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1. WSTĘP 

Dokument pt. Prognoza oddziaływania na środowisko "Programu ochrony środowiska dla gminy 
Żelechów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do 2024 roku" (nazywany dalej Prognozą i Programem) 
stanowi część strategicznej oceny oddziaływania na środowisko (sooś). Obowiązek jej wykonania 
określają przepisy ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego 
ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko 
(tekst jednolity: Dz. U. 2013. poz.1235 z późn. zm).  
 
W Dziale IV, Rozdział 1, Art. 46 ust. 1  ww. ustawy stwierdzono, że: "przeprowadzenia strategicznej oceny 
oddziaływania na środowisko wymagają projekty polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie 
przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, 
rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu, opracowywanych lub przyjmowanych przez 
organy administracji, wyznaczających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco 
oddziaływać na środowisko". 
 
Program ochrony środowiska zawiera w sobie elementy związane z transportem, gospodarką wodną, 
gospodarką odpadami, leśnictwem, turystyką i wykorzystaniem terenu, stąd strategiczna ocena 
oddziaływania na środowisko jest wymagana. 
 
Głównym celem prognozy jest określenie skutków dla środowiska - pozytywnych i negatywnych - jakie 
mogą nastąpić w związku z realizacją ustaleń Programu ochrony środowiska. Rolą Prognozy jest 
ustalenie, czy w rozwiązaniach przyjętych w projekcie dokumentu zabezpieczony został we właściwy 
sposób interes środowiska przyrodniczego. Prognoza ma wykazać, czy przyjęte w  Programie rozwiązania 
mają na celu zapobieganie, ograniczenie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na 
środowisko, chronią przed powstawaniem konfliktów i zagrożeń. Prognoza stwierdza,  w jakim stopniu 
warunki realizacji mogą oddziaływać na środowisko.  
 
Prognoza oddziaływania na środowisko tworzy ostateczną wersję dokumentu podstawowego, jakim jest 
"Programu ochrony środowiska dla gminy Żelechów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do 2024 roku" 
Wnioski i rekomendacje w niej zawarte zostały włączone do Programu w jego ostatecznym kształcie.  

2. METODYKA SPORZĄDZENIA  PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA 
ŚRODOWISKO  

Prognozę oddziaływania na środowisko "Programu ochrony środowiska dla gminy Żelechów na lata 2016 
- 2020 z perspektywą do 2024 roku" sporządzono zgodnie z wytycznymi zawartymi w ustawie z dnia 
3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Zgodnie z rozdziałem 2 Art. 51 ww. 
ustawy, prognoza oddziaływania na środowisko: 
 
1. zawiera: 

a. informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach 
z innymi dokumentami, 

b. informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy, 
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c. propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień 
projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania, 

d. informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko, 
e. streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym. 

2. określa, analizuje i ocenia: 
a. istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji 

projektowanego dokumentu, 
b. stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem, 
c. istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego 

dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy 
z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, 

d. cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym 
i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele 
i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu, 

e. przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, 
skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz 
pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego 
obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na: 

 różnorodność biologiczną, 

 ludzi, 

 zwierzęta, 

 rośliny, 

 wodę, 

 powietrze, 

 powierzchnię ziemi, 

 krajobraz, 

 klimat, 

 zasoby naturalne, 

 zabytki, 

 dobra materialne, 

 z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami 
na te elementy. 

3. przedstawia: 
a. rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą 

negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego 
dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność 
tego obszaru, 

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

 
W Prognozie uwzględniono informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko 
sporządzonych dla innych, przyjętych już, dokumentów powiązanych z projektem Programu. 
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Informacje zawarte w Prognozie oddziaływania na środowisko zostały dostosowane do stanu 
współczesnej wiedzy oraz do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu.  
Do przeprowadzenia Prognozy ochrony środowiska wykorzystane zostały w głównej mierze dane 
uzyskane w Urzędzie Miejskim w Żelechowie, Starostwie Powiatu Garwolińskiego, Urzędzie 
Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, Wojewódzkim Inspektoracie Ochrony Środowiska 
w Warszawie, Głównym Urzędzie Statystycznym, instytutach i placówkach naukowo – badawczych. 
Wykorzystano sporządzone w ostatnich latach opracowania z zakresu ochrony środowiska.  
 
Do sporządzenia Prognozy oddziaływania na środowisko wykorzystano wyniki i analizy badań 
dotyczących stanu środowiska w gminie Żelechów, powiecie garwolińskim i województwie mazowieckim, 
w tym informacje dotyczące ochrony przyrody, powietrza, wód powierzchniowych i podziemnych, 
klimatu akustycznego, poziomu promieniowania elektromagnetycznego oraz gleb i gruntów. 
 
Prognozę sporządzono przy zastosowaniu metod opisowych, analiz jakościowych opartych na danych 
dostępnych z państwowego monitoringu środowiska oraz identyfikacji i wartościowania skutków 
przewidywanych zmian w środowisku.  
 
Wskazane zostały elementy  środowiska, których stan może ulec pogorszeniu w wyniku realizacji 
Programu oraz potencjalne pola konfliktów i najważniejsze aspekty środowiskowe dla poszczególnych 
typów projektów, które będą następnie przedmiotem szczegółowej analizy w dalszych pracach nad 
przygotowaniem poszczególnych zadań.  

3. INFORMACJA O ZAWARTOŚCI, GŁÓWNYCH CELACH PROGRAMU 
OCHRONY ŚRODOWISKA I POWIĄZANIACH Z INNYMI 
DOKUMENTAMI 

3.1. INFORMACJA O ZAWAROŚCI I GŁÓWNYCH CELACH PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA 

3.2.1. OBSZAR OBJĘTY OPRACOWANIEM 

Położenie 
 
Gmina Żelechów położona jest w centralno-wschodniej Polsce. Administracyjnie należy do województwa 
mazowieckiego i powiatu garwolińskiego. Gmina ma statut  gminy miejsko-wiejskiej, a jej siedzibą jest 
miasto Żelechów, oddalone o około 90 km od Warszawy, 24 km od Garwolina, 66 km od Siedlec i 85 km 
od Lublina.  
 
Gmina zajmuje powierzchnię 8 749 ha (w tym miasto Żelechów - 1 213 ha oraz tereny wiejskie - 7 536 
ha). W skład gminy wchodzi 18 sołectw i jedno miasto. Na terenie gminy przeważa zabudowa 
jednorodzinna i zagrodowa. Zwarta zabudowa wielorodzinna znajduje się jedynie na terenie miasta 
Żelechów. Bloki stanowią własność spółdzielczą. W występujących tu pięciu dwu- lub 
trzykondygnacyjnych budynkach zamieszkuje około 134 rodzin.  
 
Zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną  J. Kondrackiego (2002 r.) gmina należy do makroregionu 
Wysoczyzna Żelechowska. 
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Ukształtowanie terenu i budowa geologiczna 
 
Rzeźba terenu gminy jest lekko pofałdowana, ale słabo zróżnicowana. Wysokości bezwzględne wahają 
się do 162 m npm w północno - wschodniej części gminy (w dolinie cieku Żelechówka) do około 198 m 
npm w części zachodniej (na wschód od przysiółka Warda). Spadki terenu są przeważnie niewielkie i nie 
przekraczają średnio 2-5%. 
 
Pod względem tektonicznym omawiany teren gminy należy do Obniżenia Podlaskiego (brzeżnego), 
należącego do prekambryjskiej Platformy Wschodnioeuropejskiej. Pokrywę osadową tworzą skały 
wendu, starszego paleozoiku, permu, jury, kredy, paleogenu, neogenu i czwartorzędu. Łączna miąższość 
utworów czwartorzędowych na terenie gminy waha się od 50 m w dolinie Wilgi do ok. 100 m w obrębie 
najwyższych wzniesień. W warstwie przypowierzchniowej gruntów dominują utwory gliniaste 
i piaszczysto - gliniaste. Gliny zwałowe występują na znacznych obszarach na powierzchni terenu tworząc 
warstwę o grubości powyżej 4,5 m. 
 
Klimat 
 
Według regionalizacji klimatycznej Polski W. Okołowicza gmina Żelechów znajduje się w granicach 
Mazowiecko–Podlaskiego  regionu klimatycznego. Średnia roczna temperatura wynosi około 8° C. 
Średnie roczne sumy opadów atmosferycznych wynoszą około 650 mm. Zdarzają się jednak wyjątki - 
w 2014 r. opad wyniósł ponad 850 mm. Nad gminą Żelechów przeważają wiatry południowo-zachodnie 
i zachodnie. Często występują też wiatry północno - zachodnie. Średnia roczna prędkość wiatru wynosi 
4 m/s, co oznacza, że teren jest dobrze przewietrzany. 
 
Demografia i procesy społeczne 
 
Liczba ludności gminy Żelechów wynosiła 8 386 osób (według stanu na dzień 31 grudnia 2014 r., GUS, 
2015 r.). Od 20 lat liczba ludności powoli, ale systematycznie się obniża: w 1995 r. gminę zamieszkiwało 
8 722 osoby, a w 2005 r. - 8 419 osób. Prawie połowa ludności gminy mieszka w mieście Żelechów - 4 061 
osób. Gęstość zaludnienia na terenie gminy wynosi 96 osób/km2. Przyrost naturalny na terenie gminy 
jest dodatni i wynosił w 2014 roku 1,6 promila (dla województwa mazowieckiego: +0,7 promila i dla 
Polski: -0,5 promila). Urodzeń żywych było 84, a zgonów 71. Ujemne jest natomiast saldo migracji, 
w 2014 roku wynosiło ono -51 osób, czyli -5,5 promila.  
 
Gospodarka 
 
Na terenie gminy Żelechów funkcjonowały w 2014 roku 559 podmioty gospodarcze (dane GUS, Bank 
Danych Lokalnych 2015 r.). Najwięcej podmiotów gospodarczych funkcjonowało w mieście Żelechów  - 
375 sztuk (67% wszystkich podmiotów na terenie gminy). Na terenie gminy dominują podmioty małe, 
zatrudniające do 9 osób. Powstające firmy to często placówki rodzinne, które zatrudniają niewielką liczbę 
osób. Na terenie gminy działa kilka większych zakładów przemysłowych. Jednym z większych jest 
„Waryński Origin”. Zakład produkuje części do hydrauliki siłowej, a także sprzęt do ćwiczeń siłowych 
i rehabilitacyjnych znany poza granicami Polski. Istnieje również firma „Lemet” produkująca części 
zamienne do ciągników i maszyn rolniczych.  
 
W mieście Żelechów działają ponadto zakłady obuwnicze „Dolce Pietro” (Piechur Bis) i „Koger”, zakłady 
krawieckie i dziewiarskie „Italion Fashion” i „Talia” oraz firmy: „Ceg-Bruk” - producent kostki brukowej, 
„Mir-Pak” - producent opakowań tekturowych. Duży wpływ na życie gospodarcze gminy wywiera 
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Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska”. Ponadto, w Żelechowie znajdują się sklepy, banki, punkty 
usługowe oraz placówki zdrowia. Pozostałe miejscowości mają w swojej strukturze usługi podstawowe, 
przeważnie w formie sklepu spożywczo-przemysłowego. 
 
Turystyka i rekreacja 
 

Gmina Żelechów nie należy do miejsc szczególnie atrakcyjnych pod względem turystyki i rekreacji. Baza 
turystyczno-gastronomiczna jest bardzo słabo rozwinięta. Do atrakcji turystycznych należy zaliczyć: 
tereny leśne, szlaki turystyczne, w tym rowerowe, pomniki przyrody, jeden z bardziej wartościowych 
parków zabytkowych w Żelechowie, zabytki architektury i budownictwa.  
 
Na obszarze miasta i gminy Żelechów występują dość liczne stanowiska archeologiczne. Przez gminę 
Żelechów przebiega szlak turystyczny: część trasy typowej Nr 1 „Szlakiem Henryka Sienkiewicza” 
Polskiego Towarzystwa Schronisk Młodzieżowych obejmujący teren gminy z dwóch stron: od Zadybia 
Starego do Żelechowa oraz od strony Miastkowa Kościelnego i Woli Poduchownej.  
 
Przez Żelechów wytyczone zostały w 2009 roku trzy szlaki rowerowe. 
 

Infrastruktura techniczna 

Przez teren gminy Żelechów biegną - z zachodu na wschód - dwie linie elektroenergetyczne wysokiego 
i najwyższego napięcia: 
 

 220 kV Kozienice -Siedlce, 

 110 kV Kozienice – Stoczek Łukowski - Łuków. 
 
Linie są usytuowane w sposób mało kolizyjny, nie stwarzający zagrożenia. Linia 220 kV planowana jest do 
przebudowy na linię najwyższego napięcia 400 kV.  
 
Struktura gospodarki cieplnej oparta jest na węglu kamiennym, którego udział w bilansie energetycznym 
gminy wynosi ok. 70%. System ciepłowniczy gminy opiera się w dużej mierze na lokalnych, 
indywidualnych paleniskach domowych lub lokalnych kotłowniach. 
 
Infrastruktura transportowa 
 
Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć powiązań komunikacyjnych. Obsługę komunikacyjną zapewnia 
system dróg o znaczeniu regionalnym, powiatowym i lokalnym. Na terenie gminy znajduje się: 12,8 km 
dróg wojewódzkich, 48,5 km dróg powiatowych, 119,2 km dróg gminnych, które stanowią około 66 % 
ogółu dróg. 

3.2. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 

Program ochrony środowiska dla gminy Żelechów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do 2024 roku 
(nazywany dalej Programem ochrony środowiska albo Programem) jest dokumentem planowania 
strategicznego, zawierającym cele i kierunki polityki prowadzonej przez gminę i określającym wynikające 
z nich działania. Program jest aktualizacją dokumentu pt. "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. 
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Program ochrony środowiska dla gminy Żelechów na lata 2016-2020 z perspektywą do 2024 roku 
uwzględnia: 
 

 przepisy nowelizacji ustawy – Prawo ochrony środowiska (ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie 
ustawy – Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw - Dz.U. z 2014 poz. 1101), 

 wskazówki zawarte w "Wytycznych do opracowania wojewódzkich, powiatowych i gminnych 
programów ochrony środowiska", przedstawionych przez Ministerstwo Środowiska (wersja z dnia 
2 września 2015 r.). 

 
Program nie jest dokumentem prawa lokalnego, niemniej będzie wykorzystywany jako: 

 

 podstawowy dokument zarządzania gminą w zakresie ochrony środowiska, także w działaniach 
edukacyjno – informacyjnych, 

 wytyczna do tworzenia programów operacyjnych i zawierania porozumień i kontraktów z innymi 
jednostkami administracyjnymi i podmiotami gospodarczymi w działaniach związanych 
ze środowiskiem,  

 przesłanka do konstruowania budżetu gminy i wieloletnich prognoz finansowych, 

 podstawa do ubiegania się o fundusze celowe ze źródeł krajowych i Unii Europejskiej. 
 
Jako punkt odniesienia dla Programu ochrony środowiska przyjęto aktualny stan środowiska oraz stan 
infrastruktury ochrony środowiska na dzień 31.12.2014 r., z uwzględnieniem dostępnych danych za rok 
2015. Stan prawny przyjęto na dzień 30.09.2015 r. 
 
Program składa się z 11 rozdziałów i 2 spisów. W Programie dokonano oceny stanu środowiska na 
terenie gminy Żelechów z uwzględnieniem dziesięciu obszarów przyszłej interwencji: ochrona klimatu 
i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, gospodarka 
wodno - ściekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu 
odpadów, zasoby przyrodnicze, zagrożenia poważnymi awariami. Uwzględniono także zagadnienia 
horyzontalne: adaptacje do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, monitoring środowiska 
i edukację ekologiczną. 
 
Główne problemy środowiskowe gminy Żelechów to:  
 

 Niewielka powierzchnia publicznych terenów zieleni urządzonej, szczególnie w obszarach nowej 
zabudowy 

 Dewastacja zieleni, zaśmiecanie, niszczenie wyposażenia terenów rekreacyjnych, obiektów małej 
architektury, niszczenie i kradzież roślin 

 Występowanie procesu synatropizacji na terenach wartościowych przyrodniczo, zastępowanie 
istniejącej roślinności półnaturalnej roślinnością zbiorowisk zastępczych 

 Nierównomierna struktura lasów – występowanie wielu małych kompleksów leśnych będących 
w rękach prywatnych, dominacja lasów o strukturze jednopiętrowej 

 Niski wskaźnik lesistości 

 Nadmierna penetracja lasów przez człowieka, połączona z brakiem poszanowania wartości 
przyrodniczych (zaprószanie pożarów, zanieczyszczanie lasów odpadami, wydeptywanie ściółki, runa 
leśnego i samosiewów, płoszenie zwierzyny), 

 Brak akceptacji społecznej dla tworzenia nowych form ochrony przyrody (obawa przed 
ograniczeniami wynikającymi z ustanowienia takich form - utrudnienia w przyszłym 
zagospodarowaniu terenu 
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 Zachwianie stosunków wodnych, wpływające na stan zasobów przyrody, zmiany siedlisk - powoduje 
to także spadek odporności biologicznej drzewostanów 

 Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego - emisja zanieczyszczeń przemysłowych, komunalnych 
i komunikacyjnych prowadzi do spadku odporności biologicznej. 

 Brak środków finansowych na rozwój i ochronę zasobów przyrody 

 Niska emisja spowodowana dużą ilością indywidualnych źródeł ciepła opalanych węglem 

 Spalanie odpadów w paleniskach domowych 

 Wzrost liczby samochodów i natężenia ruchu drogowego 

 Brak centralnej sieci cieplnej na terenach intensywnej zabudowy 

 Niewielkie wykorzystanie potencjalnych możliwości w zakresie odnawialnych źródeł energii 

 Niewielkie objęcie gminy siecią gazowniczą 

 Wzrost liczby samochodów i natężenia ruchu drogowego 

 Słaba jakość części dróg 

 Brak ścieżek rowerowych i chodników w części dróg i ulic 

 Słabo rozbudowany i niedostosowany do potrzeb system komunikacji zbiorowej 

 Hałas generowany przez tereny budowy 

 Wzrastająca liczna rozproszonych źródeł promieniowania elektromagnetycznego 

 Zła jakość wód powierzchniowych 

 Okresowe występowanie suszy hydrologicznej 

 Niedobór infrastruktury ochrony wód - sieci kanalizacyjnych, szczególnie na terenach wiejskich 

 Braki w infrastrukturze odprowadzającej i oczyszczającej wody opadowe 

 Niska retencja wód 

 Brak uregulowanej gospodarki ściekowej (brak sieci kanalizacyjnej na części obszaru gminy oraz 
nieszczelne zbiorniki bezodpływowe - szamba) 

 Wypalanie traw i ściernisk, które jest przyczyną powstawania rakotwórczych związków WWA i ich 
migracji do wód podziemnych 

 Zwiększenie zużycia wody w sektorze komunalnym  

 Szlaki komunikacyjne o dużym natężeniu ruchu, parkingi (zanieczyszczenia ropopochodne, środki 
likwidujące śliskość) 

 Pozostawianie wyrobisk poeksploatacyjnych bez uporządkowania i rekultywacji i dopuszczeniu do 
nielegalnego gromadzenia odpadów 

 Niekoncesjonowana eksploatacja kopalin 

 Kwaśny odczyn pH większości gleb 

 "Dzikie" wysypiska odpadów 

 Zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego 

 Zmiany stosunków wodnych i przekształcenia hydrologiczne 

 Przypadki nielegalnego pozbywania sie odpadów (np. spalanie w piecach domowych lub usuwanie do 
lasów) 

 Niski wskaźnik selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów 
komunalnych 

 Ryzyko występowanie katastrof naturalnych - suszy, powodzi i silnych wiatrów, stanowiących 
zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców oraz ich mienia 
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Najważniejsze cele i zadania, jakie będą realizowane  dla poprawy środowiska to: 
 
1. Pozyskiwanie źródeł finansowania dla wyznaczonych w Programie zadań i działań 
2. Budowa infrastruktury służącej ochronie wód, w tym sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej 
3. Konserwacja systemów melioracyjnych 
4. Rozwój małej retencji 
5. Zahamowanie zmian stosunków wodnych lub łagodzenie ich skutków 
6. Poprawa jakości powietrza 
7. Ograniczanie niskiej emisji poprzez modernizację źródeł ciepła i zmianę paliwa na ekologiczne 
8. Rozwój sieci gazowej 
9. Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 
10. Usprawnienie systemu transportowego i poprawa jakości dróg 
11. Rozwój systemu komunikacji zbiorowej 
12. Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych 
13. Ochrona przed hałasem 
14. Ochrona przed polami elektromagnetycznymi 
15. Tworzenie nowych terenów zieleni urządzonej 
16. Racjonalna gospodarka leśna i ochrona lasu 
17. Zwiększenie lesistości gminy 
18. Eliminacja nielegalnej eksploatacji 
19. Wapnowanie gleb 
20. Edukacja dla rolników 
21. Rekultywacja terenów zdegradowanych 
22. Oczyszczanie gminy 
23. Rozwój gospodarki odpadami 
24. Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym i gotowości systemu zapobiegawczo – interwencyjno – 

ratunkowego 
25. Wzrost świadomości ekologicznej (i obywatelskiej) społeczeństwa 
 
W Programie zaproponowano 24 cele. Wykaz zadań własnych z harmonogramu rzeczowo - finansowego 
zawiera 68 pozycji, z których część składa się dodatkowo z wielu podzadań. Wykaz zadań 
monitorowanych ma 28 pozycji. 

