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PODSUMOWANIE 
 

Strategicznej oceny oddziaływania na środowisko 
„Programu ochrony środowiska 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 
 
Rolą prognozy jest sprawdzenie, czy w rozwiązaniach przyjętych w projekcie Programu 
zabezpieczony został we właściwy sposób interes środowiska przyrodniczego. Ma ona również 
wykazać, czy przyjęte w tym dokumencie rozwiązania mają na celu zapobieganie, ograniczenie lub 
kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, chronią przed powstawaniem 
konfliktów i zagrożeń oraz w jakim stopniu warunki realizacji rozwiązań mogą oddziaływać na 
środowisko. Ważnym elementem prognozy jest także próba odpowiedzi na pytanie, czy realizacja 
Programu zapewni warunki zrównoważonego rozwoju. 
 
W wyniku przeprowadzonej analizy potencjalnych zagrożeń dla środowiska i zdrowia wynikających 
z realizacji „Programu ochrony środowiska dla gminy Żelechów na lata 2010-2013 z uwzględnieniem 
lat 2014-2017” sformułowane zostały następujące wnioski przedstawione poniżej. 
 
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 
przedsięwzięć inwestycyjnych, na które z kolei składać się będzie znacznie większa liczba 
pojedynczych zamierzeń budowlanych. Liczbę tę można traktować jako oszacowanie wyjściowe, gdyż 
nie uwzględnia m.in. poszczególnych przedsięwzięć związanych z budową kanalizacji sanitarnej lub 
rozbudową sieci wodociągowej. Spośród przewidzianych do realizacji projektów w największej ilości 
realizowane będą przedsięwzięcia związane z budową i modernizacją dróg, a następnie działania 
związane z termomodernizacją. 
 
W dokumencie Prognozy nie jest możliwe poddanie ocenie oddziaływania na środowisko każdego 
zadania z osobna, nawet w odniesieniu do skonkretyzowanej listy zadań. Oprócz dużej liczby zadań 
przewidzianych do realizacji, tylko część z nich posiada już swoją lokalizację (przynajmniej co do 
generalnego przebiegu i rejonu realizacji), natomiast pozostałych przypadkach inwestycje realizowane 
będą w bliżej nieokreślonych jeszcze lokalizacjach. Szczegółowa ocena oddziaływania na  
środowisko, a w tym na  środowisko przyrodnicze, jest dla zasadniczej większości projektów 
obligatoryjnym i integralnym elementem procedury planowania inwestycji.  
 
Wszystkie zadania i kierunki działań wyznaczone w Programie służyć mają bezpośrednio poprawie 
stanu i jakości środowiska lub poprawie jakości życia mieszkańców Gminy. Niemniej, niektóre z nich 
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mogą stanowić źródło oddziaływań i ingerencji w środowisko. Dokonano więc kolejnego podziału na 
te działania, które mogą mieć negatywny wpływ na środowisko (głównie są to zadania inwestycyjne) 
oraz takie, których realizacja przyniesie wyłącznie pozytywne skutki. Do drugiej grupy należą przede 
wszystkim zadania z zakresu organizacji, monitoringu środowiska, zarządzania, sporządzania planów, 
ekspertyz, edukacji ekologicznej itp.  
 
Z oceny oddziaływania wpływu planowanych zadań wynika, że w prawie wszystkich przypadkach 
zamierzenia Programu  będą mieć co najmniej potencjalnie korzystny wpływ na poszczególne 
komponenty środowiska. W jednym przypadku – reelektryfikacja Gminy – wpływ na środowisko 
może być potencjalnie niekorzystny. W kilku przypadkach rodzaj potencjalnego wpływu zależy 
całkowicie od sposobu prowadzenia działań. W niektórych przypadkach może wystąpić negatywny 
wpływ na niektóre komponenty środowiska. We wszystkich zadaniach, przy realizacji których może 
wystąpić negatywne oddziaływanie na niektóre komponenty środowiska, stwierdzono pozytywne 
oddziaływania na inne elementy.  
 
Należy podkreślić, że ostateczne skutki środowiskowe podejmowanych działań będą zależne m.in. od 
lokalnej chłonności środowiska lub od występowania w rejonie realizacji przedsięwzięcia tzw. 
obszarów wrażliwych. Na etapie budowy realizacja prawie wszystkich zadań może w pewnym 
zakresie oddziaływać na środowisko, jednak nie powinno to być oddziaływanie znaczące. Ponadto, 
jest ono krótkotrwałe i chwilowe. 
 
