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2. Wykaz skrótów 
 

Skrót Objaśnienia 

‰ promil 

% procent 

µg mikrogram 

As arsen 

Ba bar 

C6H6 benzen 

Cd kadm 

ChZT-Mn chemiczne zapotrzebowanie tlenów (nadmanganiany) 

Co kobalt 

CO tlenek węgla 

Cr chrom 

Cu miedź 

dam3 tysiąc metrów sześciennych 

dB decybele 

DW Droga wojewódzka 

Dz.U. Dziennik Ustaw 

E wschód 

GDDKiA Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad 

GHz gigaherce 

GUS Główny Urząd Statystyczny 

GZWP Główny Zbiornik Wód Podziemnych 

ha hektar 

HCl kwas solny 

Hg rtęć 

Hz herce 

IMiGW Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej 

JCW jednolite części wód 

JCWP jednolite części wód powierzchniowych 

JCWPd jednolite części wód podziemnych 

kg kilogram 

km kilometr 

km2 kilometr kwadratowy 

kV kilowolt 

kWh kilowatogodzina 

LAeqD równoważny poziom dźwięku dla pory dnia 

LAeqN równoważny poziom dźwięku dla pory nocy 

m metr 

mg/dm3 miligramy na decymetr sześcienny 

m n.p.m metry nad poziomem morza 

m/s metr na sekundę 

m3 metr sześcienny 

m3/h metr sześcienny na godzinę 

m3/d metr sześcienny na dobę 

Mg tona 

MHz megaherce 

MJ megadżul, jednostka pracy w układzie Si 

mm milimetry 

M.P. Monitor Polski 

MWh megawatogodzina 

MZO moduł zasobów odnawialnych wód podziemnych 



 

Skrót Objaśnienia 

N północ 

NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Ni nikiel 

NO2 dwutlenek azotu 

O3 ozon 

OSO obszary specjalnej ochrony wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 79/409/EWG w sprawie 
ochrony dzikich ptaków, tzw. Dyrektywy Ptasiej dla gatunków ptaków wymienionych w załączniku 
I do Dyrektywy 

OSP Ochotnicza Straż Pożarna 

OWO ogólny węgiel organiczny 

OWO obszar wysokiej ochrony wód 

OZE odnawialne źródła energii 

Pb ołów 

PE polietylen 

PIG-PIB Państwowy Instytut Geologiczny - Państwowy Instytut Badawczy 

PKD Polska Klasyfikacja Działalności 

PM 2,5 stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 2,5 mikronów mierzone metodą wagową z 
separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne 

PM10 stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 mikronów mierzone metodą wagową z 
separacją frakcji lub metodami uznanymi za równorzędne 

POŚ program ochrony środowiska 

p.p.t. pod powierzchnią terenu 

PSD poniżej stanu dobrego 

PSP Państwowa Straż Pożarna 

RZGW Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

S południe 

SA spółka akcyjna 

SCH Samopomoc Chłopska 

SCWP scalone części wód powierzchniowych 

SOO specjalne obszary ochrony wyznaczone na podstawie Dyrektywy Rady 92/43/EWG w sprawie 
ochrony siedlisk przyrodniczych oraz dzikiej fauny i flory, tzw. Dyrektywy Siedliskowej, dla siedlisk 
przyrodniczych wymienionych w załączniku I oraz siedlisk gatunków zwierząt i roślin 
wymienionych w załączniku II do Dyrektywy 

SO2 dwutlenek siarki 

SUW stacja uzdatniania wody 

TPS toksyczne środki przemysłowe 

UE Unia Europejska 

WFOŚIGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

WIOŚ Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 

WZMiUW Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych 

V/m volt na metr 

Zn cynk 



 

 

3. Wstęp 
 
Efektywność działań związanych z ochroną środowiska zależy przede wszystkim od rozwiązań 
realizowanych na szczeblu lokalnym. Działania takie, aby były skuteczne, muszą być prowadzone 
zgodnie z opracowanym uprzednio programem, sporządzonym na podstawie wnikliwej analizy 
danego rejonu. Zadanie takie spełnia wieloletni program ochrony środowiska.  

