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PODSUMOWANIE 
 

Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
„Planu gospodarki odpadami dla gminy Żelechów  
na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017” 

 
 

Podstawa prawna: 
 
 Dyrektywa  2001/42/WE  Parlamentu  Europejskiego  i  Rady  z  dnia  27  czerwca  2001  r. 

w sprawie oceny wpływu niektórych planów i programów na środowisko (Dz. Urz. WE L 197 
z 21.07.2001), 

 
 Ustawa  z  dnia  3  października  2008  roku  o  udostępnianiu  informacji  o środowisku  i  jego 

ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  środowiska  oraz  ocenach  oddziaływania  na 
środowisko  (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.), w szczególności art. 55 ust. 3, który określa 
zakres Podsumowania. 

 
1. USTALENIA ZAWARTE W PROGNOZIE ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO 
 
W wyniku przeprowadzonej analizy potencjalnych zagrożeń dla środowiska i zdrowia wynikających 
z realizacji „Planu gospodarki odpadami dla gminy Żelechów na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 
2014-2017” sformułowane zostały następujące wnioski:  
 
Plan gospodarki odpadami jest spisem zamierzeń mających na celu poprawę sytuacji w środowisku 
związanej z zagrożeniem środowiska odpadami. Założenie tego planu jest bezsprzecznie 
proekologiczne, natomiast w trakcie realizacji zaplanowanych przedsięwzięć mogą wystąpić pewne 
oddziaływania na środowisko.  
 
W Planie gospodarki odpadami dla Gminy Żelechów przedstawiono system gospodarki odpadami, 
obejmujący zarówno działania inwestycyjne, jak też pozainwestycyjne (o charakterze organizacyjnym, 
planistycznym, związanym z edukacją, itp.). Przyjęto, że działania pozainwestycyjne nie mają 
znaczącego wpływu na środowisko.  
 
Z analizy Harmonogramu rzeczowo-finansowego, który zawiera przewidziane do realizacji zadania 
inwestycyjne i pozainwestycyjne na okres czterech lat 2010-2013 wynika, że przewiduje się realizację 
następujących przedsięwzięć o charakterze inwestycyjnym: 
 budowa potencjału technicznego w zakresie selektywnego gromadzenia i transportu odpadów, 
 wdrożenie i rozwój systemu selektywnej zbiórki odpadów ulegających biodegradacji 

występujących w strumieniu odpadów komunalnych, 
 likwidacja i rekultywacja tzw. „dzikich wysypisk” w lasach, przydrożnych rowach, parkingach 

śródleśnych, na terenach niezamieszkałych posesji, itp. 
 realizacja Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Żelechów. 
 
Z oceny oddziaływania wpływu planowanych zadań wynika, że wszystkie cztery zadania 
inwestycyjne Planu będą mieć pozytywny wpływ na poszczególne komponenty środowiska. 
 
Pozytywne oddziaływanie planowanych działań jest następujące: 
 wyeliminowanie niekontrolowanego usuwania odpadów do środowiska, a tym samym 

zmniejszenie zanieczyszczenia powierzchni ziemi, wód podziemnych i powietrza, 
 zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach odpadów,  
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 ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji deponowanych na składowiskach, 
co spowoduje zmniejszenie emisji biogazu, 

 usuwanie z odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych pociągnie za sobą poprawę stanu 
wód podziemnych i powierzchniowych oraz zapewni ochronę powierzchni ziemi. 

 
Realizacja Planu będzie miała wpływ przede wszystkim na:  
 zwiększenie stopnia obsługi mieszkańców w zakresie zbiórki odpadów zmieszanych 

i wyeliminowanie niekontrolowane usuwanie odpadów do środowiska;  
 zwiększenie ilości odzysku odpadów (w tym odpadów opakowaniowych) uzyskanych poprzez 

system selektywnej zbiórki;  
 zmniejszenie ilości odpadów deponowanych na składowiskach odpadów oraz wydłużenie czasu 

ich eksploatacji;  
 ograniczenie ilości odpadów ulegających biodegradacji deponowanych na składowiskach;  
 usprawnienie systemu zbiorki odpadów przyczyni się do zmniejszenia liczby „dzikich wysypisk”, 

co z kolei przyczyni się do ochrony powierzchni ziemi i wód;  
 usuwanie z odpadów komunalnych odpadów niebezpiecznych pociągnie za sobą poprawę stanu 

wód podziemnych i powierzchniowych oraz zapewni ochronę powierzchni ziemi;  
 usprawnienie zorganizowanego systemu usuwania odpadów budowlanych doprowadzi do 

poprawy stanu powierzchni ziemi poprzez wyeliminowanie; 
 niekorzystnego oddziaływania składników niebezpiecznych zawartych w odpadach pochodzących 

z: farb, azbestowych elementów konstrukcyjnych i izolacji, powłok malarskich, itp. 
 