3.3. INFORMACJA O POWIĄZNIACH PROGRAMU OCHRONY SRODOWISKA Z INNYMI 
DOKUMENTAMI 

 
Założenia wyjściowe do opracowania Programu ochrony środowiska dla gminy Żelechów na lata 2016 - 
2020 z perspektywą do 2024 roku opierają się na uwarunkowaniach: 
 

 zewnętrznych - które wynikają z zamierzeń rozwojowych powiatu garwolińskiego, województwa 
mazowieckiego i kraju,  

 wewnętrznych, które wynikają z zamierzeń rozwojowych gminy, determinujących przyszły kształt 
rozwoju gospodarczego, społecznego, a także środowiskowo-przestrzennego, 

 zawartych w obowiązujących aktach prawnych. 
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Kształt Programu determinują ustalenia, rekomendacje, cele i zadania wynikające z: 
 

 obowiązującego systemu prawa w Polsce, w tym zobowiązań Polski przyjętych w zakresie ochrony 
środowiska w ramach procesu akcesji do Unii Europejskiej oraz innych zobowiązań 
międzynarodowych (np. konwencji, porozumień i umów, ratyfikowanych przez Polskę), 

 dokumentów koncepcyjnych i strategicznych z obszaru rozwoju, ochrony środowiska i planowania 
przestrzennego oraz ze strategii i polityk sektorowych. 

 
Poniżej wymieniono najważniejsze strategie krajowe i wojewódzkie związane z polityką ochrony 
środowiska. 

3.3.1. POZIOM KRAJOWY 

Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju Polska 2030 
 
„Długookresowa Strategia Rozwoju Kraju 2030" została przyjęta przez Radę Ministrów 5 lutego 2013 r. 
Jest to wiodąca, długofalowa strategia rozwojowa, obejmująca perspektywę do 2030 roku. Określa 
główne trendy i wyzwania rozwoju, określa kierunki łączenia wzrostu gospodarczego z wymogami 
ochrony środowiska. Porusza aspekt zapewnienia ciągłości dostaw energii z uwzględnieniem 
efektywności jej wykorzystania.  
 
Strategia wyznacza wizję państwa do 2030 r., model rozwoju kraju i wyznacza cel główny oraz obszary 
strategiczne. Są one następujące: 
 

 Cel główny: "Poprawa jakości życia Polaków". 

 Obszary strategiczne: konkurencyjności i innowacyjności (modernizacji), równoważenia potencjału 
rozwojowego regionów Polski (dyfuzji), efektywności i sprawności państwa.  
 

Obszarom strategicznym podporządkowane zostały cele strategiczne oraz kierunki interwencji w podziale 
tematycznym. 
 
Strategia Rozwoju Kraju 2020. Aktywne społeczeństwo, konkurencyjna gospodarka, sprawne państwo 
 
"Strategia Rozwoju Kraju 2020" została przyjęta 25 września 2012 r. przez Radę Ministrów. Jest to 
główna strategia rozwojowa w średnim horyzoncie czasowym, wskazująca zadania państwa, niezbędne 
do wzmocnienia procesów rozwojowych (wraz z szacunkowymi wielkościami potrzebnych środków 
finansowych). Strategia wyznacza trzy obszary: 
 
1. Sprawne i efektywne państwo. 
2.  Konkurencyjna gospodarka. 
3.  Spójność społeczna i terytorialna. 
 
Celem głównym Strategii jest wzmocnienie i wykorzystanie gospodarczych, społecznych  
i instytucjonalnych potencjałów zapewniających szybszy i zrównoważony rozwój kraju oraz poprawę 
jakości życia ludności. 
W ramach każdego z obszarów strategicznych wyznaczono cele, dla których wyznaczono jeszcze 
następujące priorytetowe kierunki interwencji publicznej: 
 



 12 

1. Przejście od administrowania do zarządzania rozwojem. 
2. Zapewnienie środków na działania rozwojowe. 
3. Wzmocnienie warunków sprzyjających realizacji indywidualnych potrzeb i aktywności obywatela. 
4. Wzmocnienie stabilności makroekonomicznej. 
5. Wzrost wydajności gospodarki. 
6. Zwiększenie innowacyjności gospodarki. 
7. Rozwój kapitału ludzkiego. 
8. Zwiększenie wykorzystania technologii cyfrowych. 
9. Bezpieczeństwo energetyczne i środowisko. 
10. Zwiększenie efektywności transportu. 
11. Integracja społeczna. 
12. Zapewnienie dostępu i określonych standardów usług publicznych. 
13. Wzmocnienie mechanizmów terytorialnego równoważenia rozwoju oraz integracja przestrzenna dla 

rozwijania i pełnego wykorzystania potencjałów regionalnych. 
 

Dokument wyznacza również zadania państwa w perspektywie 2020 roku o charakterze systemowym, 
inwestycyjne "twarde" i inwestycyjne "miękkie". 
 
Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko. Perspektywa 2020 
 
„Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko” (BEIŚ) została przyjęta przez Radę Ministrów  
15 kwietnia 2014 r. W Strategii uwzględniono 3 główne i kilkanaście celów szczegółowych:  
 
1. Zrównoważone gospodarowanie zasobami środowiska. 
2. Zapewnienie gospodarce krajowej bezpiecznego i konkurencyjnego zaopatrzenia w energię. 
3. Poprawa stanu środowiska. 
 
Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010-2020:  Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie  
 
„Krajowa Strategia Rozwoju Regionalnego 2010–2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie” (KSRR), 
została przyjęta przez Radę Ministrów 13 lipca 2010 r. Dokument określa cele i sposób działania 
podmiotów publicznych, a w szczególności rządu i samorządów województw, w odniesieniu do polskiej 
przestrzeni dla osiągnięcia strategicznych celów rozwoju kraju. Strategia wyznacza cele polityki rozwoju 
regionalnego, w tym wobec obszarów wiejskich i miejskich oraz definiuje ich relacje w odniesieniu do 
innych polityk publicznych o wyraźnym terytorialnym ukierunkowaniu. Celem strategicznym polityki 
regionalnej, określonym w KSRR, jest efektywne wykorzystywanie specyficznych regionalnych oraz 
terytorialnych potencjałów rozwojowych dla osiągania celów rozwoju kraju – wzrostu, zatrudnienia  
i spójności w horyzoncie długookresowym.  
 
KSRR ustala trzy cele szczegółowe do 2020 roku:  
 
1. Wspomaganie wzrostu konkurencyjności regionów. 
2. Budowanie spójności terytorialnej i przeciwdziałanie procesom marginalizacji na obszarach 

problemowych. 
3. Tworzenie warunków dla skutecznej, efektywnej i partnerskiej realizacji działań rozwojowych 

ukierunkowanych terytorialnie. 
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Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki „Dynamiczna Polska 2020” (SIEG) 
 
"Strategia Innowacyjności i Efektywności Gospodarki" (SIEG) została przyjęta przez Radę Ministrów  
15 stycznia 2013 r. Dokument zakłada główny cel, jakim jest wysoce konkurencyjna gospodarka 
(innowacyjna i efektywna) oparta na wiedzy i współpracy. Strategia wyznacza cztery cele szczegółowe: 
 
1. Dostosowanie otoczenia regulacyjnego i finansowego do potrzeb innowacyjnej i efektywnej 

gospodarki. 
2. Stymulowanie innowacyjności poprzez wzrost efektywności wiedzy i pracy. 
3. Wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych i surowców.  
4. Wzrost umiędzynarodowienia polskiej gospodarki. 
 
Celom szczegółowym przypisane zostało 30 celów operacyjnych.  
 
Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego 2020 (SRKL) 
 
„Strategia Rozwoju Kapitału Ludzkiego” (SRKL) została przyjęta przez Radę Ministrów 18 czerwca 2013 r. 
Dokument dotyczy kapitału ludzkiego i poprawy jakości życia obywateli kraju. Strategia diagnozuje 
szesnaście podstawowych problemów związanych z kapitałem ludzkim i proponuje rozwiązania 
uwzględniające cykl życia człowieka (w podziale na etapy: wczesne dzieciństwo, edukacja szkolna, 
edukacja na poziomie wyższym, aktywność zawodowa, uczenie sie dorosłych i rodzicielstwo, starość).  
W Strategii wyznaczono pięć celów szczegółowych: 
 
1. Wzrost zatrudnienia. 
2. Wydłużenie okresu aktywności zawodowej i zapewnienie lepszej jakości funkcjonowania osób 

starszych. 
3. Poprawa sytuacji osób i grup zagrożonych wykluczeniem społecznym.  
4. Poprawa zdrowia obywateli oraz efektywności systemu opieki zdrowotnej.  
5. Podniesienie poziomu kompetencji oraz kwalifikacji obywateli. 
 
Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020 
 
„Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego” (SRKS) została przyjęta przez Radę Ministrów 16 maja 2013 r. 
Dokument dotyczy zdolności obywateli do mobilizacji i łączenia zasobów, które sprzyjają kreatywności 
oraz wzmacniają wolę współpracy i porozumienia w osiąganiu wspólnych celów. Za główny cel 
strategiczny dla obszaru kapitału społecznego uznano jego wzmocnienie w rozwoju społeczno-
gospodarczym Polski. Strategia wyznacza cel główny, zdefiniowany jako: "Wzmocnienie udziału kapitału 
społecznego w rozwoju społeczno - gospodarczym Polski" oraz formułuje cztery cele szczegółowe: 
 
1. Kształtowanie postaw sprzyjających kooperacji i kreatywności oraz komunikacji. 
2. Poprawa mechanizmów partycypacji społecznej i wpływu obywateli na życie publiczne. 
3. Usprawnienie procesów komunikacji społecznej oraz wymiany wiedzy. 
4. Rozwój i efektywne wykorzystanie potencjału kulturowego i kreatywnego. 
 
Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku) 
 
„Strategia Rozwoju Transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku)” (SRT) została przyjęta przez 
Radę Ministrów 22 stycznia 2013 r. Dokument przedstawia kierunki rozwoju transportu w Polsce  
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w zgodności z celami zawartymi w „Długookresowej Strategii Rozwoju Kraju” (DSRK) i „Średniookresowej 
Strategii Rozwoju Kraju 2020” (ŚSRK). Strategia zawiera cel główny:  
 

 Zwiększenie dostępności transportowej oraz poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu  
i efektywności sektora transportowego, przez tworzenie spójnego, zrównoważonego i przyjaznego 
użytkownikowi systemu transportowego w wymiarze krajowym, europejskim i globalnym. 
 

Dokument formułuje dwa cele strategiczne: 
 
1. Stworzenie zintegrowanego systemu transportowego. 
2. Stworzenie warunków dla sprawnego funkcjonowania rynków transportowych i rozwoju 

efektywnych systemów przewozowych. 
 
Strategia zawiera pięć celów szczegółowych: 
 
1. Stworzenie nowoczesnej, spójnej sieci infrastruktury transportowej. 
2. Poprawa sposobu organizacji i zarządzania systemem transportowym. 
3. Bezpieczeństwo i niezawodność. 
4. Ograniczanie negatywnego wpływu transportu na środowisko. 
5. Zbudowanie racjonalnego modelu finansowania inwestycji infrastrukturalnych. 
 
Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa na lata 2012–2020 
 
„Strategia Zrównoważonego Rozwoju Wsi, Rolnictwa i Rybactwa” (SZRWRiR) została przyjęta przez Radę 
Ministrów 25 kwietnia 2012 r. Długookresowy cel główny działań służących rozwojowi obszarów 
wiejskich, rolnictwa i rybactwa zdefiniowano w strategii w następujący sposób: "Poprawa jakości życia na 
obszarach wiejskich oraz efektywne wykorzystanie ich zasobów i potencjałów, w tym rolnictwa  
i rybactwa, dla zrównoważonego rozwoju kraju". Dążenie do osiągnięcia celu głównego będzie 
realizowane poprzez działania przypisane do pięciu celów szczegółowych: 
 
1. Wzrost jakości kapitału ludzkiego, społecznego, zatrudnienia i przedsiębiorczości na obszarach 

wiejskich. 
2. Poprawa warunków życia na obszarach wiejskich oraz poprawa ich dostępności przestrzennej. 
3. Bezpieczeństwo żywnościowe. 
4. Wzrost produktywności i konkurencyjności sektora rolno-spożywczego. 
5. Ochrona środowiska i adaptacja do zmian klimatu na obszarach wiejskich. 
 
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku  
 
„Polityka energetyczna Polski do 2030 roku” (PEP) została przyjęta przez Radę Ministrów w dniu  
10 listopada 2009 r. Do podstawowych kierunków polityki energetycznej zaliczono: 
 
1. Poprawę efektywności energetycznej. 
2. Wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii. 
3. Dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej. 
4. Rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw. 
5. Rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii. 
6. Ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko. 
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Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030 (KPZK)  
 
 „Koncepcja Przestrzennego Zagospodarowania Kraju 2030” (KZPK) została przyjęta przez Radę Ministrów 
13 grudnia 2011 r. Koncepcja wyznacza sześć podstawowych celów: 
 
1. Podwyższenie konkurencyjności głównych ośrodków miejskich Polski w przestrzeni europejskiej 

poprzez ich integrację funkcjonalną przy zachowaniu policentrycznej struktury systemu osadniczego 
sprzyjającej spójności. 

2. Poprawa spójności wewnętrznej i terytorialne równoważenie rozwoju kraju poprzez promowanie 
integracji funkcjonalnej, tworzenie warunków dla rozprzestrzeniania się czynników rozwoju, 
wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich oraz wykorzystanie potencjału wewnętrznego wszystkich 
terytoriów. 

3. Poprawa dostępności terytorialnej kraju w różnych skalach przestrzennych poprzez rozwijanie 
infrastruktury transportowej i telekomunikacyjnej. 

4. Kształtowanie struktur przestrzennych wspierających osiągnięcie i utrzymanie wysokiej jakości 
środowiska przyrodniczego i walorów krajobrazowych Polski. 

5. Zwiększenie odporności struktury przestrzennej kraju na zagrożenia naturalne i utraty 
bezpieczeństwa energetycznego oraz kształtowanie struktur przestrzennych wspierających zdolności 
obronne państwa. 

6. Przywrócenie i utrwalenie ładu przestrzennego. 
 
Krajowy Program Zwiększania Lesistości 
 
"Krajowy Program Zwiększania Lesistości" został przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 23 czerwca 1995 
r., a następnie zmodyfikowany w 2002 r. Głównym celem Programu jest stworzenie warunków do 
zwiększenia lesistości Polski do 30% w r. 2020 i 33% w 2050 r., zapewnienie optymalnego przestrzenno-
czasowego rozmieszczenia zalesień oraz ustalenie priorytetów ekologicznych i gospodarczych oraz 
preferencji zalesieniowych gmin. 

3.3.2. POZIOM WOJEWÓDZKI 

Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne Mazowsze 
 
Strategia jest dokumentem, którego zapisy powinny mieć wpływ na kształt przyszłego rozwoju przez 
określenie długookresowych procesów rozwojowych w regionie. Cel główny zdefiniowano jako: 
"Zmniejszenie dysproporcji rozwoju w województwie mazowieckim, wzrost znaczenia obszaru 
metropolitalnego Warszawy w Europie". 
 
Wyznaczono sześć obszarów działania, dla każdego z nich wyznaczono priorytetowy cel strategiczny: 
 

 Przemysł i produkcja - "Rozwój produkcji ukierunkowanej na eksport w przemyśle zaawansowanych  
i średniozaawansowanych technologii oraz w przemyśle i przetwórstwie rolno-spożywczym". 

 Gospodarka - "Wzrost konkurencyjności regionu poprzez rozwój działalności gospodarczej oraz 
transfer i wykorzystanie nowych technologii". 

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

 Społeczeństwo - "Poprawa jakości życia oraz wykorzystanie kapitału ludzkiego i społecznego do 
tworzenia nowoczesnej gospodarki". 
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 Środowisko i energetyka - "Zapewnienie gospodarce regionu zdywersyfikowanego zaopatrzenia 
w energię przy zrównoważonym gospodarowaniu zasobami środowiska". 

 Kultura i dziedzictwo - "Wykorzystanie potencjału kultury i dziedzictwa kulturowego oraz walorów 
środowiska przyrodniczego dla rozwoju gospodarczego regionu i poprawy jakości życia". 
 

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego 
 
„Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego” został przyjęty przez Sejmik 
Województwa Mazowieckiego dnia 7 lipca 2014 r. Dokument określa kierunki rozwoju regionu. Plan 
wskazuje szczegółowe zasady organizacji przestrzennej województwa, formułuje kierunki polityki 
przestrzennej, przenosząc zapisy „Strategii  Rozwoju Województwa Mazowieckiego” na układ 
przestrzenny –  w formie polityk przestrzennych. Główne założenia dokumentu: 
 

 Rozmieszczenie w przestrzeni inwestycji celu publicznego o znaczeniu ponadlokalnym w oparciu  
o cele i zasady zagospodarowania przestrzennego województwa. 

 Ukierunkowanie działań dotyczących rozwoju gospodarczego, kultury i ochrony środowiska, poprzez 
uwzględnianie uwarunkowań, szans i zagrożeń wynikających ze zróżnicowanych cech przestrzeni 
województwa. 

 Oddziaływanie na zachowania przestrzenne podmiotów gospodarujących w przestrzeni, by były one 
zgodne z ogólnymi celami rozwoju województwa. 

 
W oparciu o ustalenia Planu wyznaczane są m.in. inwestycje do kontraktu terytorialnego, a także 
strategicznej oceny wniosków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego. Na jego podstawie uzgadniane są również projekty dokumentów planistycznych na 
poziomie gmin. 
 
Program Ochrony Środowiska na lata 2011-2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 roku 
 
"Program Ochrony Środowiska na lata 2011 - 2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 r." został 
przyjęty przez Sejmik Województwa Mazowieckiego dnia 13 kwietnia 2012 r. (Uchwała 
Nr 104/12). Program uwzględnia najważniejsze uwarunkowania środowiskowe wynikające z opracowań 
strategicznych, określa konieczne przedsięwzięcia oraz szacunkowe koszty niezbędne do ich wykonania, 
wskazuje realizatorów poszczególnych działań, a tym samym stanowi politykę ekologiczną województwa 
mazowieckiego. Nadrzędny cel jest następujący: "Ochrona środowiska naturalnego na Mazowszu  
z zachowaniem zasad zrównoważonego rozwoju, jako podstawa poprawy jakości życia mieszkańców 
regionu". Główne cele średniookresowe do 2018 r. są następujące: 
 

 Poprawa jakości powietrza, w tym dążenie do osiągnięcia poziomu celu długoterminowego dla ozonu 
do 2020 r. 

 Poprawa jakości wód. 

 Racjonalna gospodarka odpadami. 

 Ochrona powierzchni ziemi. 

 Ochrona przed hałasem i promieniowaniem elektromagnetycznym. 

 Racjonalne gospodarowanie zasobami wodnymi. 

 Efektywne wykorzystanie energii. 

 Racjonalne gospodarowanie zasobami geologicznymi. 

 Ochrona walorów przyrodniczych. 



 17 

 Zwiększenie lesistości. 

 Ochrona lasów, ze szczególnym uwzględnieniem różnorodności biologicznej. 

 Przeciwdziałanie poważnym awariom. 

 Zwiększenie bezpieczeństwa transportu substancji niebezpiecznych. 

 Ochrona przed powodzią i suszą. 

 Ochrona przed osuwiskami. 

 Ochrona przeciwpożarowa. 

 Wzrost świadomości ekologicznej mieszkańców Mazowsza. 

 Udział społeczeństwa w postępowaniach na rzecz ochrony środowiska. 

 Upowszechnienie znaczenia zarządzania środowiskowego. 

 Zwiększenie roli placówek naukowo-badawczych Mazowsza we wdrażaniu ekoinnowacji. 

 Egzekwowanie odpowiedzialności za szkody w środowisku. 
 
Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii Województwa Mazowieckiego 
 
"Program możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii Województwa Mazowieckiego" został 
przyjęty przez Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 208/06 z dnia 9 października 2006 r. 
Program ma na celu:  
 
• Identyfikację zasobów energii odnawialnej na terenie województwa. 
• Identyfikację zakresu wykorzystania zasobów energii odnawialnej w chwili obecnej. 

 Wskazanie obszarów szczególnie predestynowanych dla wykorzystania zasobów energii odnawialnej 
oraz obszarów wykluczenia dla inwestycji. 

 Opracowanie zagadnień formalno-prawnych związanych z budową źródeł energii wykorzystujących 
energię odnawialną. 

• Omówienie dostępnych źródeł finansowania projektów. 
• Ocenę kosztów pozyskania energii z poszczególnych źródeł. 
 
Dokument nie formułuje celów strategicznych. 
 
Wojewódzki Program Ochrony nad Zabytkami na lata 2012 - 2015 
 
"Wojewódzki Program Opieki nad Zabytkami na lata 2012-2015" jest podstawowym dokumentem 
określającym politykę samorządu województwa w sferze sprawowania opieki nad dziedzictwem 
kulturowym oraz jego racjonalnym wykorzystaniem. Głównym zamierzeniem Programu jest stworzenie 
warunków dla kreowania i realizowania zadań z zakresu ochrony i opieki nad zabytkami na terenie 
województwa mazowieckiego oraz wykorzystanie dziedzictwa kulturowego jako czynnika wpływającego 
na rozwój gospodarczy i społeczny regionu. 
 