 
Pierwszy Program Ochrony Środowiska dla gminy Żelechów został przyjęty przez Radę Miejską 
w Żelechowie Uchwałą Nr XVII/110/04 z dnia 9 listopada 2004 r. Dokument ten został 
zaktualizowany, a Program ochrony środowiska dla gminy Żelechów na lata 2010-2013 
z uwzględnieniem lat 2014-2017 przyjęto Uchwałą Nr III/19/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 
30 grudnia 2010 r.  
 
Niniejszy dokument 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.). 

 
Obecnie polityka ochrony środowiska prowadzona jest za pomocą wojewódzkich, powiatowych 
i gminnych programów ochrony środowiska oraz na podstawie strategii rozwoju, programów 
i dokumentów programowych, o których mowa w ustawie z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach 
prowadzenia polityki rozwoju (Dz.U. z 2009 Nr 84, poz. 712, z późn. zm.). Wiodącym dokumentem dla 
obszaru środowiskowego jest "Strategia Bezpieczeństwo Energetyczne i Środowisko". 
Cele środowiskowe zawierają także: 
 

 Długookresowa "Strategia Rozwoju Kraju. Polska 2030. Trzecia Fala Nowoczesności", 

 Średniookresowa "Strategia Rozwoju Kraju 2020", 

 Strategia innowacyjności i efektywności gospodarki „Dynamiczna Polska 2020”, 

 Strategia rozwoju transportu do 2020 roku (z perspektywą do 2030 roku), 

 Strategią zrównoważonego rozwoju wsi, rolnictwa i rybactwa na lata 2012–2020,  

 Strategia "Sprawne Państwo 2020", 

 Strategia rozwoju systemu bezpieczeństwa narodowego Rzeczypospolitej Polskiej 2022, 

 Krajowa strategia rozwoju regionalnego 2010 - 2020: regiony, miasta, obszary wiejskie, 

 Strategia Rozwoju kapitału Ludzkiego 2020, 

 Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2020, 

 Polityka energetyczna Polski do 2030 roku, 

 Krajowy Program Ochrony Powietrza w Polsce,  

 Aktualizacja Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,  

 Krajowy program zapobiegania powstawaniu odpadów, 

 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014–2020,  

 Regionalny program operacyjny 2014–2020, 

 Program ochrony i zrównoważonego użytkowania różnorodności biologicznej, 

 Strategiczny Plan Adaptacji dla sektorów i obszarów wrażliwych na zmiany klimatu do roku 2020 
z perspektywą do roku 2030, 



 

 strategie ponadregionalne i lokalne (strategia rozwoju województwa, plan zagospodarowania 
przestrzennego województwa, regionalna strategia innowacji, plan gospodarki odpadami dla 
województwa i jego aktualizacje , program ochrony powietrza i plan działań krótkoterminowych, 
program ograniczenia niskiej emisji, program wykorzystania odnawialnych źródeł energii, plan 
dla gospodarki niskoemisyjnej, program małej retencji, raporty z realizacji wcześniejszych 
programów ochrony środowiska, miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego  oraz inne 
obowiązujące branżowe programy, plany i strategie wraz z ich aktualizacjami). 

 
Program ochrony środowiska jest dokumentem planowania strategicznego, zawierającym cele 
i kierunki polityki prowadzonej przez gminę i określającym wynikające z nich działania. Dokument nie 
jest aktem prawa lokalnego, będzie natomiast wykorzystywany jako: 
 

 podstawowy dokument zarządzania gminą w zakresie ochrony środowiska,  

 wytyczna do tworzenia programów operacyjnych i zawierania kontraktów z innymi jednostkami 
administracyjnymi i podmiotami gospodarczymi,  

 przesłanka do konstruowania budżetu gminy i wieloletnich prognoz finansowych,   

 płaszczyzna koordynacji i układ odniesienia dla innych podmiotów oraz podstawa do ubiegania 
się o fundusze celowe ze źródeł krajowych i Unii Europejskiej.  

 
Należy oczekiwać, że poszczególne zapisy programu ochrony środowiska będą respektowane 
i uwzględniane w planach szczegółowych i działaniach inwestycyjnych. 
 