Jak najszybsza likwidacja „dzikich wysypisk” przyczyni się w znaczącym stopniu do poprawy stanu 
środowiska. Nastąpi uporządkowanie terenu, przywrócenie naturalnych siedlisk flory i fauny i przede 
wszystkim zostanie zlikwidowane ognisko zanieczyszczenia wód podziemnych i powierzchniowych.  
 
Rozwinięcie selektywnej zbiórki odpadów przyczyni się do poprawy stanu środowiska Gminy 
poprzez: 
 stworzenie możliwości ponownego wykorzystania odpadów (stłuczka szklana, makulatura, 

tworzywa sztuczne, metale, itp), 
 wyeliminowanie odpadów niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, powodujących 

znaczne zagrożenie zanieczyszczeniem substancjami toksycznymi wód i gleb, 
 zmniejszenie ilości odpadów biodegradowalnych i skierowanie ich do kompostowania, 

co przyczyni się do uzyskiwania materiału znajdującego zastosowanie (kompostu), 
 stworzenie możliwości wykorzystania surowców wtórnych zawartych w odpadach 

wielkogabarytowych oraz odzysku odpadów budowlanych poprzez zastosowania ich jako 
kruszywa w robotach drogowych, inżynieryjnych itp.  

 
Pozostałe działania o charakterze pozainwestycyjnym obejmują rozwój systemów zbierania 
poszczególnych rodzajów odpadów. Ich wdrożenie nie będzie miało negatywnego wpływu na 
środowisko, z wyjątkiem wzmożonego ruchu pojazdów obsługujących pojemniki. 
 
2. OPINIE WŁAŚCIWYCH ORGANÓW 
 
Właściwymi organami, zgodnie z art. 57 i art. 58 ustawy z  dnia  3  października  2008  roku  
o udostępnianiu  informacji  o środowisku  i  jego ochronie,  udziale  społeczeństwa  w  ochronie  
środowiska  oraz  ocenach  oddziaływania  na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) są:  
 

1) Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska  
2) Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny 

 
W dniu 9 sierpnia 2010 roku Burmistrz Żelechowa skierował do obu w/w organów projekt dokumentu  
„Plan gospodarki odpadami dla gminy Żelechów na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017”  
wraz  z  Prognozą oddziaływania na środowisko z prośbą o zaopiniowanie.   
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Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem nr  RDOŚ-14-WOOŚ-I-ARM-0713-
94/10 z dnia 16 września 2010 roku  pozytywnie zaopiniował przedstawione dokumenty. 
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie pismem nr  ZNS.711-1438-1/10.DB z dnia 
15 września 2010 r.  pozytywnie i bez zastrzeżeń zaopiniował przedłożone dokumenty. 
 
3. ZGŁOSZONE UWAGI I WNIOSKI 
 
Społeczeństwo Gminy oraz organizacje ekologiczne uzyskały możliwość zapoznania się 
z dokumentami. Informacja o możliwości zapoznania się z dokumentami oraz wnoszenia uwag 
i wniosków ukazała się w dniu 02 września 2010 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego 
w Żelechowie i na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego Żelechów. 
Obwieszczenie zostało podane do publicznej wiadomości  na terenie Miasta i Gminy Żelechów 
poprzez rozplakatowanie na tablicach informacyjnych oraz  w miejscach zwyczajowo przyjętych  . W 
dniu 02 września 2010 roku podano do publicznej wiadomości obwieszczenie Burmistrza Żelechowa 
o następującej treści: 
                                                            Żelechów, dnia 2010.09.01 
OŚ.7610-3/09 

O  B  W  I  E  S  Z  C  Z  E  N  I  E  
BURMISTRZA ŻELECHOWA 

 
 Na podstawie art. 39 w związku z art. 54 ust.2 ustawy z dnia 3 października 2008r.o 
udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska 
oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) 
podaję do publicznej wiadomości informację o przystąpieniu do opracowania projektu „Planu 
gospodarki odpadami dla Gminy Żelechów na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014 – 2017” 
wraz z prognozą oddziaływania na  środowisko oraz projektu „Programu ochrony środowiska dla 
Gminy Żelechów na lata 2010 - 2013 z uwzględnieniem lat 2014 - 2017” wraz z prognozą 
oddziaływania na  środowisko 
Dokumentami będącymi przedmiotem postępowania są: 

 projekt „Planu gospodarki odpadami dla Gminy Żelechów na lata 2010-2013 z 
uwzględnieniem lat 2014 - 2017” 

 prognoza oddziaływania na  środowisko projektu „Planu gospodarki odpadami dla 
Gminy Żelechów na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014- 2017” 

 projekt „Programu ochrony środowiska dla Gminy Żelechów na lata 2010-2013 z 
uwzględnieniem lat 2014-2017” 

 prognoza oddziaływania na  środowisko projektu „Programu ochrony środowiska dla 
Gminy Żelechów na lata 2010-2013 z uwzględnieniem lat 2014-2017” 