Program wytycza następujące cele: 
 
• Ochrona i zachowanie materialnego i niematerialnego dziedzictwa regionu Kształtowanie tożsamości 

regionalnej poprzez wykorzystanie walorów zabytkowych. 
• Wzrost społecznej akceptacji dla ochrony zasobów dziedzictwa kulturowego  regionu. 
• Efektywne zarządzanie zasobami dziedzictwa kulturowego regionu oraz kreowanie pasm turystyczno 

- kulturowych. 
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Program małej retencji dla Województwa Mazowieckiego 
 
Opracowanie "Programu małej retencji dla Województwa Mazowieckiego" na szczeblu wojewódzkim 
porządkuje i nadaje priorytet działaniom związanym z retencją wodną a jego wdrożenie przyczyni się do 
uporządkowania gospodarki wodnej zlewni leżących w Województwie Mazowieckim. Celem programu 
jest opracowanie spójnego dokumentu planistycznego, dającego podstawy do oceny propozycji  
i projektów przygotowywanych na poziomie lokalnym. 
 
Program nie formułuje celów ani kierunków działań o charakterze strategicznym. 
 
Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza na lata 2007-2015 
  
"Regionalna Strategia Innowacji na lata 2007-2015" została uchwalona przez Sejmik Województwa 
Mazowieckiego w dniu 21 kwietnia 2008 roku. 
 
Cel główny Strategii brzmi: "Wzrost innowacyjności przedsiębiorstw Mazowsza, prowadzący do 
przyspieszenia wzrostu i zwiększenia konkurencyjności w skali UE". 
 
Cele strategiczne: 
 
• Zwiększenie współpracy w procesach rozwoju innowacji i innowacyjności. 
• Wzrost internacjonalizacji przedsiębiorstw województwa mazowieckiego. 
• Wzrost środków i efektywności finansowania działalności proinnowacyjnej w regionie. 
• Kształtowanie i promowanie postaw proinnowacyjnych oraz pro-przedsiębiorczych. 
 
Program zwiększania lesistości dla Województwa Mazowieckiego do roku 2020 
 
„Program zwiększania lesistości dla Województwa Mazowieckiego” został uchwalony  przez Sejmik 
Województwa Mazowieckiego w dniu 19 lutego 2007 r. (Uchwała Nr 18/07). Głównym celem Programu 
jest osiągnięcia wskaźnika lesistości Mazowsza około 25% w 2020 r. 
 
Zasadniczym celem Programu jest wskazanie rejonów, gdzie rekomendowane jest zwiększanie 
powierzchni zalesionych i zadrzewionych oraz określenie zasad prowadzania zalesień. Dokument stanowi 
jednocześnie instrukcję dla samorządów, w oparciu o którą możliwe będzie doprecyzowanie lokalizacji 
gruntów przeznaczanych do zalesienia. 

3.3.3. POZIOM POWIATOWY 

Program ochrony środowiska dla Powiatu Garwolińskiego na lata 2012 - 2015 z uwzględnieniem lat 
2016 - 2019 
 
Nadrzędny cel Programu został zdefiniowany jako: "Osiągnięcie trwałego rozwoju powiatu 
garwolińskiego i zwiększenie jego atrakcyjności poprzez poprawę środowiska przyrodniczego i rozwój 
infrastruktury technicznej". 
 
Priorytety z zakresu ochrony środowiska są następujące: 
 

 Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych 



 19 

 Utrzymywanie standardów jakości powietrza 

 Ograniczenie uciążliwości hałasu komunikacyjnego 

 Rozbudowa i modernizacja infrastruktury technicznej ochrony środowiska 

 Podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa powiatu 

 Kompleksowa gospodarka odpadami 

3.4. INFORMACJE ZAWARTE W PROGNOZACH ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
SPORZĄDZONYCH DLA INNYCH, PRZYJĘTYCH JUŻ, DOKUMENTÓW POWIĄZANYCH 
Z PROJEKTEM STRATEGII ROZWOJU 

 
Dla części z wymienionych w punkcie 3.2 niniejszej Prognozy dokumentów strategicznych, powiązanych  
z projektem Programu ochrony środowiska dla gminy Żelechów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do 
2024 sporządzone zostały prognozy oddziaływania na środowisko. W tabeli poniżej przedstawiono 
sformułowania i główne wnioski zawarte w tych prognozach. 
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Tabela 1. Informacje zawarte w prognozach oddziaływania na środowisko sporządzonych dla innych, przyjętych już, dokumentów powiązanych z projektem 
Program ochrony środowiska dla gminy Żelechów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do 2024 roku 

Nazwa dokumentu Główne wnioski 

Poziom krajowy 

Prognoza oddziaływania na środowisko 
Strategii Rozwoju Kraju 2020 

Założenia Średniookresowej Strategii Rozwoju Kraju (ŚSRK) będą miały w przeważającej mierze pozytywne 
oddziaływanie. Nie zidentyfikowano ani jednego celu ŚSRK, który oddziaływałby tylko negatywnie na 
wszystkie komponenty środowiska. Najwięcej negatywnych oddziaływań zidentyfikowano dla celów II 
obszaru. Większość celów spowoduje same pozytywne skutki dla człowieka i środowiska. Brak jednak 
bezpośredniego odniesienia do kwestii środowiska i zrównoważonego rozwoju.  

Prognoza oddziaływania na środowisko 
Krajowej Strategii Rozwoju Regionalnego 2010-
2020: Regiony, Miasta, Obszary Wiejskie 

Największe znaczenie w zakresie oddziaływań środowiskowych, będą miały stymulowane zmiany populacyjne. 
Dotyczy to zwłaszcza skutków rozwoju funkcji metropolitarnych i dużych ośrodków miejskich. Wzrost 
wskaźnika zagęszczenia populacji w ośrodkach rozwoju pociągał będzie za sobą konsekwencje w postaci 
lokalnego wzrostu presji skierowanych w głównej mierze na środowisko przyrodnicze, związanych ze 
wzrostem strumienia odpadów wymagających unieszkodliwienia, wzrostem ładunku zanieczyszczeń w 
ściekach oraz ilości ścieków kierowanych do oczyszczenia, wzrostem zapotrzebowania na wodę pitną i 
towarzyszącym temu rosnącym deficytem zasobów wody zdatnej do użytku oraz samą koncentracją źródeł 
emisji zwiększających poziom lokalnej, indywidualnej i zbiorowej presji.  
Z drugiej strony zmiany demograficzne polegać będą na odpływie ludności z terenów peryferyjnych, co 
również skutkować może szeregiem istotnych dla środowiska przemian, takich jak intensyfikacja produkcji 
rolnej, zmniejszenie ilości odpadów komunalnych, zmiany struktury ścieków, zalesienia, itp. 

Prognoza oddziaływania na środowisko 
Strategii Rozwoju Transportu do 2020 roku (z 
perspektywą do 2030 roku) 

Stwierdzono, że nie ma możliwości uniknięcia działań, które mogą potencjalnie negatywnie wpłynąć na 
środowisko przyrodnicze lub pogorszyć warunki równoważenia rozwoju.  
Ograniczenie i/lub złagodzenie konfliktów pomiędzy wymogami ochrony środowiska, a oddziaływaniem 
sektora transportu będzie można osiągnąć poprzez wprowadzanie odpowiednich rozwiązań planistycznych, 
technologicznych i architektonicznych-krajobrazowych, jako elementów zrównoważonej gospodarki 
przestrzennej.  
Duża część  kierunków działań uznana została za sprzyjającą łagodzeniu presji transportowych.  

Prognoza oddziaływania na środowisko 
Strategii Bezpieczeństwo Energetyczne i 
Środowisko 

Główne zalecenia są następujące:  

 uwzględnienie priorytetowych problemów ochrony środowiska i energetyki, 

 zapewnienie zgodności Strategii z: zasadą zrównoważonego rozwoju i koniecznością jej wdrażania, zasadą 
kompleksowości w ochronie środowiska, zasadą przezorności, 

 wprowadzanie działań związanych z ochroną krajobrazu do procesu planowania przestrzennego, 

 wspieranie rozwoju lokalnych instalacji energetycznych opartych na biomasie. 

Prognoza oddziaływania na środowisko 
Strategii Zrównoważonego Rozwoju Wsi, 
Rolnictwa i Rybactwa 

Realizacja Strategii będzie pozytywnie oddziaływała na zależności między wszystkimi elementami środowiska i 
między oddziaływaniami na te elementy. Negatywne oddziaływania mogą wystąpić przy realizacji 
następujących priorytetów i kierunków interwencji:  

 utrzymanie użytków rolnych w dobrej kulturze rolnej,  
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Nazwa dokumentu Główne wnioski 

 utrzymanie żywotnych ekonomicznie gospodarstw rolnych, 

 wsparcie przekształceń strukturalnych w rolnictwie, 

  racjonalne wykorzystanie rolniczej i rybackiej przestrzeni produkcyjnej do produkcji energii ze źródeł 
odnawialnych, 

Strategia będzie oddziaływać na Natura 2000 podobnie jak na bioróżnorodność oraz zwierzęta i rośliny. 
Szczegółowe określenie skutków będzie możliwe po zlokalizowaniu inwestycji wynikających ze Strategii.  

Prognoza oddziaływania na środowisko 
Koncepcji Przestrzennego Zagospodarowania 
Kraju 2030 

W Prognozie zostały zawarte m.in. następujące zapisy:  

 zwrócono uwagę na rozwiązania wariantowe, przede wszystkim potrzebę i możliwość rozwoju w Polsce 
energetyki rozproszonej oraz możliwość takiego prowadzenia rozwoju społeczno-gospodarczego, który 
nie będzie prowadził do nadmiernych potrzeb transportowych, 

 negatywnie oceniono całkowite pominięcie resortu środowiska wśród pomiotów, które powinny mieć 
istotny wpływ na zagospodarowanie przestrzenne Polski, 

  dla lepszego zobrazowania całościowego oddziaływania polityki przestrzennej na środowisko, 
zaproponowano wprowadzenie, zarówno na poziomie krajowym, jak i wojewódzkim, wskaźnika 
syntetycznego w postaci tzw. „śladu ekologicznego”.  

Prognoza oddziaływania na środowisko Polityki 
energetycznej Polski do 2030 roku 

Wnioski są następujące: 

 działania w zakresie efektywności energetycznej powinny być z jednakową intensywnością prowadzone w 
dwóch komplementarnych obszarach – możliwie szybkiej poprawy efektywności wykorzystania energii 
pierwotnej oraz redukcji zapotrzebowania na energię finalną, zwłaszcza w sektorze usług i gospodarstw 
domowych oraz w transporcie, 

 kwestii poprawy efektywności energetycznej należy podporządkować, przyjmowane na potrzeby 
realizacji polityki instrumentarium, w tym standardy środowiskowe i energetyczne oraz elastyczne 
mechanizmy bilansowania najważniejszych emisji (CO2, SO2, NOx) – stworzy to preferencje dla instalacji o 
najwyższej sprawności energetycznej, 

 przyjęty cel kierunkowy dla energii ze źródeł odnawialnych należy uznać za ekstensywny, ale biorąc pod 
uwagę rzeczywiste tempo rozwoju sektora, różnorodne bariery ekonomiczne, prawne i przyrodnicze oraz 
obecny stan wyjściowy, jest to cel sformułowany realistycznie. 

Poziom wojewódzki 

Prognoza oddziaływania na środowisko  
Strategii Rozwoju Województwa 
Mazowieckiego do 2030 roku. Innowacyjne 
Mazowsze 

Przeprowadzona analiza wskazuje, że potencjalnie najwięcej negatywnych oddziaływań na środowisko 
związane będzie z realizacją kierunków działań określonych w obszarze tematycznym Przestrzeń i Transport 
tj.: (17) Zwiększenie dostępności komunikacyjnej wewnątrz regionu jako czynnik rozprzestrzeniania procesów 
rozwojowych, (21) Udrożnienie systemu tranzytowego. Również wiele niekorzystnych skutków 
środowiskowych towarzyszyć będzie realizacji kierunków działań (37) Przeciwdziałanie zagrożeniom 
naturalnym, (39) Produkcja energii ze źródeł odnawialnych, określonych w ramach obszaru tematycznego 
Środowisko i Energetyka.  
Negatywne oddziaływania na środowisko wynikać będą głównie z:  
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 przeznaczania terenów otwartych na cele komunikacyjne m.in. dokończenie budowy autostrady A2, 
budowa obwodnic miast, budowa nowych przepraw mostowych, 

 degradacji krajobrazu (niwelacja terenu, wprowadzanie elementów antropogenicznych), 

 przerwania ciągłości powiązań przyrodniczych, 

 zakłóceń systemów hydrologicznych (m. in. budowa odwodnień dróg), 

 pogorszenia klimatu akustycznego i emisji zanieczyszczeń do atmosfery, wód i gleb pochodzących ze 
źródeł komunikacyjnych.  

Korzystny wpływ na środowisko związany będą przede wszystkim z realizacją kierunków działań (35) 
Zapewnienie trwałego i zrównoważonego rozwoju oraz zachowanie wysokich walorów środowiska i (38) 
Inwestycje związane z uzdatnianiem wody i utylizacją odpadów, odnową terenów skażonych, zmniejszeniem 
zanieczyszczeń, określonych w ramach obszaru tematycznego Środowisko i Energetyka.  
Korzystne oddziaływania (głównie o charakterze długoterminowym), związane będą głównie z:  

 ograniczeniem negatywnego wpływu gospodarki odpadami w wyniku realizacji systemu zbiórki, odzysku i 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, wdrażaniem niskoodpadowych technologii produkcji,  

 zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego poprzez działania inwestycyjne 
ograniczające ruch tranzytowy w miastach, upowszechnianie publicznej komunikacji zbiorowej, wzrost 
udziału energii pozyskiwanej ze źródeł odnawialnych,  

 poprawą klimatu akustycznego, głównie w miastach, w wyniku budowy tras obwodowych,  

 poprawą stanu jakościowego i ilościowego wód powierzchniowych i podziemnych, na skutek realizacji 
licznych zadań z zakresu gospodarki wodno-ściekowej oraz zwiększaniem retencji wód,  

 zmianą użytkowania gruntów w wyniku wprowadzania zalesień.  

Prognoza oddziaływania na środowisko Planu 
Zagospodarowania Przestrzennego 
Województwa Mazowieckiego 

Zgodnie z wynikami analizy realizacja żadnej z polityk przestrzennych nie zagraża zasobom, walorom ani 
jakości środowiska województwa mazowieckiego. Najwięcej korzystnych oddziaływań będzie wynikało z 
realizacji: Polityki kształtowania i ochrony zasobów i walorów przyrodniczych oraz poprawy standardów 
środowiska oraz Polityki poprawy odporności na zagrożenia naturalne i wspierania wzrostu bezpieczeństwa 
publicznego. Wpłyną one pozytywnie na środowisko przyrodnicze i warunki życia ludzi, ochronią zasoby i 
walory przyrodnicze, przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa, jak i jakości poszczególnych komponentów 
środowiska tworząc warunki dla zrównoważonego rozwoju regionu. Najwięcej negatywnych skutków dla 
środowiska niesie realizacja Polityki rozwoju przemysłu i wzrostu konkurencyjności wybranych ośrodków 
osadniczych oraz Polityki poprawy dostępności i efektywności transportowej województwa, które wiążą się z 
realizacją nowych inwestycji infrastrukturalnych i zajęciem nowych terenów. Niekorzystny wpływ na 
komponenty środowiska może być jednak minimalizowany poprzez m.in. stosowanie bezpiecznych dla 
środowiska technologii (w tym BAT) i racjonalne wykorzystanie istniejącej infrastruktury technicznej. Znaczące 
zmiany i przekształcenia w środowisku spowoduje zwłaszcza realizacja projektów związanych z budową i 
przebudową infrastruktury komunikacyjnej zmierzającej do m.in.: poprawy dostępności Warszawy, ośrodków 
regionalnych i subregionalnych oraz poprawy spójności terytorialnej regionu, która warunkuje rozwój 
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społeczno-gospodarczy i przestrzenny oraz wzrost konkurencyjności, może jednak lokalnie zagrozić ciągłości 
korytarzy ekologicznych i spójności obszarów chronionych. 

Prognoza oddziaływania na środowisko 
Programu Ochrony Środowiska na lata 2011-
2014 z uwzględnieniem perspektywy do 2018 
roku 

Realizacja przedmiotowego Programu będzie miała pozytywny wpływ na stan środowiska na terenie 
województwa mazowieckiego, w szczególności na zdrowie i warunki życia ludzi, jak i walory przyrodnicze. 
Realizacja niektórych działań określonych w Programie może powodować negatywne oddziaływania na 
poszczególne komponenty środowiska, zabytki oraz dobra materialne. Sytuacje takie są jednak nieliczne 
i w zdecydowanej większości realizacja danych działań przyniesie korzyści środowiskowe, które znacznie 
przewyższają możliwe negatywne oddziaływania. Zdecydowaną większość stwierdzonych negatywnych 
oddziaływań można wyeliminować poprzez stosowanie odpowiednich działań minimalizujących oraz 
zastosowanie procedur wynikających z obowiązujących przepisów. 
Nie stwierdzono także możliwości występowania znaczących negatywnych oddziaływań na środowisko 
przyrodnicze, w tym także na przedmioty ochrony obszarów Natura 2000 jak również na integralność sieci 
Natura 2000. 

Prognoza oddziaływania na środowisko 
Programu zwiększania lesistości dla 
Województwa Mazowieckiego do roku 2020  

Realizacja dokonywanych zgodnie z nim zalesień powinna przyczynić się do: 

 zwiększenia retencjonowania i łagodzenia ekstremalnych przepływów wód powierzchniowych oraz 
stabilizacji poziomu wód gruntowych, 

 przeciwdziałania degradacji i erozji gleb oraz stepowieniu krajobrazu, 

 zwiększania udziału lasów w globalnym bilansie węgla przez wiązanie CO2 z powietrza, wody i gleby, 

 korzystnej modyfikacji warunków hydrologicznych i topoklimatycznych na terenach rolniczych, 

 zachowania zasobów genowych flory i fauny oraz przywracaniu różnorodności biologicznej i naturalności 
krajobrazu, 

 utrzymania i wzmocnieniu ekologicznej stabilności obszarów leśnych poprzez zmniejszenie fragmentacji 
kompleksów leśnych i tworzenie korytarzy ekologicznych, 

 tworzenia możliwości wypoczynku dla ludności oraz poprawy warunków życia na terenach 
zurbanizowanych. 

Prognoza oddziaływania na środowisko 
Programu możliwości wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii Województwa 
Mazowieckiego 

Przeprowadzona ocena przewidywanego, znaczącego oddziaływania na środowisko w odniesieniu do 
poszczególnych kierunków rozwoju energetyki wskazuje na: 

 najwięcej korzystnych oddziaływań związanych będzie z wykorzystaniem energii solarnej, geotermalnej 
i wodnej, 

 najwięcej negatywnych wpływów (o lokalnym zasięgu) może towarzyszyć realizacji energetyki wiatrowej, 

  pomijalnie mały wpływ na komponenty środowiska i elementy struktury przestrzennej dotyczyć będzie 
rozwoju energetyki na bazie biomasy. 

Do najważniejszych korzyści ekologicznych zaliczyć można: 

 zmniejszenie emisji zanieczyszczeń do powietrza atmosferycznego (dwutlenek siarki, pyły, tlenek węgla), 

 ograniczenie emisji gazów cieplarnianych, 

 zmniejszenie zużycia nieodnawialnych paliw kopalnych, 
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 zmniejszenie ilości deponowanych odpadów komunalnych i osadów ściekowych oraz odpadów 
z rolnictwa, leśnictwa i przemysłu drzewnego. 

Do najistotniejszych negatywnych oddziaływań mona zaliczyć: 

 obniżenie bioróżnorodności w przypadku upowszechnienia się monokultur roślin energetycznych 
w szczególności na obszarach cennych przyrodniczo (gatunki obce), 

 wzrost emisji tlenków azotu w przypadku dużego i powszechnego wykorzystania biomasy, 

 ewentualne obniżenie walorów estetycznych krajobrazu związane z licznymi instalacjami służącymi do 
wykorzystania zasobów energii odnawialnej wiatru (siłownie wiatrowe, linie energetyczne), wód 
geotermalnych (duże obiekty zakładów ciepłowniczych), 

 biomasy z upraw roślin energetycznych (wielkoobszarowe monokultury). 
Pozytywne skutki realizacji Programu istotnie dominują nad potencjalnymi oddziaływaniami negatywnymi. 
Szczegółowe analizy na etapie przesądzeń lokalizacyjnych (procedura ocen oddziaływania na środowisko 
przedsięwzięć) oraz zastosowanie odpowiednich rozwiązań technicznych pozwolą zminimalizować negatywny 
wpływ inwestycji na środowisko. 

Prognoza oddziaływania na środowisko 
Programu małej retencji dla Województwa 
Mazowieckiego 

Wnioski z Prognozy są następujące: 

 Można oczekiwać bardzo niewielkich, lokalnych zmian mikroklimatu w kierunku zwiększenia 
uwilgotnienia, głównie na obszarach mokradłowych, na których nastąpi wzrost poziomu wód 
gruntowych. 

 Wszystkie proponowane działania powodują zahamowanie odpływu, a tym samym obniżenie 
maksymalnych przepływów wezbraniowych, stanowią więc element ochrony przed powodzią. W 
niektórych przypadkach, np. poniżej obiektów torfowych, może nastąpić zmniejszenie przepływów w 
okresie lata na skutek wzrostu ewapotranspiracji. 