Program obejmuje okres lat 2016 – 2024. 
 

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 okres 2015 roku. Stan prawny przyjęto na dzień 30.09.2015 r. 

 

4. Charakterystyka gminy Żelechów   
 

4.1.  Położenie geograficzne i administracyjne  

 
Gmina Żelechów położona jest w centralno-wschodniej Polsce. Administracyjnie należy do 
województwa mazowieckiego i powiatu garwolińskiego. Przed reformą administracyjną z 1999 r. 
gmina należała do województwa siedleckiego. Gmina Żelechów ma statut  gminy miejsko-wiejskiej. 



 

 
Rysunek 1. Mapa gminy Żelechów (źródło: Open Street Map) 

 
Siedzibą gminy jest miasto Żelechów, oddalone o około 90 km od Warszawy, 24 km od Garwolina, 
66 km od Siedlec i 85 km od Lublina. Miasto stanowi centrum administracyjno-handlowe gminy, 
gdzie mieszczą się obiekty użyteczności publicznej i jednostki świadczące podstawowe usługi.  
 
Gmina Żelechów zajmuje powierzchnię 8 749 ha (w tym miasto Żelechów - 1 213 ha oraz tereny 
wiejskie - 7 536 ha). W 2014 roku gmina zamieszkana była przez 8 572 osoby. W skład gminy wchodzi 
18 sołectw i jedno miasto (są to: Żelechów, Gąsiory, Gózdek, Huta Żelechowska, Janówek, Kalinów, 
Kotłówka, Łomnica, Nowy Goniwilk, Nowy Kębłów, Piastów, Sokolniki, Stary Goniwilk, Stary Kębłów, 
Stefanów, Władysławów I, Władysławów II, Wola Żelechowska, Zakrzówek). Rozmieszczenie 
miejscowości na terenie gminy jest równomierne. 
 
Największą powierzchnię wśród miejscowości gminy zajmuje miasto Żelechów (1 213 ha). 
Największymi obszarowo sołectwami są wsie Stefanów i Piastów, a najmniejsza jest wieś Sokolniki. 
 
Gmina Żelechów graniczy: 
 

 od południa z gminą Kłoczew (województwo lubelskie, powiat rycki) i gminą Trojanów (powiat 
garwoliński), 

 od zachodu z gminami Sobolew i Górzno (powiat garwoliński), 

 od północy z gminą Miastków Kościelny (powiat garwoliński), 

 od północnego-wschodu i wschodu z gminą Wola Mysłowska (województwo lubelskie, powiat 
łukowski). 

 



 

 
Rysunek 2. Położenie gminy Żelechów na tle Polski 

 
Zgodnie z regionalizacją fizycznogeograficzną  J. Kondrackiego (2002 r.) gmina należy do 
następujących jednostek: 
 
Tabela 1. Położenie fizyczno-geograficzne gminy Żelechów według regionalizacji J. Kondrackiego (2002 r.) 

 

 

Megaregion Pozaalpejska Europa Środkowa 

Prowincja Niż Środkowoeuropejski 

Podprowincje Niziny Środkowopolskie 

Makroregiony Nizina Środkowomazowiecka 

Mezoregion Wysoczyzna Żelechowska 
 

 



 

4.2. Struktura zagospodarowania przestrzennego i struktura zabudowy 

 
Według informacji Banku Danych Lokalnych GUS, struktura zagospodarowania terenu w gminie 
Żelechów przedstawiała się następująco (stan na dzień 31.12.2014 r.): 

