się, aby cele były kwantyfikowane (posiadały określoną wartość docelową), osiągalne, realne 
do osiągnięcia i były łatwe do oceny. Muszą być także zgodne z programami wyższego rzędu.  
 
Zadania i kierunki działań, które nie zostały wdrożone, należy powtórnie przeanalizować pod kątem 
zasadności ich realizacji w przyszłości. W przypadku, gdy straciły one swoją aktualność, należy 
z nich zrezygnować w następnej edycji programu lub dokonać ich aktualizacji w oparciu o nowsze 
informacje i plany. 
 

5. Podsumowanie 
 

1. Niniejszy Raport z realizacji Programu ochrony środowiska dla Gminy Żelechów jest drugim 
dokumentem obejmującym dokonania Gminy w zakresie ochrony środowiska i obejmuje lata 
2009-2010. 

2. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska  (Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 
150 ze zm.) nie określa wymagań dotyczących zakresu i formy Raportu, przyjęto za główny 
cel niniejszego opracowania analizę realizacji przyjętych priorytetów i celów ekologicznych 
w odniesieniu do stanu środowiska faktycznego i prawnego.  

3. Raport przedstawia dotychczas podjęte działania oraz potrzeby zmian w przyjętych 
priorytetach w kontekście zaistniałych zmian stanu środowiska na terenie Gminy Żelechów 
oraz w kontekście konkretyzacji wielu zamierzeń inwestycyjnych przyjętych przez Gminy 
i podmioty gospodarcze. 

4. Stan środowiska na terenie Gminy nie uległ widocznemu pogorszeniu, nie odnotowano także 
znaczących efektów w jego poprawie. 

5. W największym wymiarze realizowane zadania związane z ochroną wód powierzchniowych - 
rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej. 
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6. W następnej kolejności realizowano działania zmierzające do poprawy jakości nawierzchni 
na drogach i ulicach gminy. 

7. Podjęto działania w celu zwiększenia bezpieczeństwa ludności gminy oraz jej ochrony przed 
skutkami nieprzewidzianych zdarzeń  - np. katastrof naturalnych. 

8. W przyszłości należy zintensyfikować działania naprawcze w zakresie ochrony przed hałasem 
ze źródeł komunikacyjnych oraz ochrony powietrza, na co wskazuje analiza stanu środowiska 
w kontekście tych komponentów. Należy wypełniać zadania wyznaczone w Programach 
ochrony powietrza, opracowanych przez Marszałka Województwa Mazowieckiego. 

9. Prowadzono edukację ekologiczną mieszkańców, zarówno w placówkach oświatowych, 
jak również dla dorosłych w postaci informacji dostarczanych w prasie lub Internecie. Jednak 
jej zakres i różnorodność były niewielkie, co wymaga zmian w przyszłości. 

10. Zaawansowanie realizacji celów i zadań ekologicznych jest zróżnicowane. Przyczyną tego są 
przede wszystkim niedostateczne środki własne, mogące stanowić wkład własny 
w pozyskiwanych środkach finansowych zewnętrznych. 

11. Większość zadań wytyczonych w Programie ma charakter ciągły – proponuje się ich 
kontynuacje podczas wykonywania aktualizacji Programu ochrony środowiska. 

12. Proponuje się przesunięcie terminu wykonywania następnego Raportu z realizacji Programu 
ochrony środowiska na miesiąc kwiecień - po przekazaniu sprawozdania z wykonania budżetu 
dla gminy. Również WIOŚ publikuje informacje o środowisku za ubiegły rok w miesiącach 
marzec - kwiecień. Podczas wykonywania obecnego Raportu brak było większości danych za 
rok 2010. 
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