 Nastąpi podwyższenie poziomu wód gruntowych w otoczeniu budowli piętrzących.  
W większości przypadków będzie to miało dodatni wpływ na środowisko przyrodnicze. Spodziewać się 
należy wzrostu zasilania zbiorników wód podziemnych, szczególnie w rejonach o obniżonym poziomie 
tych wód. 

 W małych zbiornikach, rowach, gdy są porośnięte roślinnością, następuje wyraźna poprawa jakości wód. 

 Proponowane rozwiązania uatrakcyjniają krajobraz obszarów wiejskich i zurbanizowanych. Niezbędne 
jest projektowanie budowli wkomponowujących się w otaczający krajobraz. 

 Na obszarach zalanych (budowa zbiornika) zostanie zlikwidowana roślinność lądowa.  
W przypadku urozmaicenia czaszy zbiornika wytworzyć się może cenny ekosystem wodny. Podwyższenie 
wody na obszarach torfowych umożliwi rozwój roślinności bagiennej, 
 a również utrzymanie w dobrej kondycji łąk i pastwisk. 

 Realizacja programu wywierać będzie duży dodatni wpływ na gleby organiczne – nastąpi ograniczenie 
procesów mineralizacji i degradacji torfów. 

 Podwyższenie poziomu wody, a szczególnie zalanie będzie miało wpływ na bezkręgowce – nastąpi 
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dostosowanie się do nowych warunków wilgotnościowych. Nie należy spodziewać się negatywnego 
wpływu na ssaki oraz ptaki. Tworzone zbiorniki i spiętrzenia zwiększą powierzchnię lustra wody, tworząc 
środowisko dla fauny wodnej, jak również wodopoje. 

 Piętrzenia wody mogą spowodować utrudnienia w migracji ryb. Zaleca się budowę przepławek, a dla 
budowli ze stałym progiem – przyjęcie takiej konstrukcji, która nie stanowi przeszkody dla ryb. 

 Nie przewiduje się budowy zbiorników rekreacyjnych. Niektóre z nich mogą być wykorzystywane przez 
ludność miejscową. Nie należy spodziewać się negatywnych oddziaływań na skutek zbyt intensywnego 
użytkowania. 

 W otoczeniu planowanych budowli piętrzących nie występują obiekty budowlane,  
jak również nie stwierdza się obiektów zabytkowych. Zwraca się jednak uwagę, że przy prowadzeniu 
robót ziemnych mogą być odkryte nieznane obiekty archeologiczne. 

 Jedynie w trakcie realizacji robót wystąpi hałas  powodowany pracą maszyn budowlanych. Nie będzie 
wywierał wpływu na ludzi, ponieważ roboty będą prowadzone w większej odległości od zabudowań 
mieszkalnych. 

 Przewiduje się, że na obszarach Natura 2000 będą realizowane jedynie inwestycje poprawiające warunki 
wodne chronionych ekosystemów. Pomimo tego niezbędne jest przeprowadzenie szczegółowej 
inwentaryzacji przyrodniczej terenu, na którym będzie realizowana inwestycja. 
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4. STAN ŚRODOWISKA (W TYM NA OBSZARACH OBJĘTYCH 
PRZEWIDYWANYM ZNACZĄCYM ODDZIAŁYWANIEM) ORAZ 
POTENCJALNE ZMIANY TEGO STANU W PRZYPADKU BRAKU 
REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU 

 
Program ochrony środowiska dla gminy Żelechów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do 2024 roku , 
którego projekt jest przedmiotem oceny w niniejszej Prognozie, dotyczy całego obszaru gminy. 
Cały teren gminy Żelechów (choć nie w jednakowym stopniu) objęty zostanie oddziaływaniem 
skutków realizacji Programu. Poniżej przedstawiono opis stanu poszczególnych komponentów 
środowiska gminy, które mogą zostać poddane oddziaływaniu w wyniku realizacji Programu. 

4.1. POWIETRZE  ATMOSFERYCZNE 

W celu scharakteryzowania stanu aktualnego w zakresie jakości powietrza atmosferycznego na 
terenie gminy Żelechów odniesiono się do „Rocznej oceny jakości powietrza w województwie 
mazowieckim. Raport za rok 2014",  sporządzonej przez WIOŚ w Warszawie. Gmina Żelechów 
przypisana jest do strefy mazowieckiej o kodzie PL1404.  

 
W wyniku rocznej oceny jakości powietrza za 2014 r. przeprowadzonej przez WIOŚ w Warszawie, 
dla zanieczyszczeń mających określone poziomy dopuszczalne w obrębie strefy mazowieckiej 
zidentyfikowano obszary przekroczenia standardów imisyjnych dla pyłu PM10 i pyłu zawieszonego 
PM2,5 według kryteriów ochrony zdrowia. Wobec powyższego, strefa ta została zakwalifikowana do 
klasy C.  
 
Dla zanieczyszczeń mających określone poziomy docelowe w wyniku rocznej oceny jakości powietrza 
za 2013 r.  strefa mazowiecka otrzymała klasę C ze względu na przekroczenie poziomu docelowego 
dla benzo/a/pirenu w pyle PM10 według kryterium ochrony zdrowia. W związku z powyższym istnieje 
ustawowy wymóg opracowania Programu Ochrony Powietrza dla benzo/a/pirenu. Dla pozostałych 
zanieczyszczeń, dla których określone są poziomy docelowe (arsen, kadm, nikiel oznaczane w pyle 
PM10) normy były dotrzymane. 
 
Dla zanieczyszczeń mających określone poziomy celu długoterminowego, dla których nie ma 
obowiązku wykonania Programu Ochrony Powietrza, w wyniku rocznej oceny jakości powietrza za 
2013 r. strefa mazowiecka otrzymała klasę D2 ze względu na przekroczenie poziomu dla ozonu 
według kryterium ochrony zdrowia oraz kryterium ochrony roślin. 
 
Dla pozostałych zanieczyszczeń: dwutlenek siarki SO2, tlenek węgla CO, benzen C6H6, ołów-Pb, 
arsen-As, kadm-Cd, nikiel-Ni, ozon-O3 (poziom dopuszczalny) standardy imisyjne na terenie strefy 
mazowieckiej były dotrzymane. 
 
Wyniki analiz i oszacowań WIOŚ w Warszawie wskazują, że w województwie mazowieckim 
podstawową przyczyną przekroczeń pyłów PM10, PM2,5 i benzo(a)pirenu jest emisja 
powierzchniowa (emisja związana z ogrzewaniem mieszkań w sektorze komunalno-bytowym). 
Całkowita emisja PM10 z domów ogrzewanych indywidualnie na obszarze województwa 
mazowieckiego była w 2013 r. 15 razy większa niż całkowita masa PM10 wyemitowanego w tym 
czasie przez przemysł. Duży jest napływ zanieczyszczeń spoza województwa (w którym przeważa 
emisja związana z ogrzewaniem mieszkań w sektorze komunalno-bytowym). Znaczący udział 
ma także emisja liniowa (emisja związana z ruchem pojazdów i spalaniem paliw). Wpływ emisji 
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punktowej pochodzącej np. z elektrociepłowni to zaledwie kilka procent udziału w ogólnym bilansie 
zanieczyszczeń.  

4.2. KLIMAT AKUSTYCZNY 

Zagrożenie hałasem drogowym, zwłaszcza ulicznym, stanowi około 80% wszystkich zagrożeń 
akustycznych w środowisku. Największy wpływ na zwiększanie się poziomu hałasu komunikacyjnego 
w gminie mają: 
 

 odcinki dróg o dużym natężeniu ruchu biegnące w terenie gęstej zabudowy mieszkalnej, 
szczególnie w mieście Żelechów, 

 powiązania komunikacyjne między częściami gminy. 
 
Na terenie gminy Żelechów nie prowadzono badań hałasu komunikacyjnego, a struktura ekspozycji 
na hałas nie jest w pełni rozpoznana. Z uwagi na wzrastającą liczbę pojazdów i zwiększające się 
natężenie ich ruchu można przyjąć, że na terenie gminy utrzymywać się będzie tendencja wzrostowa 
natężenia hałasu związanego z ruchem kołowym. Przyczyną wzrostu uciążliwości jest również 
niezadowalająca jakość nawierzchni dróg. 

4.3. POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 

Na terenie gminy Żelechów prowadzono badania poziomu pól elektromagnetycznych. Badania takie 
wykonał dwukrotnie WIOŚ na terenie miasta Żelechów, przy ul. Długiej 126 (w 2010 i 2013 roku). 
W punkcie pomiarowym w Żelechowie nie zostały przekroczone dopuszczalne poziomy 
promieniowania elektromagnetycznego (dopuszczalny poziom w zależności od częstotliwości zawiera 
się w przedziale od 7 V/m do 20 V/m). Zmierzony poziom był daleko poniżej wartości dopuszczalnych, 
ponadto - uległ obniżeniu w obu punktach pomiarowych w przeciągu trzech lat. 

4.4. WODY POWIERZCHNIOWE I PODZIEMNE 

Ocenę stanu JCW przeprowadzono w oparciu o wyniki klasyfikacji uzyskane dla punktu pomiarowego 
zamykającego JCW. Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie w ramach badań 
monitoringowych w latach 2010-2013 prowadził badania w obrębie jedenastu JCW na terenie gminy 
Żelechów. W wyniku oceny jakości wód wykonanej przez WIOŚ na podstawie badań prowadzonych 
w 2012 roku, stan badanych wód powierzchniowych płynących przez teren gminy oceniono jako zły. 
Stan ekologiczny JCWP Wilga od źródeł do Dopływu z Brzegów określono jako umiarkowany, 
tak samo jak potencjał ekologiczny JCWP Promnik. O klasyfikacji wód zadecydowały przeważnie 
elementy fizykochemiczne: zawartość ChZT-Mn, OWO (ogólny węgiel organiczny) i fosforany. 

Na terenie gminy nie jest prowadzony monitoring wód podziemnych w ujęciu krajowym  
i  regionalnym. Organy Inspekcji Sanitarnej sprawują kontrolę nad jakością wód podziemnych 
pobieranych na cele socjalne i gospodarcze oraz nad stanem sanitarno-higienicznym urządzeń 
wodnych. Według informacji Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Garwolinie 
wymagania spełniała woda dostarczana przez wodociągi publiczne. 

4.5. ZASOBY KOPALIN 

Na   terenie   gminy   Żelechów   nie znajdują się udokumentowane złoża surowców mineralnych. 
Jedynie kruszywo naturalne (piaski drobnoziarniste) eksploatowane są na potrzeby własne 
w nielicznych, niewielkich odkrywkach. Pozabilansowe, większe złoża piasków występują 
w Żelechowie w okolicy ul. Letnisko. Piaski drobnoziarniste przewarstwione piaskami 
różnoziarnistymi ze żwirem eksploatowane są w rejonie wsi Goniwilk.  
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4.6. GLEBY 

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 klasy 
bonitacyjnej. 
 
Powierzchnię ziemi na terenie gminy można określić jako mało zdewastowaną. Jej odporność na 
degradację jest mała i lokalnie średnia. Tereny silnie przekształcone przez człowieka to głównie 
tereny zurbanizowane, komunikacyjne, stacje paliw lub miejsca, gdzie zlokalizowany jest przemysł. 
Dla potrzeb doradztwa rolniczego na terenie powiatu garwolińskiego WIOŚ wykonał w latach 1996-
1997 badania gleb. Badania wykazały bardzo zróżnicowany odczyn pH (od 3,0 do 7,5), jednak 84% 
stanowią gleby o odczynie bardzo kwaśnym i kwaśnym. Określono zasobność w fosfor jako niską, 
a w potas jako bardzo niską. W przypadku magnezu, jego zasobność była średnia.  
 
W obszarze zurbanizowanym do degradacji gleb dochodzi w wyniku przekształceń mechanicznych 
związanych z realizacją inwestycji, poprzez zabudowę, utwardzenie i ubicie podłoża, zdjęcie pokrywy 
glebowej, wykonywanie wykopów, nasypów i niwelacji terenu. 
 
Chemiczne degradowanie gleb następuje głównie poprzez niewłaściwie zorganizowaną gospodarkę 
ściekową i odpadową oraz poprzez emisję zanieczyszczeń do powietrza i ich wtórną depozycję na 
powierzchni ziemi.  
 
Specyficzne dla obszarów wiejskich jest nieodpowiednia agrotechnika i chemiczna ochrona roślin. 

4.7. ZASOBY PRZYRODNICZE 

Cechą charakterystyczną przyrody gminy Żelechów jest stosunkowo równomierna mozaika gruntów 
ornych i dzielących je dolin i obniżeń. Uzupełnieniem tej podstawowej struktury są niewielkie 
kompleksy leśne o dość zróżnicowanym charakterze. Uzupełnieniem jest zieleń urządzona. 
 
Na terenie gminy nie ma ustanowionych obszarów prawnie chronionych. Znajdują się tu 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).  
 
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.  
Znajduje się tu także publiczny park nazywany nowym parkiem o powierzchni 0,98 ha, a także 
5 zieleńców o łącznej powierzchni 2,4 ha oraz 3,6 ha terenów zieleni osiedlowej.  
 
Na terenie gminy Żelechów nie występują obszary o międzynarodowej i krajowej randze 
przyrodniczo-krajobrazowej. 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. 
 



29 

 

Głównym funkcjonującym ciągiem powiązań zewnętrznych są doliny rzek Wilgi, Żelechówki i Olszanki. 
Stanowią one ponadlokalne korytarze ekologiczne o kierunku równoleżnikowym, wiążący przestrzeń 
ekologiczną. 
 
Podstawowym walorem krajobrazowym jest wartość zabudowy wiejskiej. W poszczególnych wsiach 
zachowały się domy drewniane z końca XIX i początku XX wieku. Walorem krajobrazowym miasta 
Żelechowa jest zachowany jego historyczny układ urbanistyczny z początku XV wieku oraz zachowane 
historyczne budowle. 
 
Szczególnie rozlegle krajobrazy występują w części północnej i północno-wschodniej oraz 
południowej i południowo-wschodniej. Istotnym uzupełnieniem krajobrazu przyrodniczego jest 
element krajobrazu kulturowego, jakim jest widoczny w wielu planach Kościół Parafialny p.w. 
Zwiastowania NMP górujący nad Żelechowem. 
 
Grunty leśne i lasy zajmują na terenie gminy Żelechów powierzchnię 1 440,9 ha.  Same lasy zajmują 
powierzchnię 1 429,5 ha. Wskaźnik lesistości wynosi 16,3% i jest niższy od średniej krajowej (29,4%) 
i Województwa Mazowieckiego (23%). Najczęściej występującym gatunkiem jest sosna, która zajmuje 
68% powierzchni całkowitej lasów, drugim gatunkiem jest dąb zajmujący prawie 19% tej powierzchni.  
 
Miasto i gmina Żelechów nie wyróżnia się szczególnymi walorami świata zwierzęcego. Występują tu 
jednakże gatunki zwierząt chronionych: nocek, kret, ryjówka aksamitna, ryjówka malutka, rzęsorek 
rzeczek, zębiełek białawy, łasica i wiewiórka. Stwierdzono również występowanie około 90 gatunków 
ptaków, w tym także zagrożonych wyginięciem m.in.: krogulec, rybitwa białoczelna, przepiórka, 
łabędź niemy, dzięcioł czarny, dzięcioł średni, świergotek łąkowy, kruk i sowa uszatka. 
  
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. 
 
Kompleksy leśne otoczone  polami uprawnymi posiadają wysokie walory krajobrazowe. Fragmenty 
lasów będące częściami większych kompleksów mają bardziej zróżnicowaną i rozwiniętą linię 
brzegową (strefa ekotonowa) oraz dużą mozaikę wewnątrz kompleksów, przez co charakteryzują się 
dużym zróżnicowaniem gatunkowym.  

4.6. POTENCJALNE ZMIANY STANU ŚRODOWISKA W PRZYPADKU BRAKU REALIZACJI 
PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU  

Oceny potencjalnych zmian w środowisku w przypadku braku realizacji projektu Programu ochrony 
środowiska dla gminy Żelechów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do 2024 dokonano analizując cele 
i kierunki działań dokumentu, z uwzględnieniem stanu środowiska na terenie gminy i stwierdzonych 
problemów środowiskowych.  
 
W wyniku braku realizacji Programu ochrony środowiska nie zostaną zrealizowane wyznaczone 
zadania, a tym samym nie zostaną osiągnięte cele i kierunki działań. Formuła wizji zawartej 
w Programie wskazuje na zrównoważony rozwój - rozwój gospodarczy i społeczny z ochroną 
środowiska i poszanowaniem zasobów. W efekcie brak realizacji Programu poskutkowałby brakiem 
poprawy jakości życia mieszkańców i jakości środowiska. 
 
Spośród wyznaczonych w Programie zadań jedynie cześć ma charakter inwestycyjny, wymagający 
przekształceń w środowisku. Większość zadań ma charakter pozainwestycyjny (zadania o charakterze 
planistycznym, koncepcyjnym, organizacyjnym, doradczym, itp.), w związku z tym nie mające 
bezpośredniego wpływu na środowisko.  
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Brak realizacji poszczególnych inwestycji oraz zaniechanie działań w wyznaczonych obszarach będzie 
miał różny wpływ na  środowisko.  
 
Brak realizacji Programu skutkował będzie: 
 

 mniej przemyślaną - pod kątem wpływu na zasoby i stan środowiska - lokalizacją przyszłych 
inwestycji,  

 żywiołowym, niekontrolowanym rozwojem niektórych branż gospodarki, niedostosowanych do 
warunków środowiskowych gminy, 

 dalszym rozdrabnianiem gruntów rolnych, a co za tym idzie - mniejszą efektywnością 
i zwiększonym oddziaływaniem na środowisko działalności rolniczej i gospodarki leśnej, 

 zaniechanie działań modernizacyjnych w istniejących zakładach, co ograniczy inwestycje służące 
ochronie środowiska podczas procesu produkcyjnego, 

 niekontrolowaną urbanizacją gminy, w tym terenów o wysokich wartościach przyrodniczych,  
co spowodować może ubytek lub degradację walorów terenów cennych przyrodniczo, 

 podobne zmiany spowoduje również odizolowanie przestrzenne obszarów cennych przyrodniczo, 

 fragmentaryzacją korytarzy ekologicznych (które umożliwiają swobodny przepływ gatunków 
pomiędzy węzłami ekologicznymi), 

 zwiększeniem stężenia dwutlenku azotu, pyłów i węglowodorów aromatycznych, w tym przede 
wszystkim benzo(a) pirenu, a tym samym pogorszenie jakości powietrza w wyniku braku realizacji 
zadań związanych z ograniczeniem emisji ze źródeł komunikacyjnych, 

 pogorszeniem się klimatu akustycznego wskutek braku działań w zakresie jego ograniczania, 

 pogorszeniem się warunków komunikacyjnych na terenie gminy, co wiązać się będzie ze 
zwiększoną emisją zanieczyszczeń w wyniku utraty płynności ruchu. 

 większym narażeniem na skutki katastrofa naturalnych i awarii, co z kolei zagrażać będzie 
środowisku i mieszkańcom (np. pożary, powodzie, huragany, itp.), 

 pogorszeniem stanu zdrowia mieszkańców i skróceniem czasu życia, związanymi ze stanem 
środowiska, 

 podwyższeniem emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych poprzez brak inwestycji w dziedzinie 
stosowania ekologicznych i alternatywnych źródeł energii, 

 pogorszeniem jakości powietrza atmosferycznego, co wpłynie jednocześnie negatywnie na inne 
elementy środowiska (w tym zasoby przyrody - np. lasy), a także na zdrowie ludzi, 

 wzmożonym zapotrzebowaniem na energię elektryczną i cieplną, co w efekcie pogorszy jakość 
powietrza w wyniku nieograniczenia niskiej emisji, 

 niekorzystnymi zmianami jakości wód powierzchniowych i podziemnych,  

 brakiem kontroli nad stanem wód, 

 negatywnymi przekształceniami stosunków wodnych w wyniku niekontrolowanego poboru 
i braku działań związanych z racjonalizacją zużycia wody, w tym edukacją ekologiczną, 

 powstawaniem dużej ilości awarii i wycieków infrastruktury wodno-ściekowej, a tym samym 
marnotrawstwem wód, w wyniku braku działań w zakresie konserwacji i modernizacji sieci 
wodociągowej i kanalizacyjnej, 

 zanieczyszczeniem i utratą wartości gleb w wyniku braku działań w zakresie ich ochrony, 

 natężeniem negatywnych zachowań mieszkańców gminy, które mogą wpłynąć na stan 
środowiska, np. zaśmiecanie lasów, dewastacja przyrody, wylewanie ścieków w miejsca do tego 
nieprzeznaczone, nielegalne składowanie odpadów, itp. 

 słabo rozwiniętą bazą i infrastrukturą turystyczno - rekreacyjną, co spowoduje niewłaściwe 
korzystanie z obszarów leśnych i przyrodniczo cennych (np. biwakowanie w niewłaściwych 
miejscach, turystyka poza wyznaczonymi szlakami), 

 wzrostem ilości pojazdów poruszających się po drogach, a z drugiej strony zagrożeniem dla 
bezpieczeństwa pieszych i rowerzystów poprzez brak inwestycji w ścieżki rowerowe i ciągi piesze. 
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Podsumowując, odstąpienie od realizacji zawartych w dokumencie rozwiązań nie jest zalecane. 
Korzyści związane z realizacją Programu ochrony środowiska przewyższą ewentualne negatywne 
skutki realizowanych zadań.  
 