Tabela 2. Struktura zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechów 

Parametr Powierzchnia w ha Udział powierzchni w % 

Całkowita powierzchnia gminy 8 749,0 100 

Powierzchnia użytków rolnych, w tym: 6 881 78,6 

- grunty orne 5 619 64,2 

 - łąki trwałe 414 4,7 

- pastwiska trwałe 534 6,2 

- grunty rolne zabudowane 270 0,3 

- grunty pod stawami 6 0,06 

- grunty pod rowami 38 0,4 

Lasy 1447 16,5 

Grunty zadrzewione i zakrzaczone 33 0,4 

Grunty pod wodami powierzchniowymi płynącymi 11 0,1 

Grunty zabudowana i zurbanizowane, w tym: 341 3,9 

- tereny mieszkaniowe 88 1,0 

- tereny przemysłowe 10 0,1 

- tereny zurbanizowane niezabudowane 4 0,04 

- tereny rekreacji i wypoczynku 14 0,2 

- drogi 195 2,2 

- tereny komunikacyjne inne 1 0,01 

Nieużytki 34 0,4 

Pozostałe tereny 2 0,02 

        źródło: GUS, 2015 r. 

 
W strukturze gminy jest najsilniej wyodrębnione pod względem przestrzennym miasto Żelechów. 
Miasto jest ośrodkiem administracyjnym, mieszkaniowym oraz usługowym i oświatowym. Obecna 
struktura miasta oparta jest o historyczny układ urbanistyczny, który stanowi ośrodek centralny. 
Punktem głównym i charakterystycznym jest unikatowy renesansowy rynek z charakterystycznym 
ratuszem z sukiennicami. W obrębie centrum zachowany został także fragmentarycznie układ 
wrzecionowaty ulic (podkreślający układ pierwotnego - średniowiecznego rynku) wraz z kościołem 
parafialnym. Część centralną miasta okala zabudowa mieszkaniowa (głównie jednorodzinna) 
i usługowa. Zabudowa wielorodzinna występująca w formie zabudowy z elementów 
prefabrykowanych lokalizowana jest w północno – zachodniej części miasta i stanowi jego niewielką 
część.  
 
Charakterystycznym elementem miasta jest także korytarz ekologiczny wzdłuż rzeki Żelechówki 
stanowiący rezerwę terenów zielonych dla miasta. 
 
W obrębie wsi najczęściej występuje zabudowa rozproszona, licznie są również kolonie. Występuje 
przewaga zabudowy siedliskowej oraz mieszkaniowej jednorodzinnej. Tereny wiejskie gminy 
charakteryzuje zabudowa zagrodowa wzdłuż dróg, ale obserwuje się rozproszenie zabudowy – 
szczególnie zabudowy siedliskowej.  
 
Liczba budynków mieszkalnych na terenie gminy wynosi 2046 sztuk (dane GUS, stan na 2014 r.). 
Zasoby mieszkaniowe wynoszą 2375 lokali i 9817 izb. Powierzchnia użytkowa mieszkań wynosi 
195272 m2.  
 



 

Przeciętna powierzchnia użytkowa mieszkania wynosi 82,2 m2, a  powierzchnia przypadająca na 
jedną osobę to 23,2 m2. 
 
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. 
  
W obrębie wsi najczęściej występuje zabudowa rozproszona, licznie są również kolonie. 
Rozmieszczenie osiedli na terenie gminy jest w miarę równomierne.  
 
Zabudowę niemieszkalną w gminie stanowią:   
 

 budynek Urzędu Miejskiego,   

 Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej, 

 Szkoła Podstawowa w Zakrzówku, 

 Zespół Szkół w Starym Goniwilku, 

 Zespół Szkół w Stefanowie, 

 Zespół Szkół w Żelechowie, 

 Zespół Szkół Nr 1 (dawne LO), 

 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych, 

 Liceum Ogólnokształcące,  

 Zespół Szkół Zawodowych (w tym Technikum Geodezyjne, Mechaniczne, Odzieżowe, Liceum 
Zawodowe Rolnicze i Szkoły Zasadnicze Zawodowe),  

 Miejsko Gminny Ośrodek Kultury,  

 3 ośrodki zdrowia,  

 budynki Ochotniczej Straży Pożarnej,  

 sklepy spożywczo – przemysłowe  

 poczta i posterunek policji, 

 kościoły,   

 stacje paliw. 
 

4.3. Ukształtowanie powierzchni, geomorfologia i budowa geologiczna 

 
Rzeźba terenu gminy Żelechów ukształtowana została w okresie zlodowacenia środkowopolskiego 
oraz procesów denudacyjnych z okresu zlodowacenia bałtyckiego. Rzeźba terenu jest lekko 
pofałdowana, ale słabo zróżnicowana.  
 