 Dokumenty będące przedmiotem postępowania znajdują się do wglądu w siedzibie Urzędu 
Miejskiego w Żelechowie przy ul. Piłsudskiego 47, 08-430 Żelechów w  pokoju nr 8, oraz na stronie 
Biuletynu Informacji Publicznej - strona internetowa  www.bip.zelechow.akcessnet.net . 
 Uwagi i wnioski mogą być wnoszone w terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszej 
informacji, w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Żelechowie ul. Piłsudskiego 47, 08-430 
Żelechów, ustnie do protokółu w siedzibie Urzędu Miejskiego w Żelechowie przy ul. Piłsudskiego 47, 
pok. nr 8, oraz za pomocą   środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich 
bezpiecznym podpisem elektronicznym  na  adres   poczty   elektronicznej   
e-mail: zelechow@interia.pl. 
Organem właściwym do  rozpatrzenia uwag i wniosków jest Burmistrz Żelechowa. 
 
         BURMISTRZ ŻELECHOWA 
             /-/Mirosława Miszkurka 
Sprawę prowadzi: 
inspektor Barbara Wałachowska 
tel.(25) 7541006 
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Ponadto w/w obwieszczenie zostało umieszczone w prasie lokalnej w Nr 3 (12) Magazynu 
Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej „Razem dla Miasta i Wsi „ w dniu 21 października  
2010r. 
W ustawowym  terminie 21 dni nie wpłynęły żadne uwagi lub wnioski w przedmiotowej sprawie. 
 
4. WYNIKI POSTĘPOWANIA DOTYCZĄCEGO TRANSGRANICZNEGO 
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO, JEŻELI ZOSTAŁO PRZEPROWADZONE 
 
Postępowanie  w  sprawie  transgranicznego  oddziaływania  na  środowisko  nie  było wymagane  
i nie zostało przeprowadzone. Ze względu na zasięg przestrzenny obszaru objętego Planem gospodarki 
odpadami i stosunkowo dużą odległość gminy od granic państw ościennych skutki realizacji założeń 
Planu nie będą miały  znaczenia transgranicznego. 
Obszar Gminy Żelechów nie sąsiaduje bezpośrednio z terytoriami państw ościennych, a odległości 
granic Gminy do granicy państwa są znaczne. 
Organy opiniujące Prognozę oddziaływania (Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska i Państwowy 
Wojewódzki Inspektor Sanitarny) nie wniosły w tym zakresie zastrzeżeń. 
 
5. PROPOZYCJE DOTYCZĄCE METOD I CZĘSTOTLIWOŚCI PRZEPROWADZANIA 
MONITORINGU SKUTKÓW REALIZACJI POSTANOWIEŃ DOKUMENTU 
 
Burmistrz Żelechowa odpowiada za wdrożenie systemu opracowanego w Planie gospodarki odpadami 
i jest zobowiązany także do opracowania oraz wdrożenia systemu monitoringu. Ustawa o odpadach, 
przepisy wykonawcze oraz Krajowy plan gospodarki odpadami 2010 określają zakres i sposób 
organizacji systemu monitoringu odpadów. 
 
Działania kontrolne będą z jednej strony źródłem dodatkowych informacji o stanie gospodarki 
odpadami, z drugiej instrumentem egzekwowania postępowania z odpadami zgodnego z prawem 
ogólno obowiązującym i miejscowym.  
 
Podstawowe informacje o odpadach są gromadzone w bazach danych, prowadzonych przez Urząd 
Marszałkowski Województwa Mazowieckiego, Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska                        
w Warszawie oraz Główny Urząd Statystyczny.  
 
Najważniejszym zadaniem jest usprawnienie systemu ewidencji zebranych odpadów poprzez 
przestrzeganie i egzekwowanie obowiązku przedkładania informacji (o których mowa w art. 9a 
ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach) przez podmioty 
zajmujące się odbieraniem odpadów komunalnych od mieszkańców gminy. 
 
Do prowadzenia ilościowej i jakościowej ewidencji, zgodnie z katalogiem odpadów i listą odpadów 
niebezpiecznych, jest obowiązany każdy posiadacz odpadów, z wyjątkiem osób fizycznych oraz 
jednostek organizacyjnych, nie będących przedsiębiorstwami, które wykorzystują odpady na własne 
potrzeby. W przypadku odpadów komunalnych ewidencję muszą prowadzić wszystkie podmioty 
zajmujące się ich odbieraniem, transportem oraz odzyskiem i unieszkodliwianiem tych odpadów. 
System ewidencji opiera się na sporządzaniu kart ewidencji odpadów oraz kart przekazania odpadów.  
 