Przewiduje się, iż brak realizacji Programu przyniesie przede wszystkim negatywne zmiany  
w odniesieniu do aktualnego stanu środowiska. Natomiast potencjalne negatywne oddziaływania, 
jakie mogą wynikać z realizacji zamierzeń inwestycyjnych zidentyfikowanych w ramach kierunków 
działań, określonych w projekcie Programu, zostaną wyeliminowane na etapie realizacji, poprzez 
zastosowanie rozwiązań minimalizujących i ograniczających negatywny wpływ na środowisko. 

5. ISTNIEJĄCE PROBLEMY OCHRONY ŚRODOWISKA ISTOTNE 
Z PUNKTU WIDZENIA PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU, 
W SZCZEGÓLNOŚCI DOTYCZĄCE OBSZARÓW CHRONIONYCH 

Analiza i ocena stanu środowiska na terenie gminy Żelechów  pozwoliła zdiagnozować główne 
problemy i zagrożenia, pogrupowane według poszczególnych komponentów środowiska oraz 
rodzajów wywieranej presji. 

Tabela 2. Główne problemy środowiskowe na terenie gminy Żelechów 

Problem Cel poprawy 

Zasoby przyrody 

Niewielka powierzchnia publicznych terenów zieleni 
urządzonej, szczególnie w obszarach nowej zabudowy 

Tworzenie nowych terenów zieleni urządzonej 

Dewastacja zieleni, zaśmiecanie, niszczenie 
wyposażenia terenów rekreacyjnych, obiektów małej 
architektury, niszczenie i kradzież roślin 

Zwiększenie kontroli nad terenami zieleni urządzonej 
Wzrost świadomości ekologicznej (i obywatelskiej) 
społeczeństwa 

Występowanie procesu synatropizacji na terenach 
wartościowych przyrodniczo, zastępowanie istniejącej 
roślinności półnaturalnej roślinnością zbiorowisk 
zastępczych 

Stosowanie gatunków roślin występujących na 
miejscu 

Nierównomierna struktura lasów – występowanie 
wielu małych kompleksów leśnych będących w rękach 
prywatnych, dominacja lasów o strukturze 
jednopiętrowej 

Racjonalna gospodarka leśna i ochrona lasu 

Niski wskaźnik lesistości Zalesienia na gruntach porolnych 

Nadmierna penetracja lasów przez człowieka, 
połączona z brakiem poszanowania wartości 
przyrodniczych (zaprószanie pożarów, 
zanieczyszczanie lasów odpadami, wydeptywanie 
ściółki, runa leśnego i samosiewów, płoszenie 
zwierzyny), 

Wzrost świadomości ekologicznej (i obywatelskiej) 
społeczeństwa 
Zwiększenie kontroli nad lasami 

Brak akceptacji społecznej dla tworzenia nowych 
form ochrony przyrody (obawa przed ograniczeniami 
wynikającymi z ustanowienia takich form - 
utrudnienia w przyszłym zagospodarowaniu terenu 

Wzrost świadomości ekologicznej (i obywatelskiej) 
społeczeństwa 

Zachwianie stosunków wodnych, wpływające na stan 
zasobów przyrody, zmiany siedlisk - powoduje to 
także spadek odporności biologicznej drzewostanów 

Zahamowanie zmian stosunków wodnych lub 
łagodzenie ich skutków 

Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego - emisja 
zanieczyszczeń przemysłowych, komunalnych 
i komunikacyjnych prowadzi do spadku odporności 
biologicznej. 

Poprawa jakości powietrza 

Brak środków finansowych na rozwój i ochronę 
zasobów przyrody 

Aktywne poszukiwanie źródeł finansowania 
Wzrost świadomości ekologicznej (i obywatelskiej) 
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Problem Cel poprawy 

społeczeństwa 

Klimat i powietrze 

Niska emisja spowodowana dużą ilością 
indywidualnych źródeł ciepła opalanych węglem 

Ograniczanie niskiej emisji poprzez modernizację 
źródeł ciepła i zmianę paliwa na ekologiczne 

Spalanie odpadów w paleniskach domowych Nadzór nad gospodarka odpadami 

Wzrost liczby samochodów i natężenia ruchu 
drogowego 

Dostosowanie systemu transportowego do potrzeb 

Brak centralnej sieci cieplnej na terenach intensywnej 
zabudowy 

Modernizacja źródeł ciepła i zmiana paliwa na 
ekologiczne 

Niewielkie wykorzystanie potencjalnych możliwości w 
zakresie odnawialnych źródeł energii 

Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł 
energii 

Niewielkie objęcie gminy siecią gazowniczą Rozwój sieci gazowej 

Klimat akustyczny 

Wzrost liczby samochodów i natężenia ruchu 
drogowego 

Dostosowanie systemu transportowego do potrzeb 

Słaba jakość części dróg Poprawa jakości dróg 

Brak ścieżek rowerowych i chodników w części dróg i 
ulic 

Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych 

Słabo rozbudowany i niedostosowany do potrzeb 
system komunikacji zbiorowej 

Rozwój systemu komunikacji zbiorowej 

Hałas generowany przez tereny budowy Ochrona przed hałasem 

Pola elektromagnetyczne 

Wzrastająca liczba rozproszonych źródeł 
promieniowania elektromagnetycznego 

Ochrona przed polami elektromagnetycznymi 

Zasoby i jakość wód 

Zła jakość wód powierzchniowych Budowa infrastruktury służącej ochronie wód 

Okresowe występowanie suszy hydrologicznej Budowa zbiorników retencyjnych 

Niedobór infrastruktury ochrony wód - sieci 
kanalizacyjnych, szczególnie na terenach wiejskich 

Budowa sieci kanalizacyjnych 

Braki w infrastrukturze odprowadzającej i 
oczyszczającej wody opadowe 

Budowa sieci kanalizacji deszczowej 

Niska retencja wód Budowa zbiorników retencyjnych 

Brak uregulowanej gospodarki ściekowej (brak sieci 
kanalizacyjnej na części obszaru gminy oraz 
nieszczelne zbiorniki bezodpływowe - szamba) 

Budowa sieci kanalizacyjnych 

Wypalanie traw i ściernisk, które jest przyczyną 
powstawania rakotwórczych związków WWA i ich 
migracji do wód podziemnych 

Przestrzeganie zakazu wypalania traw 

Zwiększenie zużycia wody w sektorze komunalnym  Edukacja ekologiczna 

Szlaki komunikacyjne o dużym natężeniu ruchu, 
parkingi (zanieczyszczenia ropopochodne, środki 
likwidujące śliskość) 
 

Stosowanie zamiennych środków ograniczających 
śliskość 

Zasoby geologiczne 

Pozostawianie wyrobisk poeksploatacyjnych bez 
uporządkowania i rekultywacji i dopuszczeniu do 
nielegalnego gromadzenia odpadów 

Rekultywacja terenów zdegradowanych 

Nielegalna eksploatacja kopalin Eliminacja nielegalnej eksploatacji 

Gleby 

Kwaśny odczyn pH większości gleb Wapnowanie gleb 

"Dzikie" wysypiska odpadów Oczyszczanie gminy 

Zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego Edukacja dla rolników 

Zmiany stosunków wodnych i przekształcenia 
hydrologiczne 

Konserwacja systemów melioracyjnych i rozwój małej 
retencji 
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Problem Cel poprawy 

Gospodarka odpadami 

Przypadki nielegalnego pozbywania sie odpadów (np. 
spalanie w piecach domowych lub usuwanie do 
lasów) 

Rozwój gospodarki odpadami 

Niski wskaźnik selektywnej zbiórki odpadów 
niebezpiecznych występujących w strumieniu 
odpadów komunalnych 

Rozwój gospodarki odpadami 

Bezpieczeństwo środowiskowe 

Ryzyko występowanie katastrof naturalnych - suszy, 
powodzi i silnych wiatrów, stanowiących zagrożenie 
dla życia i zdrowia mieszkańców oraz ich mienia 

Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym i 
gotowości systemu zapobiegawczo – interwencyjno – 
ratunkowego 

 
Poniżej przedstawiono wyniki analizy SWOT - metody analitycznej stosowanej w obszarach 
planowania strategicznego. Posłużyła ona do uporządkowania informacji zebranych m.in. w wyniku 
dokonanej analizy stanu aktualnego środowiska naturalnego gminy Żelechów. W trakcie analizy 
SWOT wskazano mocne i słabe strony gminy oraz szanse i zagrożenia, rozpatrując je pod kątem 
ochrony środowiska. 

Tabela 3. Analiza SWOT w obszarze środowiska dla gminy Żelechów 

Zasoby przyrody 

Mocne strony  
(czynniki wewnętrzne) 

Słabe strony  
(czynniki wewnętrzne) 

1. Położenie gminy poza obszarem silnej presji 
związanej z działalnością przemysłową, 
komunikacyjną i turystyczną 

2. Objęcie ochroną prawną czterech obiektów - 
pomników przyrody 

3. Zabytkowe parki, w tym jeden park publiczny 
4. Atrakcyjne krajobrazowo tereny o randze 

regionalnej 
5. Ciąg powiązań przyrodniczych dolin rzecznych o 

funkcji korytarzy ekologicznych  

1. Brak obszarów prawnie chronionych 
2. Niski wskaźnik lesistości 
3. Rozproszenie kompleksów leśnych i ich niewielka 

powierzchnia 
4. Niekorzystna struktura własnościowa i wiekowa 

lasów (większość terenów leśnych stanowi 
własność prywatną) 

5. Niewielka powierzchnia publicznych terenów 
zieleni urządzonej 

Szanse  
(czynniki zewnętrzne) 

Zagrożenia 
 (czynniki zewnętrzne) 

1. System prawny uwzględniający różnorodne 
aspekty ochrony środowiska 

2. Wzrost świadomości ekologicznej w 
społeczeństwie 

3. Zapewnienie odpowiedniego poziomu 
bezpieczeństwa pożarowego obszarów leśnych 

4. Gospodarka i ochrona lasów prowadzonych przez 
Nadleśnictwo 

5. Ponadlokalne programy zwiększania lesistości i 
ochrony zasobów przyrody 

 

1. Zmiany klimatu i spowodowane tym niekorzystne 
dla środowiska i ludzi efekty (m.in. coraz częstsze 
występowanie suszy, zagrożenia katastrofalnymi 
zjawiskami pogodowymi) 

2. Pożary lasów 
3. Pogarszająca się jakość powietrza 

atmosferycznego 
4. Niskie nakłady na ochronę i rozwój zasobów 

przyrody, w tym terenów zieleni urządzonej 
5. Liberalizacja przepisów o zagospodarowaniu 

przestrzennym i prawa budowlanego 

Klimat i powietrze 

Mocne strony  
(czynniki wewnętrzne) 

Słabe strony  
(czynniki wewnętrzne) 

1. Mała presja ze strony przemysłu 
2. Oczyszczanie dróg w gminie, zmniejszające 

pylenie do atmosfery 
3. Modernizacja źródeł ciepła 
4. Rozbudowa sieci gazowej na terenie gminy 
5. Termomodernizacja budynków 

1. Niska emisja spowodowana dużą ilością 
indywidualnych źródeł ciepła opalanych węglem 

2. Spalanie odpadów w paleniskach domowych 
3. Wzrost liczby samochodów i natężenia ruchu 

drogowego 
4. Brak centralnej sieci cieplnej na terenach 

intensywnej zabudowy 
5. Niewielkie objęcie gminy siecią gazowniczą 
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Szanse  
(czynniki zewnętrzne) 

Zagrożenia 
 (czynniki zewnętrzne) 

1. Przechodzenie na paliwa ekologiczne: gaz, paliwa 
odnawialne (biopaliwa) 

2. Wzrost roli środków transportu przyjaznych 
środowisku: rower (krótki dystanse) i transport 
zbiorowy (długie dystanse) 

3. Zobowiązania wynikające z przepisów prawa w 
dziedzinie kształtowania i ochrony środowiska 
naturalnego 

4. Możliwość dofinansowania inwestycji w zakresie 
ochrony powietrza ze źródeł zewnętrznych 

5. Realizacja wojewódzkich Programów Ochrony 
Powietrza 

1. Allchtoniczne źródła zanieczyszczenia powietrza 
2. Wzrost liczby samochodów i natężenia ruchu 

drogowego 
3. Brak funduszy na inwestycje zmierzające do 

poprawy jakości powietrza atmosferycznego 
4. Pogarszająca się kondycja ekonomiczna 

społeczeństwa, powodująca brak inwestycji w 
modernizacje źródeł ciepła i wykorzystanie 
paliwa gorszej jakości 

5. Zwiększenie zużycia energii elektrycznej w 
gospodarstwach domowych 

Klimat akustyczny 

Mocne strony  
(czynniki wewnętrzne) 

Słabe strony  
(czynniki wewnętrzne) 

1. Brak uciążliwego dla środowiska przemysłu 
2. Brak w gminie dróg o dużej przepustowości, 

tranzytowych 
3. Dostosowanie natężenia ruchu drogowego do 

istniejących dróg - brak "korków" 
4. Zieleń izolacyjna wzdłuż ciągów komunikacyjnych 
5. Dobry klimat akustyczny na większości terenu 

gminy, szczególnie położonej poza głównymi 
szlakami komunikacyjnymi 

1. Wzrost liczby samochodów i natężenia ruchu 
drogowego 

2. Słaba jakość części dróg 
3. Brak ścieżek rowerowych i chodników w części 

dróg i ulic 
4. Słabo rozbudowany i niedostosowany do potrzeb 

system komunikacji zbiorowej 
5. Hałas generowany przez tereny budowy 

Szanse  
(czynniki zewnętrzne) 

Zagrożenia 
 (czynniki zewnętrzne) 

1. Poprawa stanu technicznego nawierzchni 
drogowych dzięki funduszom ponadlokalnym 

2. Udoskonalanie pojazdów mechanicznych pod 
kątem ograniczania wpływu na środowisko 

3. Modernizacja zakładów przemysłowych pod 
kątem zmniejszania uciążliwości hałasowych 

4. Zobowiązania wynikające z przepisów prawa w 
dziedzinie kształtowania i ochrony środowiska 
naturalnego 

1. Brak funduszy na inwestycje zmierzające do 
poprawy stanu środowiska akustycznego 

2. Brak środków ze źródeł ponadgminnych na 
poprawę stanu technicznego dróg i  systemu 
komunikacji gminy  

3. Brak możliwości uruchomienia transportu 
szynowego 

4. Zwiększenie udziału pojazdów ciężkich w ruchu 
tranzytowym 

Pola elektromagnetyczne 

Mocne strony  
(czynniki wewnętrzne) 

Słabe strony  
(czynniki wewnętrzne) 

1. Mała i stała liczba stacji bazowych telefonii 
komórkowych 

2. Monitoring poziomów pól elektromagnetycznych 
3. Utrzymujące się poniżej normy natężenie pól 

elektromagnetycznych 

1. Wzrastająca liczna rozproszonych źródeł 
promieniowania elektromagnetycznego 

 

Szanse  
(czynniki zewnętrzne) 

Zagrożenia 
 (czynniki zewnętrzne) 

1. Zobowiązania wynikające z przepisów prawa w 
dziedzinie kształtowania i ochrony środowiska 
naturalnego 

1. Brak pełnej wiedzy o skutkach długotrwałego 
oddziaływania pól elektromagnetycznych w 
środowisku 

Zasoby i jakość wód 

Mocne strony  
(czynniki wewnętrzne) 

Słabe strony  
(czynniki wewnętrzne) 

1. Dobrze rozwinięta sieć hydrograficzna 
2. Wzrastający stopień zwodociągowania i 

skanalizowania  

1. Niesatysfakcjonujący stan wód 
powierzchniowych 

2. Niewystarczający wskaźnik skanalizowania w 
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3. Monitoring wód powierzchniowych prowadzony 
przez WIOŚ 

4. Kontrola nad wodami przeznaczonymi do picia 
przez Sanepid 

5. Dostępność oczyszczalni ścieków 

stosunku do zwodociągowania 
3. Zbyt mała liczba zbiorników retencyjnych 
4. Zbyt małe nakłady na ochronę wód 
5. Nierówności przestrzenne w rozwoju 

infrastruktury wodno - kanalizacyjnej 

Szanse  
(czynniki zewnętrzne) 

Zagrożenia 
 (czynniki zewnętrzne) 

1. Dostępność programów zewnętrznych 
finansujących inwestycje z zakresu ochrony 
jakości wód 

2. Zwiększająca się aktywność samorządów 
terytorialnych i instytucji publicznych oraz 
organizacji pozarządowych w ochronie 
środowiska 

3. Zobowiązania wynikające z przepisów prawa w 
dziedzinie kształtowania i ochrony środowiska 
naturalnego 

1. Ponadlokalne zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych 

2. Brak środków finansowych na inwestycje w 
zakresie ochrony wód 

3. Zmiany stosunków wodnych wywołane 
globalnymi zmianami klimatycznymi 

4. Występowanie suszy hydrologicznej 

Zasoby geologiczne 

Mocne strony  
(czynniki wewnętrzne) 

Słabe strony  
(czynniki wewnętrzne) 

1. Uwzględnianie zasobów geologicznych w 
planowaniu przestrzennym 

1. Sporadyczne przypadki nielegalnej eksploatacji 
kopalin 

Szanse  
(czynniki zewnętrzne) 

Zagrożenia 
 (czynniki zewnętrzne) 

1. Nadzór instytucji zewnętrznych (urzędów 
górniczych) nad złożami kopalin 

1. Pogorszenie kondycji ekonomicznej 
społeczeństwa skutkujący zwiększeniem 
nielegalnej eksploatacji kopalin 

Gleby 

Mocne strony  
(czynniki wewnętrzne) 

Słabe strony  
(czynniki wewnętrzne) 

1. Brak zanieczyszczenia gleb metalami ciężkimi  
2. Przeważające część gleb jest w dobrym stanie 

chemicznym 
3. Występowanie kompleksów gleb chronionych 

oraz gleb pochodzenia organicznego (torfy) 

1. Brak dokładniejszych informacji o chemizmie 
gleb 

2. Zakwaszenie dużej części gleb 
3. Podatność gleb na degradację 
4. Lokalne zagrożenie erozją wodną, wietrzną i 

mechaniczną 

Szanse  
(czynniki zewnętrzne) 

Zagrożenia 
 (czynniki zewnętrzne) 

1. Potencjalne warunki do rozwoju rolnictwa 
ekologicznego i wykorzystania biomasy 

2. Uprawa gatunków roślin o niewielkich 
wymaganiach glebowych 

3. Większa świadomość ekologiczna rolników dzięki 
edukacji  

1. Brak funduszy na inwestycje zmierzające do 
poprawy stanu gleb 

2. Susza glebowa wywołana globalnymi zmianami 
klimatu 

Gospodarka odpadami 

Mocne strony  
(czynniki wewnętrzne) 

Słabe strony  
(czynniki wewnętrzne) 

1. Wprowadzenie i rozwój selektywnej zbiórki 
odpadów 

2. Dostępność regionalnych instalacji 
zagospodarowujących odpady 

3. Brak szkodliwych dla środowiska składowisk 
odpadów niebezpiecznych, mogilników, spalarni 
odpadów itp. 

4. Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów 
5. Brak przemysłu wytwarzającego w dużych 

1. Przypadki nielegalnego pozbywania sie odpadów 
(np. spalanie w piecach domowych lub usuwanie 
do lasów) 

2. Niski wskaźnik selektywnej zbiórki odpadów 
niebezpiecznych występujących w strumieniu 
odpadów komunalnych 

3. Brak instalacji do zagospodarowania odpadów na 
terenie gminy, co skutkuje zwiększonymi 
kosztami transportu 
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ilościach odpady niebezpieczne bądź trudne do 
zagospodarowania 

4. Wzrastające koszty obsługi systemu gospodarki 
odpadami 

Szanse  
(czynniki zewnętrzne) 

Zagrożenia 
 (czynniki zewnętrzne) 

1. Nowe instrumenty finansowe w finansowaniu 
projektów w perspektywie 2014-2020 

2. Nowe przedsięwzięcia, wynikające ze zmian 
prawodawstwa unijnego w zakresie ochrony 
środowiska, nakładających nowe obowiązki  w 
tym zakresie na samorządy i przedsiębiorców 

3. Zwiększająca się aktywność samorządów 
terytorialnych i instytucji publicznych oraz 
organizacji pozarządowych w ochronie 
środowiska 

4. Zobowiązania wynikające z przepisów prawa w 
dziedzinie kształtowania i ochrony środowiska 
naturalnego 

1. Konsumpcyjny wzór stylu życia skutkujący 
powstaniem większej ilości odpadów 

2. Szybkie wypełnienie pojemności dostępnych 
składowisk odpadów w województwie 

 

Bezpieczeństwo środowiskowe 

Mocne strony  
(czynniki wewnętrzne) 

Słabe strony  
(czynniki wewnętrzne) 

1. Brak uciążliwego dla środowiska przemysłu 
2. Funkcjonowanie systemu ratowniczo - 

interwencyjnego 
3. Działania gminnego zespołu zarządzania 

kryzysowego 
4. Funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych 
5. Działalność ośrodków opieki zdrowotnej 

1. Transport materiałów niebezpiecznych przez 
teren gminy z zatajeniem przez przewoźnika 
zagrożenia 

2. Występowanie chorób cywilizacyjnych 
spowodowanych zmianami w środowisku 

 

Szanse  
(czynniki zewnętrzne) 

Zagrożenia 
 (czynniki zewnętrzne) 