Na terenie gminy występują następujące jednostki geomorfologiczne: 
 

 płaska, zdenudowana wysoczyzna morenowa, 

 wydmy w postaci wałów o wysokości dochodzącej do 5 m, 

 pola piasków eolicznych, 

 dolinki erozyjno-denudacyjne, 

 zagłębienia bezodpływowe. 
 
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). Miasto 
Żelechów ulokowane jest na krawędzi wzniesienia, a jego wysokość nad poziomem morza waha się 
od około 160 m (w pobliżu rzeki Żelechówki) do 194 m (na wschód od budynków zakładu Waryński 
Origin).   



 

Spadki terenu są przeważnie niewielkie i nie przekraczają średnio 2-5%. Większe spadki terenu 
(od 5 do 10%, a miejscami nawet do 15%) występują jedynie na niewielkich obszarach zboczy 
większych dolinek. 
 
W okolicach wsi Kalinów, Piastów, Łomnica, Stary Goniwilk, Kotłówka, w Żelechowie, ul. Letnisko 
i w Stefanowie występują pola piasków eolicznych. Są to tereny o lekko sfalowanej powierzchni 
z lokalnymi niewielkimi wzniesieniami do wysokości około 1,0 m. 
 
W rejonach wsi Władysławów i w mieście Żelechów (ul. Letnisko) występują wydmy w postaci wałów 
o wysokościach dochodzących do 5m. Największe skupisko wałów wydmowych występuje w okolicy 
przysiółka Warda. 
 
Obszar wysoczyzny polodowcowej rozcinają doliny Wilgi, Promnika, a także liczne dolinki erozyjno-
denudacyjne. Dolinki te tworzą sieć drobniejszych form powiązanych z dolinami cieków. Dolinki te są 
przeważnie zabagnione i prowadzą niewielkie ilości wód powierzchniowych. Dna dolin położone są 
na różnych wysokościach - najniżej położona jest dolina Wilgi. Jej dno znajduje się na wysokości 
160 m npm. Dna dolin są formami niewielkimi o szerokości maksymalnej 750 m, ale przeważnie 
szerokość ich nie przekracza 200 m, wyniesienie ok. 1m nad średni poziom wody w rzekach. 
 
Na powierzchni wysoczyzny występują nieliczne formy wydmowe i powierzchnie piasków 
przewianych z lokalnymi wzniesieniami dochodzącymi do 1 m. 
 
Urozmaiceniem rzeźby terenu są dość licznie występujące zagłębienia bezodpływowe. Są to 
niewielkie powierzchniowo, podmokłe formy, których głębokości dochodzą do 2 m. W okresach 
mokrych w ich dnie występują płytkie jeziorka. 
 
Pod względem tektonicznym omawiany teren gminy należy do Obniżenia Podlaskiego (brzeżnego), 
należącego do prekambryjskiej Platformy Wschodnioeuropejskiej. Jednostka ta składa się z dwóch 
pięter: podłoża krystalicznego (fundamentu) i pokrywy osadowej. Podłoże proterozoiczne tworzą 
granitoidy oraz sfałdowane zmetamorfizowane skały. Pokrywę osadową tworzą skały wendu, 
starszego paleozoiku, permu, jury, kredy, paleogenu, neogenu i czwartorzędu. Grubość pokrywy 
wypełniającej obniżenie podłoża wynosi od 1000 do 4000 m. 
 
W obrębie gminy Żelechów utwory paleogenu i neogenu zalegają średnio na głębokości 55-120 m 
ppt. Na nich zalegają utwory czwartorzędowe. Są to: dwa poziomy glin zlodowacenia 
południowopolskiego oraz dwa poziomy glin zlodowacenia środkowopolskiego. Poszczególne 
poziomy oddzielone są iłami, mułkami i piaskami zastoiskowymi, najmłodszymi utworami są gliny 
zwałowe, piaski i żwiry lodowcowe oraz wodnolodowcowe. 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. Są to gliny w przewadze twardoplastyczne i zwarte. Lokalnie występują: 

 
 organogeniczne utwory (torfy) w dnach dolin i obniżeń, głównie w dolinie Wilgi i pozostałych 

cieków wodnych, 

 piaski eoliczne na wydmach. 
 