Ustawa o odpadach stanowi, że: 
 
 plany gospodarki odpadami wszystkich szczebli podlegają aktualizacji nie rzadziej niż co 4 lata, 
 co 2 lata organy wykonawcze opracowujące projekty planów składają sprawozdanie z realizacji 

planu organom uchwalającym plany (w przypadku Gminy Żelechów - Burmistrz składa 
sprawozdanie Radzie Miejskiej). 

 
Zaznaczenia wymaga, iż ustawodawca nakreślił nieprzekraczalne ramy czasowe cykliczności oceny 
i weryfikacji, zaś powinna się ona dokonywać w miarę potrzeby, która to może być stwierdzona                       
na podstawie bieżącego monitoringu i realizacji funkcji kontrolnych i nadzorczych.  
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Burmistrz ma obowiązek składania co 2 lata Radzie Miejskiej sprawozdania z realizacji planu 
gospodarki odpadami. Sprawozdanie z realizacji planu gospodarki odpadami, obejmujące okres dwóch 
lat kalendarzowych, według stanu na dzień 31 grudnia roku kończącego ten okres, Burmistrz 
przedkłada Radzie Miejskiej i zarządowi powiatu w terminie do dnia 31 marca po upływie okresu 
sprawozdawczego. Następne sprawozdanie Burmistrz Żelechowa złoży do dnia 31 marca 2011 roku, 
a okres sprawozdawczy będzie obejmował lata 2009 - 2010. 
 
Sprawozdanie z realizacji gminnego planu gospodarki odpadami będzie obejmować: 
 ocenę stopnia realizacji określonych w planie celów i kierunków działań, 
 sprawozdanie z wykonanych zadań pozainwestycyjnych i inwestycyjnych, 
 zgodność wykonanych zadań z harmonogramem prac, 
 sprawozdanie z realizacji harmonogramu finansowania założonych przedsięwzięć, 
 podsumowanie z wnioskami i ewentualną rekomendacją nowelizacji planu. 
 
Ocena realizacji planu gospodarki odpadami będzie realizowana poprzez: 
 porównanie wskaźników odpowiadających założonym w planie celom, 
 ocenę dynamiki zmian poszczególnych parametrów, 
 ocenę realizacji zadań. 
 
Ocena realizacji określonych działań dotyczyć będzie: 
 ilości wytwarzanych odpadów komunalnych, 
 ilości zbieranych odpadów komunalnych, 
 systemu selektywnego zbierania odpadów: ulegających biodegradacji, odpadów niebezpiecznych 

wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, wielkogabarytowych, odpadów przydatnych 
do recyklingu (w tym odpadów opakowaniowych), budowlano-remontowych, 

 ilości odpadów poddanych odzyskowi i unieszkodliwianiu w tym odpadów ulegających 
biodegradacji, odpadów niebezpiecznych wydzielonych ze strumienia odpadów komunalnych, 
odpadów wielkogabarytowych, odpadów przydatnych do recyklingu (w tym odpadów 
opakowaniowych), odpadów budowlano-remontowych. 

 
Ustawa o odpadach wymaga, aby plany gospodarki odpadami aktualizowane były nie rzadziej niż raz 
na 4 lata. Jeżeli zmiany w gospodarce odpadami w mieście będą znaczące, lub będzie wymagała tego 
sytuacja lokalna, plan gospodarki odpadami powinien być zaktualizowany przed tym terminem.  
 
Proces aktualizacji poprzedza weryfikacja dokumentu w celu oceny, które części planu wymagają 
aktualizacji i w jakim zakresie. Weryfikacji podlega cały plan, tj. aktualny stan gospodarki odpadami, 
wytyczone cele i działania, program krótko i długoterminowy, określone zadania i harmonogram ich 
realizacji.  
 
Przy aktualizacji Planu niezbędna będzie weryfikacja danych wyjściowych przyjętych przy 
opracowywaniu niniejszego planu przez: 
 udoskonalone metodyki szacowania, 
 zamianę danych szacowanych przez dane pomierzone, 
 uzupełnienie o dane uprzednio niedostępne lub nieuwzględnione, w szczególności w oparciu 

o informacje pozyskane drogą monitoringu i kontroli. 
 
Podstawą monitoringu realizacji planu jest sprawozdawczość oparta na wskaźnikach 
odzwierciedlających stan gospodarki odpadami, stan środowiska i presję na środowisko.  