1. Modernizacja systemu ratowniczo - 
interwencyjnego na poziomie powiatowym, 
wojewódzkim i krajowym 

2. Zwiększone środki na opiekę medyczną 
3. Realizacja programów profilaktyki zdrowia 
4. Zwiększona świadomość społeczeństwa odnośnie 

potencjalnych zagrożeń i sposobów ochrony 
5. Powszechność systemu ubezpieczeń od skutków 

potencjalnych katastrof naturalnych 

1. Zmiany klimatu i związane z tym nieprzewidziane 
zjawiska pogodowe typu wichury lub tornada 
oraz susze 

2. Zły stan techniczny dróg stwarzający zagrożenie 
dla pojazdów 

3. Występujące susze, zwiększające zagrożenie 
pożarami 

4. Brak wystarczających środków finansowych na 
potrzeby systemu ratowniczo - interwencyjnego 
w obliczu nowych zagrożeń wynikających ze 
zmian klimatu 
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6. CELE OCHRONY ŚRODOWISKA USTANOWIONE NA SZCZEBLU 
MIĘDZYNARODOWYM ALBO KRAJOWYM, ISTOTNE Z PUNKTU 
WIDZENIA PROJEKTOWANEGO STRATEGII ORAZ SPOSOBY,  
W JAKICH TE CELE I INNE PROBLEMY ŚRODOWISKA ZOSTAŁY 
UWZGLĘDNIONE PODCZAS OPRACOWANIA DOKUMENTÓW  

Członkostwo w Unii Europejskiej wymusiło dostosowanie przepisów polskiego prawa ochrony 
środowiska do rozwiązań Wspólnoty. Przepisy Unijne dotyczące ochrony środowiska są bardzo 
rozbudowane i dotyczą praktycznie wszystkich dziedzin życia społeczno-gospodarczego. 
Te specyficzne akty prawne zakładają możliwość elastycznych działań państw członkowskich pod 
warunkiem, że w określonym czasie państwa te doprowadzą na swym terytoriom do zrealizowania 
założonych celów. Eksperci Unii zajmujący się problematyką ochrony środowiska określili 11 zasad, 
które powinny być przestrzegane we wszystkich państwach członkowskich: 
 
1. Lepiej zapobiegać niż leczyć. 
2. Należy uwzględniać skutki oddziaływania na środowisko w możliwie najwcześniejszym stadium 

podejmowania decyzji. 
3. Trzeba unikać eksploatowania przyrody powodującego znaczne naruszenie równowagi 

ekologicznej. 
4. Należy podnieść poziom wiedzy naukowej, by umożliwić podejmowanie właściwych decyzji. 
5. Koszty zapobiegania i usuwania szkód ekologicznych powinien ponosić sprawca zanieczyszczenia. 
6. Działania w jednym państwie członkowskim nie powinny powodować pogorszenia stanu 

środowiska w innym. 
7. Polityka ekologiczna państw członkowskich w zakresie ochrony środowiska musi uwzględniać 

interesy państw rozwijających się. 
8. Państwa Unii Europejskiej powinny wspierać ochronę środowiska w skali międzynarodowej 

i globalnej. 
9. Ochrona środowiska jest obowiązkiem każdego, zatem konieczna jest edukacja w tym zakresie. 
10. Środki ochrony środowiska powinny być stosowane odpowiednio do rodzaju zanieczyszczenia, 

potrzebnego działania oraz obszaru geograficznego, który mają chronić. Jest to zasada 
subsydiarności. 

11. Krajowe programy dotyczące ochrony środowiska powinny być koordynowane na podstawie 
wspólnych długoterminowych programów, a krajowa polityka ekologiczna – harmonizowana 
w ramach Wspólnoty Europejskiej. 

 
Zasady powyższe zostały także uwzględnione przy formułowaniu zasad polskiej polityki ekologicznej.  
 
Program ochrony środowiska zawiera zapisy odnoszące się do zrównoważonego rozwoju, który 
obejmuje wszystkie wymienione powyżej zasady. Program skupia sie na kilku najważniejszych 
aspektach z dziedziny ochrony środowiska: jakości wód, jakości powietrza, zasobach przyrody 
i edukacji ekologicznej.  
 
Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej stwierdza w art. 5, że Rzeczpospolita Polska zapewnia ochronę 
środowiska kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju i ustala także, że ochrona środowiska jest 
obowiązkiem m. in. władz publicznych, które przez swą politykę powinny zabezpieczyć 
bezpieczeństwo ekologiczne współczesnemu i przyszłym pokoleniom.  
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Analizowany projekt Program ochrony środowiska dla gminy Żelechów do 2020 roku z perspektywą 
do 2024 roku uwzględnia cele ochrony środowiska ustanowione na poziomie międzynarodowym, 
krajowym i regionalnym.  

7. ANALIZA I OCENA PRZEWIDYWANYCH ZNACZĄCYCH 
ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO 

Program ochrony środowiska dla gminy Żelechów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do 2024 roku 
przedstawia zbiór celów, kierunków działań i zadań zmierzających do osiągnięcia rozwoju 
zrównoważonego, w którym aspekty gospodarcze, społeczne i planistyczne zostaną poddane 
integracji i wzajemnemu uzupełnieniu, a cała aktywność na tych polach przebiegać będzie 
z poszanowaniem zasad ochrony środowiska,  w celu zaspokojenia uzasadnionych potrzeb 
poszczególnych społeczności lub obywateli zarówno współczesnego pokolenia, jak i przyszłych 
pokoleń. 
 
Działalność człowieka prawie zawsze wiąże się z ingerencją w środowisko. Analizę i ocenę oddziaływania 
na środowisko przeprowadzono dla zadań inwestycyjnych przewidzianych w Programie i określono, 
jaki wpływ będzie miała ich realizacja na elementy środowiska, takie jak: różnorodność biologiczna, 
powietrze, wody powierzchniowe i podziemne, klimat akustyczny, powierzchnia ziemi łącznie z glebą, 
krajobraz, zabytki, zdrowie ludzi oraz na obszary chronione na podstawie ustawy o ochronie 
przyrody. 
 
Duża część zadań wyznaczonych w Programie ochrony środowiska ma charakter bezinwestycyjny - 
a jedynie organizacyjny, koncepcyjny, planistyczny, kontrolny  lub doradczy. Część zadań 
inwestycyjnych polega na zakupie sprzętu lub urządzeń.  
 
Program jest dokumentem formułującym cele i kierunki działań w sposób bardzo ogólny. Jedynie 
część zadań ma wskazaną lokalizację. Część działań natomiast obejmie cały obszar gminy. Ponadto, 
nawet zadania mające przypisaną konkretną lokalizację zapisane są w bardzo ogólny, hasłowy 
sposób. Dlatego na etapie sporządzania Prognozy nie jest możliwe dokonanie szczegółowej oceny 
oddziaływania na środowisko realizacji poszczególnych zadań Programu. Można jedynie określić 
potencjalny kierunek oddziaływania, bez szczegółowego określania poziomów oddziaływań, tj.: 
wielkości emisji zanieczyszczeń, wielkości emitowanego hałasu, zajętej powierzchni, interakcji 
z zasobami przyrody, itp. Prognoza oddziaływania na środowisko projektu Programu nie zastępuje 
procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, która będzie wykonywana 
w wymaganych przypadkach dla wybranych przedsięwzięć.  
 
W kolejnej tabeli przedstawiono schemat oddziaływania zadań Programu ochrony środowiska dla 
gminy Żelechów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do 2024 roku na poszczególne elementy 
środowiska. Przyjęto następujące oznaczenia oddziaływań: 
 

 bezpośrednie - B,  

 pośrednie - P,  

 krótkoterminowe - K,   

 długoterminowe - D,  

 stałe - S  

 chwilowe – Ch 

 skumulowane - Sk 

 pozytywne + i warunkowo pozytywne (+) 

 negatywne – i warunkowo negatywne (-) 

 brak oddziaływania – 0 
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Dla oznaczenia poszczególnych rodzajów wpływów (lub ich braku) zastosowano: 

 
Oddziaływanie 

pozytywne 

krótkoterminowe długoterminowe     

bezpośrednie BK BD 
 
 

    

pośrednie 
 
 

PK PD 
 

    

 
 

  0 
brak 

oddziaływania 
lub 

oddziaływanie 
nie znaczące 

   

 
 

    
PK 

 

 
PD 

pośrednie 

 
 

    
BK 

 

 
BD 

bezpośrednie 

 
 

   krótkoterminowe długoterminowe 
 

Oddziaływanie 
negatywne 
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Tabela 4. Matryca oddziaływania na środowisko – zadania własne i monitorowane 
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1.  Opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji wraz z inwentaryzacją 
źródeł 

0 0 + 
PDS 

+ 
PDS 

0 0 + 
PDS 

0 0 0 + 
PDS 

0 

2.  Uwzględnianie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego 
wymogów dotyczących zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników 
niepowodujących nadmiernej „niskiej emisji”  

0 0 + 
PDS 

+ 
PDS 

0 0 + 
PDS 

0 0 0 + 
PSD 

0 

3.  Kontrola gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu 
spalania odpadów w urządzeniach grzewczych 

0 0 + 
PKCh 

+ 
PKCh 

0 0 + 
PKCh 

0 0 0 + 
PKCh 

0 

4.  Zmiana, naprawy i konserwacja źródeł ciepła 0 0 + 
BDS 

+ 
BDS 

0 0 + 
BDS 

0 0 0 + 
BDS 

0 

5.  Termomodernizacja budynków 0 0 + 
BDS 

+ 
BDS 

0 0 + 
BDS 

0 0 0 + 
BDS 

0 

6.  Propagowanie konieczności oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej 
oraz uświadamianie o szkodliwości spalania paliw niskiej jakości oraz 
odpadów 

0 0 + 
PDS 

+ 
PDS 

0 0 + 
PDS 

0 0 0 + 
PSD 

0 

7.  Ograniczanie pylenia wtórnego poprzez oczyszczanie dróg 0 0 + 
BKCh 

+ 
BKCh 

0 0 + 
BKCh 

+ 
BKCh 

0 0 + 
BKCh 

0 

8.  Zainstalowanie odnawialnych źródeł energii np. ogniw fotowoltaicznych, 
kolektorów słonecznych itp. 

0 0 + 
PDS 

+ 
PDS 

0 0 + 
PDS 

0 0 0 + 
PSD 

0 

9.  Wykonanie opracowania pt. Analiza potencjału energii odnawialnej 
możliwej do wykorzystania na terenie gminy Żelechów 

0 0 + 
PDS 

+ 
PDS 

0 0 + 
PDS 

0 0 0 + 
PSD 

0 

10.  Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie ochrony powietrza i 
przedstawienie szkodliwego oddziaływania zanieczyszczeń pyłowych i 
gazowych dla zdrowia i kosztów społeczno - ekonomicznych 
spowodowanych zanieczyszczeniem atmosfery 

0 0 + 
PDS 

+ 
PDS 

0 0 + 
PDS 

0 0 0 + 
PSD 

0 
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11.  Promocja alternatywnych źródeł energii, zmierzających do wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii (np. słonecznej i geotermalnej) 

0 0 + 
PDS 

+ 
PDS 

0 0 + 
PDS 

0 0 0 + 
PSD 

0 

12.  Inwentaryzacja podmiotów prowadzących działalność powodującą emisje 
uciążliwych odorów  

0 0 + 
PDS 

+ 
PDS 

0 0 + 
PDS 

0 0 0 0 0 

13.  
Pomoc w usuwaniu wyrobów zwierających azbest z terenu gminy  

0 0 + 
BDS 

+ 
BDS 

0 0 + 
BDS 

0 + 
BDS 

0 + 
BDS 

0 

14.  
Promowanie proekologicznych zachowań właścicieli pojazdów 

0 0 + 
PDS 

0 0 0 + 
PDS 

0 0 + 
BDS 

0 0 

15.  Budowa tras rowerowych i podnoszenie standardów technicznych tras 
istniejących.  
Promowanie wykorzystania roweru jako środka komunikacji 

0 0 + 
BDS 

0 0 0 + 
BDS 

0 + 
BDS 

+ 
BDS 

0 0 

16.  Reagowanie na skargi mieszkańców na ponadnormatywny hałas, z 
uwzględnieniem technicznych i ekonomicznych możliwości organów 
władzy  

0 0 + 
BKCh 

+ 
BKCh 

0 0 0 0 0 0 0 0 

17.  Analiza wydawanych zezwoleń na działalność w sezonie letnim i 
narzucanie potencjalnym inwestorom wysokich wymagań w zakresie 
ochrony środowiska przed hałasem 

0 0 + 
PKCh 

+ 
PKCh 

0 0 0 0 0 0 0 0 

18.  Wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego zapisów odnośnie standardów akustycznych dla 
poszczególnych terenów   

0 0 + 
PKCh 

+ 
PKCh 

0 0 0 0 0 0 0 0 

19.  Remonty i naprawa istniejących odcinków dróg i ulic w gminie dążące do 
eliminacji nieciągłości  i wyrw w warstwie wierzchniej w celu utrzymania 
wysokiego standardu nawierzchni 

0 0 + 
BDS 

+ 
BDS 

0 0 + 
BDS 

+ 
BDS 

+ 
BDS 

0 + 
BDS 

0 

20.  Przebudowa i remonty dróg publicznych  0 0 + 
BDS 

+ 
BDS 

0 0 + 
BDS 

+ 
BDS 

+ 
BDS 

0 + 
BDS 

0 
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21.  Budowa i remonty wiat przystankowych 0 0 + 
BDS 

0 0 0 0 0 0 0 + 
BDS 

0 

22.  Wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego zapisów dotyczących ochrony przed polami 
elektromagnetycznymi z wyznaczeniem stref ograniczonego użytkowania 

0 0 + 
PDS 

+ 
PDS 

0 0 0 0 0 0 0 0 

23.  Kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych motywujących  
mieszkańców do oszczędzania wody 

0 0 + 
PDS 

0 0 + 
PDS 

0 0 0 + 
PDS 

0 0 

24.  Wsparcie dla Spółki Wodnej w zakresie bieżącego utrzymanie wód i 
urządzeń wodnych oraz remontów urządzeń melioracji wodnych 
szczegółowych na terenie powiatu 

0 0 + 
PDS 

0 0 + 
PDS 

0 0 0 0 0 + 
PDS 

25.  Konserwacja, modernizacja i naprawy ujęć wód podziemnych i stacji 
uzdatniania wody, w miarę potrzeb 
 

0 0 + 
BDS 

0 0 + 
BDS 

0 0 0 + 
BDS 

+ 
BDS 

0 

26.  Budowa nowych odcinków sieci wodociągowej  
 

0 0 + 
BDS 

0 0 + 
BDS 

0 0 0 + 
BDS 

+ 
BDS 

0 

27.  Konserwacja i naprawy sieci wodociągowej, w miarę potrzeb 0 0 + 
BDS 

0 0 + 
BDS 

0 0 0 + 
BDS 

+ 
BDS 

0 

28.  Kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych motywujących  
mieszkańców do oszczędzania wody 

0 0 + 
PDS 

0 0 + 
PDS 

0 0 0 0 + 
PDS 

0 

29.  Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

0 0 + 
PDS 

0 0 + 
PDS 

0 0 0 0 + 
PDS 

0 

30.  
Kontrola stanu technicznego zbiorników bezodpływowych (szamb) 

0 0 + 
BDS 

0 0 + 
BDS 

0 0 0 0 + 
BDS 

0 

31.  Kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania nieczystości 
płynnych ze zbiorników bezodpływowych   

0 0 + 
BDS 

0 0 + 
BDS 

0 0 0 0 + 
BDS 

0 
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32.  Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą  0 0 + 
BDS 

0 0 + 
BDS 

0 0 0 0 + 
BDS 

0 

33.  Modernizacja, konserwacja  i remonty sieci kanalizacyjnej 0 0 + 
BDS 

0 0 + 
BDS 

0 0 0 0 + 
BDS 

0 

34.  Budowa nowych kolektorów deszczowych wraz z urządzeniami 
podczyszczającymi ścieki deszczowe- separatory  

0 0 + 
BDS 

0 0 + 
BDS 

0 0 0 0 + 
BDS 

0 

35.  
Utrzymanie urządzeń przepompowni ścieków i wód opadowych 

0 0 + 
BDS 

0 0 + 
BDS 

0 0 0 0 + 
BDS 

0 

36.  
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla posesji rozproszonych 

0 0 + 
BDS 

0 0 + 
BDS 

0 0 0 0 + 
BDS 

0 

37.  Bieżąca konserwacja urządzeń melioracyjnych i cieków wodnych oraz 
konserwacja urządzeń i budowli wodnych 

0 0 + 
BDS 

0 0 + 
BDS 

0 0 0 0 + 
BDS 

0 

38.  Popularyzacja rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego (produkcja 
zintegrowana) – szkolenia w celu wdrożenia dobrych praktyk rolniczych i 
ograniczenia negatywnego wpływu środowiskowego  

0 + 
PDS 

+ 
PDS 

+ 
PDS 

+ 
PDS 

+ 
PDS 

0 + 
PDS 

+ 
PDS 

0 0 0 

39.  
Likwidacja „dzikich” wysypisk 

0 0 + 
BKCh 

+ 
BKCh 

0 + 
BKCh 

+ 
BKCh 

+ 
BKCh 

+ 
BKCh 

0 0 0 

40.  Odbiór i utylizacja padłych zwierząt 0 0 + 
PKCh 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

41.  Odbiór i unieszkodliwianie osadów ściekowych 0 0 + 
PDS 

0 0 + 
PDS 

+ 
PDS 

+ 
PDS 

0 0 0 0 

42.  Budowa infrastruktury służącej do selektywnej zbiórki odpadów 0 0 + 
PDS 

0 0 0 0 + 
PDS 

0 0 0 0 

43.  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 0 0 + 
BDS 

0 0 + 
BDS 

+ 
BDS 

+ 
PDS 

0 0 0 0 
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44.  Monitoring terenu po wysypisku odpadów w Kotłówce 0 0 + 
PKCh 

0 0 + 
PKCh 

0 + 
PKCh 

0 0 0 0 

45.  Sprzątanie śmieci na terenach leśnych Nadleśnictwa Garwolin 0 0 + 
BKCh 

+ 
BKCh 

0 + 
BKCh 

+ 
BKCh 

+ 
BKCh 

+ 
BKCh 

0 0 0 

46.  Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej dotyczącej 
konieczności postępowania z odpadami  

0 0 + 
PDS 

0 0 + 
PDS 

0 + 
PDS 

+ 
PDS 

0 0 0 

47.  Wykonanie inwentaryzacji i waloryzacji przyrodniczej gminy 0 + 
PDS 

+ 
PDS 

+ 
PDS 

+ 
PDS 

0 0 0 0 0 0 0 

48.  Budowa i aktualizacja bazy danych o zasobach przyrodniczych gminy 0 + 
PDS 

+ 
PDS 

+ 
PDS 

+ 
PDS 

0 0 0 0 0 0 0 

49.  Pielęgnacja i konserwacja drzew - pomników przyrody 0 + 
BKCh 

0 0 + 
BKCh 

0 0 0 + 
BKCh 

0 0 0 

50.  Zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad bezdomnymi 
zwierzętami 

0 + 
BDS 

0 + 
BDS 

0 0 0 0 0 0 0 0 

51.  Urządzanie, rozbudowa, modernizacja i rewitalizacja zarówno istniejących, 
jak i nowych terenów zieleni urządzonej 

0 + 
BDS 

+ 
BDS 

0 + 
BDS 

0 0 + 
BDS 

+ 
BDS 

0 0 0 

52.  Prowadzenie akcji edukacyjnych dotyczących dzikich zwierząt wędrujących 
korytarzami ekologicznymi, które można spotkać na terenach 
zabudowanych 

0 + 
PDS 

0 + 
PDS 

0 0 0 0 0 0 0 0 

53.  Wprowadzenie zasad dobrej praktyki w zakresie ochrony gatunkowej 
fauny w zakresie termoizolacji budynków 

0 + 
BDS 

0 + 
BDS 

0 0 0 0 0 0 0 0 

54.  Budowa i doposażenie obiektów służących rekreacji i wypoczynkowi: 
placów zabaw, boisk, obiektów sportowych 

0 0 + 
BDS 

0 0 0 0 0 0 0 + 
BDS 

0 

55.  Kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez promocję zdrowia, edukację 
zdrowotną oraz prośrodowiskową 

0 0 + 
PDS 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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56.  Propagowanie standardów prawidłowych zachowań społeczeństwa w 
sytuacji wystąpienia niebezpiecznego zjawiska  zachodzącego w 
atmosferze lub hydrosferze, katastrofy i poważnej awarii   

0 0 + 
PDS 

0 0 0 0 0 0 0 + 
PDS 

0 

57.  Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym i gotowości systemu 
zapobiegawczo – interwencyjno – ratunkowego 

0 0 + 
BDS 

0 0 0 0 0 0 0 + 
BDS 

0 

58.  Promowanie systemu ubezpieczeń dla obiektów i działań, które w sytuacji 
awaryjnej będą wymagać sfinansowania działań ratowniczych i 
naprawczych 

0 0 + 
PDS 

0 0 0 0 0 0 0 + 
PDS 

0 

59.  Opracowanie i wdrożenie gminnego programu edukacji ekologicznej 0 + 
PDS 

+ 
PDS 

+ 
PDS 

+ 
PDS 

+ 
PDS 

+ 
PDS 

+ 
PDS 

+ 
PDS 

+ 
PDS 

+ 
PDS 

+ 
PDS 

60.  Całoroczne i cykliczne działania edukacji ekologicznej: organizacja 
kampanii informacyjno-edukacyjnych oraz lokalnych akcji służących 
ochronie środowiska (imprez edukacyjnych, warsztatów, spotkań, 
pogadanek i wykładów, konkursów i quizów, zbiórek  odpadów 
problemowych, obserwacji przyrodniczych, wycieczek krajoznawczych, 
publikacji materiałów edukacyjnych i promujących ekologię, itp.) 