Bezpośrednie potencjalne oddziaływania na środowisko jakie mogą wystąpić w wyniku realizacji 
zadań Programu : 
 
 nieodwracalne przekształcenia terenów w przypadku realizacji nowych inwestycji drogowych 

i pozostałych komunikacyjnych, oczyszczalni ścieków i innych inwestycji infrastrukturalnych, 
 przerwanie powiązań ekologicznych,  
 lokalne pogorszenie podstawowych wskaźników zanieczyszczenia powietrza, 
 lokalne, chwilowe podwyższenie poziomu hałasu (praktycznie wszystkie typy przedsięwzięć 

przewidzianych do realizacji z wyłączeniem działań na rzecz ochrony przyrody), 
 uciążliwości związane z emisją substancji złowonnych (odorów) i aerozoli mikrobiologicznych 

(oczyszczalnia ścieków), w razie niewłaściwej pracy tych obiektów lub wystąpienia awarii, 
 wzrost ilości odpadów (osady ściekowe z oczyszczalni ścieków, realizacja inwestycji 

budowlanych), 
 wzrost ilości ścieków opadowych (drogi, kanalizacje wód opadowych na nowych terenach). 
 
W kategorii oddziaływań pośrednich wskazano przede wszystkim: 
 
 wzrost intensywności gospodarowania i zmiany zagospodarowania terenu w rejonie inwestycji 

drogowych, 
 wzrost intensywności ruchu i związanych z tym emisji na modernizowanych drogach, 
 wzrost presji urbanizacyjnej na terenach zabudowy mieszkaniowej po uzbrojeniu ich w sieć 

kanalizacyjno-wodociągową. 
 
Z przeprowadzonej w Prognozie analizy wynika, że ze względu na rodzaj, skalę oraz zasięg 
przestrzenny oddziaływań szczególnie znaczące skutki środowiskowe generowane będą w wyniku 
realizacji projektów zaplanowanych w ramach: 
 
 budowa i modernizacja dróg oraz infrastruktury związanej z komunikacją (w tym parkingi),  
 budowa i rozbudowa inwestycji związanych z gospodarką wodno-ściekową (oczyszczalnie 

ścieków, sieć wodociągowa i kanalizacyjna), 
 inwestycje związane z budową i modernizacją źródeł ciepła. 
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Jednocześnie należy podkreślić, że zgodnie z obowiązującym prawem realizacja przedsięwzięć, dla 
których wymagane jest uzyskanie decyzji  środowiskowej, zawiera uwarunkowania, które  gwarantują, 
że w sytuacji stwierdzenia znaczącego negatywnego oddziaływania, w ocenie odpowiadającej 
szczegółowości projektu budowlanego każdego z wymienionych zadań, wskazane zostaną 
szczegółowe rozwiązania mające na celu zapobieganie i ograniczenie tych oddziaływań. 
 
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  są:  
 

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

 
W dniu 09 sierpnia 2010 roku Burmistrz  Żelechowa skierował do obu w/w organów projekt 
dokumentu  „Program ochrony środowiska dla Gminy Żelechów na lata 2010-2013 z uwzględnieniem 
lat 2014-2017”  wraz  z  Prognozą oddziaływania na środowisko z prośbą o  zaopiniowanie.   
 
Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie pismem z dnia 16 września 2010 roku 
(znak RDOŚ-14-WOOŚ-I-ARM-0713-94/10) pozytywnie zaopiniował przedstawione dokumenty. 
 
Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie pismem z dnia 15 września 2010 roku 
(znak ZNS.711-1438-1/10.DB) pozytywnie, bez zastrzeżeń zaopiniował oba 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 Gminy Żelechów oraz w miejscach 
zwyczajowo przyjętych na terenie Miasta i Gminy Żelechów ( tablice informacyjne). W dniu 02 
września 2010 roku zostało zamieszczone obwieszczenie Burmistrza Żelechowa: 
 
Obwieszczenie miało następującą treść: 
 
                                                            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 
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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 

 
Ponadto informacja o opracowaniu przedmiotowego dokumentu i o możliwości zapoznania się z nim 
została umieszczona w Nr 3(12) Magazynu Stowarzyszenia Wspierania Aktywności Lokalnej „Razem 
dla Miasta i Wsi” w dniu 21 października 2010 r. 
 