0 + 
PDS 

+ 
PDS 

+ 
PDS 

+ 
PDS 

+ 
PDS 

+ 
PDS 

+ 
PDS 

+ 
PDS 

+ 
PDS 

+ 
PDS 

+ 
PDS 

61.  Szkolenia dla pracowników instytucji publicznych w zakresie przepisów o 
dostępie społeczeństwa do informacji o środowisku 

0 0 + 
BDS 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

62.  Wprowadzanie systemów zarządzania środowiskowego, typu „zielone 
biuro” 

0 0 + 
PDS 

0 0 0 + 
PDS 

0 0 + 
PDS 

0 0 

63.  Wsparcie edukacji ekologicznej w szkołach zakresie zakupów wyposażenia 
dydaktycznego i współorganizacji zajęć edukacyjnych 

0 0 + 
PDS 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

64.  Informowanie mieszkańców o stanie środowiska i działaniach na rzecz 
jego ochrony.  

0 0 + 
PDS 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 



46 

 

 
 
 
 

Lp. 

 
 
 
 
 

Zadanie 

Komponenty środowiska przyrodniczego 

N
at

u
ra

 2
0

0
0

 

R
ó

żn
o

ro
d

n
o

ść
 b

io
l.

 

Lu
d

zi
e

 

Zw
ie

rz
ę

ta
 

R
o

śl
in

y 

W
o

d
a 

P
o

w
ie

tr
ze

 

P
o

w
ie

rz
ch

n
ia

 z
ie

m
i 

K
ra

jo
b

ra
z 

Za
so

b
y 

n
at

u
ra

ln
e

 

Za
b

yt
ki

 i 
d

o
b

ra
 m

at
e

ri
al

n
e

 

K
lim

at
 

65.  Kształtowanie proekologicznych postaw konsumenckich: promowanie 
znaków ekologicznych, promowanie produktów w opakowaniach łatwo 
poddających się odzyskowi oraz opakowaniach wielokrotnego użytku 

0 0 + 
PDS 

0 0 0 0 0 0 + 
PDS 

0 0 

66.  Tworzenie stref z zakazem ruchu samochodowego oraz stref 
ograniczonego ruchu 

0 0 + 
PDS 

0 0 0 + 
PDS 

0 0 0 0 0 

67.  Wprowadzenie ograniczeń prędkości na drogach o pylącej nawierzchni 0 0 + 
PDS 

+ 
PDS 

0 0 + 
PDS 

0 0 0 0 0 

68.  Inwentaryzacja źródeł uciążliwości akustycznej 0 0 + 
PDS 

+ 
PDS 

0 0 0 0 0 0 0 0 

69.  Wykonywanie pomiarów promieniowania elektromagnetycznego oraz 
dokonanie "Zgłoszenia środowiskowego" do burmistrza  

0 0 + 
PDS 

0 0 0 + 
PDS 

0 0 0 0 0 

70.  Egzekwowanie przez organy administracji pomiarów pól 
elektromagnetycznych w przypadku uruchomienia urządzeń lub po 
wprowadzeniu zmian warunków ich pracy, do których inwestorzy są 
zobowiązani na mocy obowiązującego prawodawstwa 

0 0 + 
PDS 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 

71.  Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód, odprowadzanie 
ścieków i wykonanie urządzeń wodnych pod kątem ochrony przed 
deficytem wody 

0 0 + 
PDS 

0 0 + 
PDS 

0 0 0 0 0 0 

72.  Opracowanie Planów przeciwdziałania skutkom suszy w regionie wodnym 
Środkowej Wisły wraz z prowadzeniem konsultacji społecznych i 
strategicznej oceny. Opracowanie obejmuje cały region wodny Środkowej 
Wisły 

0 0 + 
PDS 

0 + 
PDS 

+ 
PDS 

0 0 0 0 0 0 
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73.  Weryfikacja warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej 
Wisły, jako aktu prawa miejscowego wspomagającego osiągnięcie celów 
środowiskowych. Weryfikacja obejmuje cały region wodny Środkowej 
Wisły 

0 0 + 
PDS 

0 + 
PDS 

+ 
PDS 

0 0 0 0 0 0 

74.  Określenie linii brzegowej (odnowa osłony geodezyjnej) – 
uporządkowanie zasobów geodezyjnych 

0 0 + 
PDS 

0 + 
PDS 

+ 
PDS 

0 0 0 0 0 0 

75.  Monitoring wód powierzchniowych- zwiększenie ilości punktów oraz 
częstotliwości pomiarów, w szczególności na odcinkach występujących 
pogorszeń jakości wód 

0 0 + 
PDS 

0 + 
PDS 

+ 
PDS 

0 0 0 0 0 0 

76.  Opracowanie i aktualizacja uproszczonych planów urządzenia lasów  + 
PDS 

+ 
PDS 

+ 
PDS 

+ 
PDS 

+ 
PDS 

0 0 + 
PDS 

+ 
PDS 

0 0 0 

77.  Nadzór nad gospodarką leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu 
Państwa (lustracje lasów, badanie drzewostanów pod kątem 
występowania szkodników drzew, ustalanie zadań dla właścicieli lasów, 
cechowanie drewna) 

0 + 
BDS 

0 + 
BDS 

+ 
BDS 

0 0 0 0 0 0 0 

78.  Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych 0 0 0 0 0 0 0 + 
PDS 

0 0 0 0 

79.  Użytkowanie lasu (zrywka drewna, cięcia przedrębne, cięcia sanitarne 
wraz z wszelkimi pracami przygotowawczymi i zakończeniowymi. Obalanie 
drzew trudnych i zagrażających 

0 + 
BDS 

0 + 
BDS 

+ 
BDS 

0 0 0 0 0 0 0 

80.  Zalesienia gruntów porolnych 0 + 
BDS 

0 + 
BDS 

+ 
BDS 

0 0 + 
BDS 

+ 
BDS 

0 0 + 
BDS 
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81.  Hodowla lasu (sadzenie wielolatek bądź sadzonek jednorocznych, 
przygotowanie gleby, pielęgnowanie gleby, czyszczenia, przerzedzanie 
skupień odrośli, załadunek, rozładunek, transport i dołowanie sadzonek, 
melioracje agrotechniczne) 

0 + 
BDS 

0 + 
BDS 

+ 
BDS 

0 0 + 
BDS 

0 0 0 0 

82.  Budowa i remont dróg leśnych służących do celów ochrony 
przeciwpożarowej  

0 + 
PDS 

0 + 
PDS 

+ 
PDS 

0 0 + 
PDS 

0 0 0 0 

83.  Gospodarowanie zwierzyną dziko żyjącą (dokarmianie zwierzyny, 
reagowanie w przypadkach kolizji komunikacyjnych z udziałem zwierzyny, 
regulacja liczebności populacji zwierzyny poprzez odłów) 

0 + 
BKch 

0 + 
BKch 

0 0 0 0 0 0 0 0 

84.  Monitoring zwierzyny dziko żyjącej w lasach i określenie pojemności 
siedliskowej dla zwierzyny łownej i zasad regulacji liczebności jej populacji 

0 + 
PDS 

0 + 
PDS 

0 0 0 0 0 0 0 0 

85.  
Doposażenie w specjalistyczny sprzęt  ratowniczo-gaśniczy 

0 + 
PDS 

+ 
PDS 

+ 
PDS 

+ 
PDS 

0 + 
PDS 

+ 
PDS 

+ 
PDS 

0 + 
PDS 

0 

86.  
Zakup pojazdów wykorzystywanych do działań ratowniczo-gaśniczych 

0 + 
PDS 

+ 
PDS 

+ 
PDS 

+ 
PDS 

0 + 
PDS 

+ 
PDS 

+ 
PDS 

0 + 
PDS 

0 

87.  Propagowanie zasad przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym i zasad 
bezpiecznych zachowań 

0 + 
PDS 

+ 
PDS 

+ 
PDS 

+ 
PDS 

0 + 
PDS 

+ 
PDS 

+ 
PDS 

0 + 
PDS 

0 
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Z oceny oddziaływania wpływu planowanych zadań wynika, że we wszystkich przypadkach 
zamierzenia Programu  będą mieć co najmniej potencjalnie korzystny, korzystny lub neutralny  wpływ 
na poszczególne komponenty środowiska. 
 
Na etapie budowy realizacja prawie wszystkich zadań może w pewnym zakresie oddziaływać 
negatywnie na środowisko, jednak nie będzie oddziaływanie znaczące. Ponadto, jest ono 
krótkotrwałe i chwilowe.  
 
Główne, potencjalne bezpośrednie oddziaływania na środowisko, jakie mogą wystąpić w wyniku 
realizacji zadań Programu ochrony środowiska dla gminy Żelechów na lata 2016 - 2020 z perspektywą 
do 2024 to: 
 

 lokalne i czasowe pogorszenie podstawowych wskaźników jakości powietrza, 

 lokalne, chwilowe podwyższenie poziomu hałasu, 

 wzrost ilości odpadów na etapie realizacji. 
 
W kategorii oddziaływań pośrednich można wskazać przede wszystkim: 
 

 zmiany zagospodarowania terenu, 

 potencjalny wzrost intensywności ruchu i związanych z tym emisji na modernizowanych drogach, 

 wzrost presji urbanizacyjnej na terenach zabudowy mieszkaniowej po uzbrojeniu ich w sieć 
gazową i ciepłowniczą. 

 
Specyficznym zagrożeniem jest zmiana mikroklimatu, a także zmiany w środowisku związane 
z nasileniem sztucznych źródeł światła (czego efektem może być np. wzrost śmiertelności gatunków 
latających, zwłaszcza owadów nocnych). 
 
Inwestycje drogowe mogą oddziaływać na środowisko także poprzez poprawę poziomu 
bezpieczeństwa komunikacyjnego (dodatni wpływ na ludzi). 
 
Wszystkie zaplanowane inwestycje dotyczą modernizacji i remontów dróg, które juz istnieją stąd 
oddziaływanie tego zadania na środowisko będzie minimalne i wystąpi głównie na etapie realizacji. 
 
W przypadku poprawy układu komunikacji oddziaływanie na środowisko może rozciągać się  
w pasie o szerokości od kilku - do kilkudziesięciu metrów, zazwyczaj ogranicza się jedynie do pasa 
przyległego bezpośrednio do drogi.  
 
Działania związane z modernizacją dróg mogą spowodować wzrost średniej prędkości ruchu 
pojazdów na danym odcinku i z tego tytułu generować większy hałas. Poprawa parametrów drogi 
może również zwiększyć ruch na niej (nie tylko przepustowość, ale również wzrost obciążenia 
wynikający z wyboru lepszej jakościowo lub/i czasowo trasy), a przez to zwiększyć presję akustyczną 
na przyległe tereny i na powietrze atmosferyczne. 
 
Generalnie jednak poprawa płynności ruchu skutkuje zmniejszeniem emisji zanieczyszczeń, choć 
wpływ prędkości ruchu samochodów na wielkość emisji jest różny w odniesieniu do poszczególnych 
typów pojazdów, typów silników, itp.).  
 
Potencjalne awarie, jakie mogą wystąpić podczas budowy, eksploatacji lub likwidacji obiektów 
opisywanych w Programie ochrony środowiska są praktycznie nie do przewidzenia. Mogą one 
występować jako: 
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 pożary, 

 awarie infrastruktury podziemnej lub naziemnej (elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, 
gazowej, itp), 

 zanieczyszczenie gruntów i wód podziemnych substancjami ropopochodnymi pochodzącymi 
z eksploatowanych pojazdów mechanicznych oraz składowanych olejów i smarów 
przeznaczonych do bieżącej konserwacji urządzeń, 

 wypadki komunikacyjne pojazdów przewożących np. materiały i substancje używane do budowy 
inwestycji. 

 
W przypadku wystąpienia takiej awarii może nastąpić zanieczyszczenie środowiska gruntowo – 
wodnego oraz powietrza w rozmiarach trudnych do oszacowania.  
 
Realizacja Programu ochrony środowiska dla gminy Żelechów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do 
2024  nie wpłynie negatywnie na obszary sieci Natura 2000.  
 
Planowane zadania mają charakter punktowy lub liniowy, ich  oddziaływanie na elementy środowiska 
(powietrze, powierzchnie ziemi, klimat akustyczny, krajobraz) jest krótkotrwałe, a skutki przemijające 
lub odwracalne. Skala przedsięwzięcia i wielkość terenu zajmowanego podczas poszczególnych zadań 
jest niewielka. Tym samym zmiany powodowane przez planowane zadania będą miały zasięg 
ograniczony tylko do najbliższego otoczenia wykonywania prac związanych z przebudową dróg. 
Realizacja zadań nie spowoduje naruszenia powiązań funkcjonalno-przestrzennych obszarów 
cennych przyrodniczo. Nie spowoduje także zniszczenia lub degradacji siedlisk, dla ochrony których 
powołany został obszar Natura 2000. 
 
Po zakończeniu prac wszelkie uciążliwości związane z przebudową dróg ustaną.  
 
Podsumowując, realizacja Programu ochrony środowiska dla gminy Żelechów na lata 2016 - 2020 
z perspektywą do 2024 nie wpłynie znacząco na faunę i florę, różnorodność biologiczną i zwierzęta 
oraz nie spowoduje negatywnego oddziaływania na obszary Natura 2000. 
 
Największe oddziaływanie skumulowane wystąpić może w przypadku działań zmierzających do 
poprawy układu komunikacyjnego oraz budowy systemu sieci wodociągowej, kanalizacyjnej 
i gazowej. Poszczególne zadania inwestycyjne mogą w krótkim czasie oddziaływać na powietrze 
atmosferyczne i powierzchnię terenu oraz klimat akustyczny.  

8. ROZWIĄZANIA MAJĄCE NA CELU ZAPOBIEGANIE, OGRANICZANIE 
LUB KOMPENSACJĘ PRZYRODNICZĄ NEGATYWNYCH 
ODDZIAŁYWAŃ NA ŚRODOWISKO, MOGĄCYCH BYĆ REZULTATEM 
REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU  

Program ochrony środowiska dla gminy Żelechów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do 2024 roku 
jest dokumentem, który zawiera propozycję działań mających na celu wdrożenie zrównoważonego 
rozwoju gminy, a przede wszystkim poprawę stanu środowiska. Poszczególne cele i zadania zostały 
dobrane w ten sposób, aby w sposób optymalny (w danych realiach ekonomicznych, prawnych 
i organizacyjnych) osiągnąć zamierzony skutek, a także chronić interes środowiska. 
 
W przypadku stwierdzenia, że dana inwestycja może zawsze lub potencjalnie  znacząco oddziaływać 
na środowisko przeprowadzona zostanie ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 
zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
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oddziaływania na środowisko. W ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzone zostaną 
szczegółowe rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczanie tych presji. 
 
Rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczanie negatywnych oddziaływań na środowisko, 
mogących być rezultatem realizacji zamierzeń Programie polegać będą na:  
 

 realizacji modernizacji dróg z uwzględnieniem ochrony ludzi przed negatywnym oddziaływaniem 
zanieczyszczeń komunikacyjnych i hałasu, 

 stosowaniu rozwiązań ograniczających negatywne oddziaływanie infrastruktury komunikacyjnej 
na ludzi i pozwalających na dotrzymanie standardów środowiskowych (m.in. ekrany akustyczne, 
zieleń izolacyjna, ciche nawierzchnie), 

 stosowaniu rozwiązań ograniczających negatywne oddziaływanie infrastruktury komunikacyjnej 
na środowisko wodne (separatory związków ropopochodnych dla spływów zanieczyszczonych 
wód z pasów drogowych), 

 stosowaniu rozwiązań ograniczających negatywny wpływ infrastruktury komunikacyjnej na 
środowisko biotyczne (m.in. okratowania urządzeń odwadniających pasy drogowe), 

 dbałości o najmniejszą kolizyjność rozwoju infrastruktury dla turystyki z obszarami cennymi pod 
względem przyrodniczym, 

 szczegółowym rozpoznaniu lokalnych uwarunkowań przyrodniczych i potencjału przyrodniczego, 
przy wyznaczaniu nowych terenów dla aktywności gospodarczej, 

  stosowaniu zasady wariantowania lokalizacyjnego i technologicznego przy realizacji wszystkich 
zamierzeń inwestycyjnych, pozwalającej na wybór wariantu optymalnego z punktu widzenia 
ochrony środowiska.  

 
Poniżej przedstawiono ogólne zasady i kierunki, jakie powinny być przyjęte podczas realizacji zadań 
inwestycyjnych wyznaczonych w Programie w celu zapobiegania, ograniczenia lub kompensacji 
przyrodniczej negatywnych oddziaływań na środowisko. Uwzględniono etap planowania, 
lokalizowania i projektowania inwestycji, jej budowy, a także późniejszej eksploatacji. 
 
Etap I: planowanie, lokalizowanie i projektowanie inwestycji 
 

 Podczas planowania inwestycji konieczne jest uwzględnienie zapisów dokumentów 
opracowanych w ramach planowania rozwoju gminy. 

 Negatywne oddziaływanie inwestycji na środowisko należy ograniczyć do racjonalnego poziomu 
poprzez dobrze przemyślany wybór najmniej konfliktowych lokalizacji, ponieważ skala  
wywoływanych przez nie przekształceń  środowiska  zależeć będzie  w znacznym  stopniu  od  
lokalnych  uwarunkowań.  

 Lokalizacja wszelkich inwestycji powinna uwzględnić korytarze ekologiczne na terenie gminy. 

 Lokalizacja inwestycji powinna do minimum ograniczyć konieczność przekształcania powierzchni 
ziemi i degradacji krajobrazu. 

 Aby ograniczyć oddziaływanie drogi  jako  źródła  emisji  hałasu  i spalin  należy  w  projekcie 
inwestycji uwzględnić możliwość budowy przesłon izolacyjnych oraz  takie  rozwiązania, które 
poprawią płynność ruchu (np. budowa  zatok  dla autobusów,  budowa  miejsc parkingowych).  

 Środki organizacyjne, jakie powinny zostać podjęte są następujące: 
- zapewnienie wysokiego poziomu przebiegu procedur oceny oddziaływania na środowisko dla 

poszczególnych przedsięwzięć wyznaczonych w Programie ochrony środowiska, 
- angażowanie w proces przeprowadzania oceny oddziaływania na środowiska jak najszerszego 

grona mieszkańców,  
- prowadzenie konsultacji społecznych na możliwie wczesnym etapie planowania inwestycji. 
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 W przypadku inwestycji polegającej na przebudowie istniejącego obiektu należy zwrócić uwagę 
na zminimalizowanie negatywnych oddziaływań zidentyfikowanych i zdiagnozowanych podczas 
dotychczasowej jego eksploatacji. 

 
Etap II: realizacja (budowa) inwestycji oraz likwidacji inwestycji 
 

 Prace budowlane powinny być prowadzone z odpowiednim natężeniem i z zachowaniem 
wszelkich zasad, zarówno BHP, przeciwpożarowych, jak i ochrony terenu.  

 Przeszkolenie pracowników realizujących inwestycje pod kątem przepisów BHP  
i przestrzegania wymogów ochrony środowiska podczas wykonywania prac. 

 Ograniczenie terenu zajętego pod inwestycję (łącznie z zapleczem i bazą budowy) do koniecznego 
minimum. 

 Prawidłowe zabezpieczenie i użytkowanie techniczne sprzętu i placu budowy. 

 Stosowanie odpowiednich technologii, materiałów i rozwiązań konstrukcyjnych, 
uwzględniających wymogi najlepszej dostępnej techniki oraz zasad dobrej praktyki i rzetelnej 
wiedzy technicznej i naukowej. 

 Dostosowanie terminów prac budowlanych do terminów rozrodu zwierząt.   

 Maskowanie elementów dysharmonijnych dla krajobrazu, stosowanie materiałów i elementów 
architektonicznych minimalizujących ten wpływ na krajobraz (np. dobór kolorystyki, zieleni, itp.). 

 Zabezpieczenie drzew przed możliwością uszkodzenia korzeni i pni. 

 Zebranie warstwy humusowej i przechowanie w taki sposób, który umożliwi późniejsze jej 
wykorzystanie. 

 Dbanie o zachowanie stosunków wodnych. 
 
Etap III: eksploatacja inwestycji 
 

 Stosowanie urządzeń i materiałów atestowanych. 

 Opracowanie instrukcji postępowania na wypadek wystąpienia awarii lub katastrofy. 

 Przestrzeganie przepisów BHP oraz ppoż. 

 Prowadzenie szkolenia obsługi zakładu w zakresie ich obowiązków, a także procedur 
bezpieczeństwa. 

 Serwisowanie maszyny i urządzenia zgodnie z wymaganiami producentów. 

 Wykonywanie napraw i prac konserwatorskich urządzeń i maszyn przez wyspecjalizowane firmy 
lub odpowiednio przeszkolonych pracowników. 

 Dokonanie zamiany uszkodzonych i nie działających urządzeń na sprawne. 

 Utrzymywanie sprawnej instalacji przeciwpożarowej w należytym stanie. 

 Minimalizacja emisji hałasu poprzez: 

 obudowę maszyn lub ich części osłonami akustycznymi, 

 stosowanie elementów amortyzujących, np. elastycznych podkładek, 

 stosowanie najwyższej jakości tłumików w maszynach, 

 systematyczne kontrole sprzętu, jego konserwację  i bezzwłoczne dokonywanie napraw usterek, 

 racjonalne i efektywne wykorzystanie czasu pracy urządzeń, 

 zapewnienie odpowiedniej strefy buforowej wokół zakładów z gęstą zabudową drzew, 

 skoordynowanie godzin eksploatacji urządzeń o wysokim poziomie hałasu ze sposobem 
wykorzystania przyległych terenów, 

 unikanie sprzętu o wysokim poziomie hałasu. 

 Wdrożenie koniecznego monitoringu wpływu inwestycji na środowisko. 
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9. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE DO ROZWIĄZAŃ ZAWARTYCH 
W PROJEKTOWANYM DOKUMENCIE WRAZ Z UZASADNIENIEM 
ICH WYBORU, W TYM TAKŻE WSKAZANIE NAPOTKANYCH 
TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKU TECHNIKI LUB LUK 
WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY  

9.1. ROZWIĄZANIA ALTERNATYWNE WRAZ Z UZASADNIENIEM WYBORU 

 
Cele, kierunki działań i zadania zawarte w Programie ochrony środowiska dla gminy Żelechów na lata 
2016 - 2020 z perspektywą do 2024 roku mają charakter ogólny, z wyjątkiem zadań, które służą 
realizacji konkretnych obiektów lub miejsc ze wskazaną lokalizacją. Dokument wskazuje pewne - 
ogólne często - kierunki działań, jakie muszą być podjęte dla realizacji celów ochrony środowiska.  
 
Należy też podkreślić spójność Programu ochrony środowiska dla gminy Żelechów na lata 2016 - 2020 
z perspektywą do 2024 roku z dokumentami wyższego rzędu, które obligują władze gminy do 
spełnienia  określonych celów, podjęcia działań i realizacji zadań. 
 
Dokładne określanie alternatywnych rozwiązań dla planowanych kierunków działań i zadań 
oznaczałoby konieczność opracowania Prognozy na bardzo dużym poziomie szczegółowości, który 
jest adekwatny raczej dla raportów ooś dla przedsięwzięć inwestycyjnych. 
  
Zaproponowane cele, działania i zadania zmierzają do osiągnięcia zrównoważonego rozwoju i zostały 
wybrane jako optymalne rozwiązania. 
 
Jako warianty alternatywne danego przedsięwzięcia można rozważać:  
 

 warianty lokalizacji poszczególnych inwestycji - na etapie planowania,  

 warianty konstrukcyjne - na etapie realizacji inwestycji,  

 warianty technologiczne - na etapie realizacji inwestycji,  

 warianty organizacyjne - na etapie realizacji inwestycji,  

 wariant niezrealizowania inwestycji - tzw. wariant „0”.  
 
Dla przedsięwzięć z określoną lokalizacją dokonano wcześniej analizy wariantowej, a wybrane 
miejsce zostało uznano jako optymalne m.in. ze względów środowiskowych.  
 
Wariant „0” nie oznacza, że nic się nie zmieni, ponieważ brak realizacji inwestycji może także 
powodować negatywne konsekwencje środowiskowe. Wariant taki został omówiony w oddzielnym 
rozdziale niniejszej Prognozy. 
 
Podsumowując, ewentualne alternatywy dla poszczególnych zadań będą określone na etapie 
projektowania poszczególnych inwestycji.  
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9.2. WSKAZANIE NAPOTKANYCH TRUDNOŚCI WYNIKAJĄCYCH Z NIEDOSTATKU TECHNIKI 
LUB LUK WE WSPÓŁCZESNEJ WIEDZY 

 
Podczas wykonywania niniejszej prognozy nie napotkano na trudności związane z niedostatkiem 
techniki lub lukami we współczesnej wiedzy. 
 
Problemem był brak aktualnych i kompleksowych badań niektórych komponentów środowiska 
(np. poziomów hałasu komunikacyjnego), pozwalający w pełniejszy sposób określić stan środowiska 
na terenie gminy.  
 
Pewnym utrudnieniem była konieczność przyjęcia dużego poziomu ogólności dla oceny 
poszczególnych celów, kierunków działań i zadań. Wynika to z charakteru Programu ochrony 
środowiska, która jest opracowaniem nakreślającym długoterminowe działania w ogólnym ujęciu.  

10. INFORMACJE O PRZEWIDYWANYCH METODACH ANALIZY 
REALIZACJI PROJEKTOWANEGO DOKUMENTU ORAZ 
CZĘSTOTLIWOŚCI JEJ PRZEPROWADZANIA  

Kontrola realizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Żelechów na lata 2016 - 2020 
z perspektywą do 2024 roku wymaga oceny stopnia realizacji przyjętych w nim celów i działań, 
przewidzianych do wykonania.  
 
Burmistrz Żelechowa co 2 lata sporządzi raport z wykonania programu ochrony środowiska 
i przedstawi go Radzie Miejskiej. W  2018 roku nastąpi ocena realizacji celów i zadań przewidzianych 
do realizacji w latach 2016 - 2017. Ten cykl będzie się powtarzał co dwa lata, co zapewni ciągły 
nadzór nad wykonaniem Programu.  
 
W celu nadzoru nad realizacją opracowanego Programu wybrano wskaźniki, które będą pomocne 
w przedstawianiu stopnia realizacji założonych zadań. Analiza tych wskaźników będzie podstawą do 
korekty i weryfikacji przedsięwzięć planowanych w przyszłych aktualizacjach Programu ochrony 
środowiska. 

Tabela 5. Wskaźniki efektywności Programu ochrony środowiska 

Wskaźnik Jednostka Stan 2013 r. 

Długość sieci wodociągowej  km 129,2 

Połączenia sieci wodociągowej prowadzące do budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania 

sztuka 1835 

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 6707 

Korzystający w wodociągu w % ogółu ludności % 79,8 

Woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3 245,5 

Zużycie wody na jednego korzystającego m3/rok 36,6 

Zużycie wody na jednego mieszkańca m3/rok 32,9 

Zużycie wody na cele przemysłowe dam3/rok 9 

Długość sieci kanalizacyjnej  km 20,2 

Połączenia sieci kanalizacyjnej prowadzące do budynków mieszkalnych i 
zbiorowego zamieszkania 

sztuka 900 

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej osoba 2861 

Korzystający z kanalizacji w % ogółu ludności % 34,0 

Różnica pomiędzy odsetkiem ludzi korzystających z wodociągu a korzystających z 
kanalizacji 

% 45,8 

Ścieki odprowadzone siecią kanalizacyjną dam3 125,0 
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Wskaźnik Jednostka Stan 2013 r. 

Ścieki oczyszczane łącznie z wodami infiltracyjnymi i ściekami dowożonymi dam3 175 

Zbiorniki bezodpływowe sztuk 970 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków sztuk 44 

Stacje zlewne sztuk 1 

Ścieki przemysłowe odprowadzane ogółem dam3 3 

Ścieki przemysłowe odprowadzane do sieci kanalizacyjnej dam3 3 

Ścieki oczyszczane przemysłowe dam3 0 

Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych sztuk 1 

Przepustowość oczyszczalni ścieków komunalnych według projektu m3/dobę 2000 

Ludność obsługiwana przez oczyszczalni ścieków osoba 4003 

Równoważna liczba mieszkańców dla oczyszczalni ścieków osoba 16300 

Liczba oczyszczalni ścieków przemysłowych sztuk 0 

Przepustowość projektowa oczyszczalni przemysłowych m3/dobę - 

Zużycie energii elektrycznej o niskim napięciu w gospodarstwach domowych  MWh 2881 

Zużycie energii elektrycznej  na 1 mieszkańca kWh 698,6 

Zużycie energii elektrycznej na 1 korzystającego (gospodarstwo domowe) kWh 2006,3 

Długość czynnej sieci gazowej  km 31,6 

Odbiorcy gazu z sieci gosp. dom. 924 

Ludność korzystająca z sieci gazowej osoba 3021 

Czynne połączenia sieci gazowej do budynków mieszkalnych sztuka 668 

Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem gosp. dom. 562 

Korzystający z gazu w % ogółu ludności % 35,9 

Zużycie gazu z sieci  tys. m3 669,5 

Zużycie gazu z sieci na jednego korzystającego m3 221,6 

Zużycie gazu z sieci na jednego mieszkańca m3 79,2 

Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań  tys. m3 643,6 

Odpady komunalne zmieszane odpady zebrane w ciągu roku ton 301,28 

Odpady komunalne zmieszane odpady zebrane w ciągu roku ogółem na 1 
mieszkańca 

kg 35,7 

Odpady komunalne z gospodarstw domowych przypadające na 1 mieszkańca kg 25,8 

Osady ściekowe wytworzone w ciągu roku ton 22 

Jednostki odbierające odpady w badanym roku wg obszaru działalności sztuka 2 

Dzikie wysypiska - powierzchnia, stan w dniu 31.12. m2 0 

Dzikie wysypiska - istniejące, stan w dniu 31.12. sztuka 0 

Odpady komunalne zebrane podczas likwidacji dzikich wysypisk ton 0 

Wskaźnik lesistości % 16,3 

Powierzchnia gruntów leśnych (w tym lasów) ha 1440,9 

Powierzchnia lasów ha 1429,5 

Odnowienia i zalesienia ha 3,3 

Powierzchnia obszarów prawnie chronionych ha 0 

Rezerwaty przyrody ha 0 

Parki krajobrazowe ha 0 

Obszary chronionego krajobrazu ha 0 

Użytki ekologiczne ha 0 

Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe ha 0 

Pomniki przyrody sztuka 4 

Tereny zieleni - parki spacerowo - wypoczynkowe ha 0 

Tereny zieleni - zieleńce ha 2,4 

Zieleń uliczna ha 0,8 

Tereny zieleni osiedlowej ha 3,6 

Wydatki ogółem na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną z budżetu 
gminy 

tys. złotych 1058,078 

Wydatki na oczyszczanie gminy tys. złotych 23,036 

Wydatki na utrzymanie zieleni tys. złotych 20,102 
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Wskaźnik Jednostka Stan 2013 r. 

Wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód tys. złotych 238,510 

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę p-poż. tys. złotych 560,368 

Wydatki na gospodarkę odpadami tys. złotych 192,540 

Tabela opracowana na podstawie danych z Banku Danych Regionalnych, GUS 2015 

11. INFORMACJE O MOŻLIWYM TRANSGRANICZNYM 
ODDZIAŁYWANIU NA ŚRODOWISKO 

Zgodnie z Konwencją z Espoo transgraniczne oddziaływanie zdefiniowane zostało jako: 
 
„…dowolne oddziaływanie, niemające wyłącznie charakteru globalnego, na terenie podlegającym 
jurysdykcji Strony, spowodowane planowaną działalnością, której fizyczna przyczyna jest w całości 
lub częściowo położona na terenie podlegającym jurysdykcji innej Strony”. 
 
Program ochrony środowiska dla gminy Żelechów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do 2024 roku 
nie zawiera rozstrzygnięć ani nie stwarza możliwości, w wyniku których mogłoby wystąpić 
transgraniczne oddziaływanie na środowisko. Zaplanowane działania mają charakter lokalny. 
Ewentualne oddziaływanie na środowisko nie przekroczy granic gminy Żelechów. 

12.STRESZCZENIE W JĘZYKU NIESPECJALISTYCZNYM 

Dokument Prognozy oddziaływania na środowisko "Programu ochrony środowiska dla gminy 
Żelechów na lata 2016 - 2020 z perspektywą do 2024 roku" jest częścią postępowania nazywanego  
strategiczną oceną oddziaływania na środowisko. Obowiązek wykonania takiej oceny określają 
przepisy ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa 
w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko.  
 
Prognoza określa jakie skutki dla środowiska - zarówno pozytywne, jak i negatywne, mogą nastąpić 
w związku z realizacją ustaleń programu ochrony środowiska. Rolą Prognozy jest ustalenie, 
czy zabezpieczony został we właściwy sposób interes środowiska przyrodniczego. Prognoza ma 
wykazać, czy przyjęte w  Programie rozwiązania mają na celu zapobieganie, ograniczenie lub 
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, chronią przed powstawaniem 
konfliktów i zagrożeń. 
 
Informacje zawarte w Prognozie oddziaływania na środowisko zostały dostosowane do stanu 
współczesnej wiedzy oraz do zawartości i stopnia szczegółowości projektowanego dokumentu.  
 
Program nie jest dokumentem prawa lokalnego. Program ochrony środowiska jest dokumentem, 
który zawiera propozycję działań mających na celu wdrożenie zrównoważonego rozwoju gminy, 
a przede wszystkim poprawę stanu środowiska. Poszczególne cele i zadania zostały dobrane w ten 
sposób, aby w sposób optymalny (w danych realiach ekonomicznych, prawnych i organizacyjnych) 
osiągnąć zamierzony skutek, a także chronić interes środowiska. 
 
Jako punkt odniesienia dla Programu ochrony środowiska przyjęto aktualny stan środowiska oraz 
stan infrastruktury ochrony środowiska na dzień 31.12.2014 r., z uwzględnieniem dostępnych danych 
za rok 2015. Stan prawny przyjęto na dzień 30.09.2015 r. 
 
Program składa się z 11 rozdziałów i 2 spisów. W Programie dokonano oceny stanu środowiska na 
terenie gminy Żelechów z uwzględnieniem dziesięciu obszarów przyszłej interwencji: ochrona klimatu 
i jakości powietrza, zagrożenia hałasem, pola elektromagnetyczne, gospodarowanie wodami, 
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gospodarka wodno - ściekowa, zasoby geologiczne, gleby, gospodarka odpadami i zapobieganie 
powstawaniu odpadów, zasoby przyrodnicze, zagrożenia poważnymi awariami. Uwzględniono także 
zagadnienia horyzontalne: adaptacje do zmian klimatu, nadzwyczajne zagrożenia środowiska, 
monitoring środowiska i edukację ekologiczną. 
 
Główne problemy środowiskowe gminy Żelechów to:  
 

 Niewielka powierzchnia publicznych terenów zieleni urządzonej, szczególnie w obszarach nowej 
zabudowy 

 Dewastacja zieleni, zaśmiecanie, niszczenie wyposażenia terenów rekreacyjnych, obiektów małej 
architektury, niszczenie i kradzież roślin 

 Występowanie procesu synatropizacji na terenach wartościowych przyrodniczo, zastępowanie 
istniejącej roślinności półnaturalnej roślinnością zbiorowisk zastępczych 

 Nierównomierna struktura lasów – występowanie wielu małych kompleksów leśnych będących 
w rękach prywatnych, dominacja lasów o strukturze jednopiętrowej 

 Niski wskaźnik lesistości 

 Nadmierna penetracja lasów przez człowieka, połączona z brakiem poszanowania wartości 
przyrodniczych (zaprószanie pożarów, zanieczyszczanie lasów odpadami, wydeptywanie ściółki, 
runa leśnego i samosiewów, płoszenie zwierzyny), 

 Brak akceptacji społecznej dla tworzenia nowych form ochrony przyrody (obawa przed 
ograniczeniami wynikającymi z ustanowienia takich form - utrudnienia w przyszłym 
zagospodarowaniu terenu 

 Zachwianie stosunków wodnych, wpływające na stan zasobów przyrody, zmiany siedlisk - 
powoduje to także spadek odporności biologicznej drzewostanów 

 Zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego - emisja zanieczyszczeń przemysłowych, 
komunalnych i komunikacyjnych prowadzi do spadku odporności biologicznej. 

 Brak środków finansowych na rozwój i ochronę zasobów przyrody 

 Niska emisja spowodowana dużą ilością indywidualnych źródeł ciepła opalanych węglem 

 Spalanie odpadów w paleniskach domowych 

 Wzrost liczby samochodów i natężenia ruchu drogowego 

 Brak centralnej sieci cieplnej na terenach intensywnej zabudowy 

 Niewielkie wykorzystanie potencjalnych możliwości w zakresie odnawialnych źródeł energii 

 Niewielkie objęcie gminy siecią gazowniczą 

 Wzrost liczby samochodów i natężenia ruchu drogowego 

 Słaba jakość części dróg 

 Brak ścieżek rowerowych i chodników w części dróg i ulic 

 Słabo rozbudowany i niedostosowany do potrzeb system komunikacji zbiorowej 

 Hałas generowany przez tereny budowy 

 Wzrastająca liczna rozproszonych źródeł promieniowania elektromagnetycznego 

 Zła jakość wód powierzchniowych 

 Okresowe występowanie suszy hydrologicznej 

 Niedobór infrastruktury ochrony wód - sieci kanalizacyjnych, szczególnie na terenach wiejskich 

 Braki w infrastrukturze odprowadzającej i oczyszczającej wody opadowe 

 Niska retencja wód 

 Brak uregulowanej gospodarki ściekowej (brak sieci kanalizacyjnej na części obszaru gminy oraz 
nieszczelne zbiorniki bezodpływowe - szamba) 

 Wypalanie traw i ściernisk, które jest przyczyną powstawania rakotwórczych związków WWA i ich 
migracji do wód podziemnych 

 Zwiększenie zużycia wody w sektorze komunalnym  
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 Szlaki komunikacyjne o dużym natężeniu ruchu, parkingi (zanieczyszczenia ropopochodne, środki 
likwidujące śliskość) 

 Pozostawianie wyrobisk poeksploatacyjnych bez uporządkowania i rekultywacji i dopuszczeniu 
do nielegalnego gromadzenia odpadów 

 Niekoncesjonowana eksploatacja kopalin 

 Kwaśny odczyn pH większości gleb 

 "Dzikie" wysypiska odpadów 

 Zanieczyszczenia pochodzenia rolniczego 

 Zmiany stosunków wodnych i przekształcenia hydrologiczne 

 Przypadki nielegalnego pozbywania sie odpadów (np. spalanie w piecach domowych lub 
usuwanie do lasów) 

 Niski wskaźnik selektywnej zbiórki odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu 
odpadów komunalnych 

 Ryzyko występowanie katastrof naturalnych - suszy, powodzi i silnych wiatrów, stanowiących 
zagrożenie dla życia i zdrowia mieszkańców oraz ich mienia 

 
Najważniejsze cele i zadania, jakie będą realizowane  dla poprawy środowiska to: 
 

 Pozyskiwanie źródeł finansowania dla wyznaczonych w Programie zadań i działań 

 Budowa infrastruktury służącej ochronie wód, w tym sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

 Konserwacja systemów melioracyjnych 

 Rozwój małej retencji 

 Zahamowanie zmian stosunków wodnych lub łagodzenie ich skutków 

 Poprawa jakości powietrza 

 Ograniczanie niskiej emisji poprzez modernizację źródeł ciepła i zmianę paliwa na ekologiczne 

 Rozwój sieci gazowej 

 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

 Usprawnienie systemu transportowego i poprawa jakości dróg 

 Rozwój systemu komunikacji zbiorowej 

 Budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych 

 Ochrona przed hałasem 

 Ochrona przed polami elektromagnetycznymi 

 Tworzenie nowych terenów zieleni urządzonej 

 Racjonalna gospodarka leśna i ochrona lasu 

 Zwiększenie lesistości gminy 

 Eliminacja nielegalnej eksploatacji 

 Wapnowanie gleb 

 Edukacja dla rolników 

 Rekultywacja terenów zdegradowanych 

 Oczyszczanie gminy 

 Rozwój gospodarki odpadami 

 Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym i gotowości systemu zapobiegawczo – 
interwencyjno – ratunkowego 

 Wzrost świadomości ekologicznej (i obywatelskiej) społeczeństwa 
 
W Programie zaproponowano 24 cele. Wykaz zadań własnych z harmonogramu rzeczowo - 
finansowego zawiera 68 pozycji, z których część składa się dodatkowo z wielu podzadań. Wykaz 
zadań monitorowanych ma 28 pozycji. 
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Z oceny oddziaływania wpływu planowanych zadań wynika, że we wszystkich przypadkach 
zamierzenia Programu  będą mieć co najmniej potencjalnie korzystny, korzystny lub neutralny  wpływ 
na poszczególne komponenty środowiska. Jednakże, na etapie budowy realizacja prawie wszystkich 
zadań może w pewnym zakresie oddziaływać negatywnie na środowisko, jednak nie będzie 
oddziaływanie znaczące. Ponadto, jest ono krótkotrwałe i chwilowe.  
 
Główne, potencjalne bezpośrednie oddziaływania na środowisko, jakie mogą wystąpić w wyniku 
realizacji zadań Programu ochrony środowiska dla gminy Żelechów na lata 2016 - 2020 z perspektywą 
do 2024 to: 
 

 lokalne i czasowe pogorszenie jakości powietrza, 

 lokalne, chwilowe podwyższenie hałasu, 

 powstawanie większej ilości odpadów. 
 
W przypadku stwierdzenia, że dana inwestycja może zawsze lub potencjalnie  znacząco oddziaływać 
na środowisko przeprowadzona zostanie ocena oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, 
zgodnie z wymaganiami ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko. W ocenach oddziaływania na środowisko stwierdzone zostaną 
szczegółowe rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczanie tych presji. 
 
Burmistrz Żelechowa co 2 lata sporządzi raport z wykonania programu ochrony środowiska 
i przedstawi go Radzie Miejskiej. W  2018 roku nastąpi ocena realizacji celów i zadań przewidzianych 
do realizacji w latach 2016 - 2017. Ten cykl będzie się powtarzał co dwa lata, co zapewni ciągły 
nadzór nad wykonaniem Programu.  
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