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 Programem 
ochrony środowiska i stosunkowo dużą odległość gminy od granic państw ościennych skutki realizacji 
założeń Programu 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 
 
Wdrażanie Programu ochrony środowiska będzie podlegało regularnej ocenie w zakresie: 
 
 określenia stopnia wykonania przedsięwzięć priorytetowych, 
 określenia stopnia realizacji przyjętych celów, 
 oceny rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami i działaniami, a ich wykonaniem, 
 analizy przyczyn tych rozbieżności. 
 
Burmistrz Żelechowa odpowiada za wdrożenie systemu opracowanego w Programie ochrony 
środowiska i jest zobowiązany do opracowania oraz wdrożenia systemu monitoringu. Monitorowanie 
realizacji Programu umożliwi ocenę prawidłowości i efektywności działań oraz szybkie i elastyczne 
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reagowanie na zmiany. Monitoring ochrony środowiska polegał będzie głównie na działaniach 
organizacyjno – kontrolnych.  
System monitoringu i oceny zadań oraz celów zawartych w programie ochrony środowiska obejmuje: 
obligatoryjne terminy zawarte w aktach prawnych, system sprawozdawczości organów urzędowych 
i podmiotów gospodarczych. Kontrola realizacji Programu wymaga także oceny stopnia realizacji 
przyjętych w nim celów i działań, przewidzianych do wykonania w określonym terminie. Należy 
systematycznie oceniać też stopień rozbieżności między założeniami a realizacją programu oraz 
analizować przyczyny tych niespójności.  
 
Opiniowanie projektu programu 
 
Proces uchwalania aktualizacji Programu jest poprzedzony etapem opiniowania. Zgodnie z ustawą 
projekt programu podlega zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego. Uchwałą Nr 
840/185/10  z dnia 8 września 2010r. Zarząd Powiatu Garwolińskiego pozytywnie zaopiniował projekt 
Programu.  
 
Raport z postępów we wdrażaniu programu 
 
Zgodnie z Prawem ochrony środowiska, Burmistrz Żelechowa co 2 lata sporządza raport z wykonania 
programu ochrony środowiska i przedstawia go Radzie Miejskiej. W 2012 roku nastąpi ocena 
realizacji przedsięwzięć priorytetowych przewidzianych do realizacji w latach 2010 - 2011. Ten cykl 
będzie się powtarzał co dwa lata, co zapewni ciągły nadzór nad wykonaniem Programu.  
 
Raport z realizacji gminnego programu ochrony środowiska będzie obejmować: 
 
 ocenę stopnia realizacji określonych w programie celów i kierunków działań, 
 sprawozdanie z wykonanych zadań pozainwestycyjnych i inwestycyjnych, 
 zgodność wykonanych zadań z harmonogramem prac, 
 sprawozdanie z realizacji harmonogramu finansowania założonych przedsięwzięć. 
 oceniać wpływ realizacji Programu na jakość środowiska obszaru objętego Programem w oparciu 

o zestaw obiektywnych wskaźników efektywności programu opisanych w rozdziale sposób 
kontroli oraz dokumentowania realizacji programu. 

 
Raport może zawierać także informacje dotyczące zaistniałych zmian w aktach prawnych, założeniach 
podstawowych, programach i planach wyższego rzędu, itp., co będzie powodować konieczność 
weryfikacji programu i jego aktualizację.  
 
Wskaźniki monitorowania efektywności programu 
 
System monitoringu realizacji Programu ochrony środowiska składa się z podstawowych elementów: 
 
 monitoring środowiska, 
 monitoring wdrażania zapisów programu ochrony środowiska, a także jego przygotowania, oceny 

i aktualizacji, 
 monitoring społeczny (odczucia i skutki), 
 monitoring, inspekcje i egzekucje leżące w zakresie zadań WIOŚ i innych instytucji. 
 
Podstawą monitoringu realizacji programu jest sprawozdawczość oparta na wskaźnikach 
odzwierciedlających stan środowiska i presję na środowisko. W celu nadzoru nad realizacją 
opracowanego Programu, przyjęto wskaźniki, które będą pomocne w przedstawianiu stopnia realizacji 
założonych zadań. Analiza tych wskaźników będzie podstawą do korekty i weryfikacji przedsięwzięć 
planowanych w Programie ochrony środowiska. 
 