Generalnie budowa geologiczna gminy nie wyróżnia się specjalnymi, szczególnymi cechami, poza 
obszarem doliny Żelechówki, Olszanki, Wilgi oraz w obniżeniach terenowych. 



 

Warunki dla posadowienia standardowych budowli są dobre. Ograniczenia wynikają głównie 
z niekorzystnych warunków wodnych. 
 

4.4. Warunki klimatyczne 

 
Według regionalizacji klimatycznej Polski W. Okołowicza gmina Żelechów znajduje się w granicach 
Mazowiecko–Podlaskiego  regionu klimatycznego.  
 
Warunki klimatyczne gminy zostały opisane na podstawie danych z posterunku opadowego 
w Żelechowie (prowadzonego przez Instytut Meteorologii w Gospodarki Wodnej) i stacji 
meteorologicznej Warszawa - Ursynów.  
 
Charakterystyczne wskaźniki klimatyczne dla gminy przedstawiają się następująco: 
 

Tabela 3. Parametry klimatu rejonu gminy 
Żelechów 

 

Parametr Wartość 

średnia roczna temperatura 7,8 ° C 

średnia temperatura stycznia - 5,4 ° C 

średnia temperatura lipca 17,7 ° C 

długość zimy 85 dni 

długość lata 98 dni 

średni roczny opad 550 

średnia roczna prędkość wiatru 3 m/s 

średnia liczba dni z przymrozkami 125 dni 

okres wegetacji 210 dni 
 

Tabela 4. Średnie miesięczne wartości temperatury 
powietrza dla województwa mazowieckiego w 2013 r. 

Miesiąc Temperatura w 0C 

Styczeń -5,8 

Luty -2,6 

Marzec -3,9 

Kwiecień 5,7 

Maj 14,8 

Czerwiec 18,0 

Lipiec 19,2 

Sierpień 18,9 

Wrzesień 11,7 

Październik 9.7 

Listopad 4,1 

Grudzień 1,4 

Rok 7,6 
 

                               źródło: WIOŚ, 2015 r. 

 
Średnia roczna temperatura wynosi około 8° C . Średnio w roku jest około 125 dni przymrozkowych 
(o temperaturze maksymalnej wyższej od 0oC i temperaturze minimalnej niższej od 0oC), 50 dni 
mroźnych (o temperaturze maksymalnej niższej od 0oC), 50 dni mroźnych (o temperaturze 
minimalnej niższej niż 0oC), 25 dni bardzo mroźnych (o temperaturze minimalnej niższej niż 10oC) 
oraz 35 dni gorących (o temperaturze maksymalnej powyżej 25o C).  
 

 
Rysunek 3. Średnia roczna temperatura powietrza w rejonie powiatu garwolińskiego w 2014 r. 

(źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim - raport za 2014 r. WIOŚ Warszawa, 
2015) 

 
Na terenie gminy okres bezprzymrozkowy (liczba dni pomiędzy datami zaniku i pojawiania się 
przymrozków trwa 170 dni, a okres wegetacji (liczba dni o średniej dobowej temperaturze nie niższej 



 

niż 5oC) - 210 dni. Największe zróżnicowanie warunków termicznych występuje między dolinami 
i terenami podmokłymi, a obszarami wyniesionymi o głębszym zaleganiu wód gruntowych.  
 
W ciągu roku gmina Żelechów otrzymuje około 247 cal/cm2/dzień promieniowania całkowitego. 
Najmniejsze nasłonecznienie jest zimą, największe latem. Minimum roczne występuje w grudniu - 
40 cal/cm2/dzień, maksimum w czerwcu - 490 cal/cm2/dzień. Jest to skutkiem wpływu szerokości 
geograficznej i związanego z nią położenia Słońca nad horyzontem. Gmina Żelechów otrzymuje 
średnio w roku 4,4 godzin usłonecznienia dziennie. 
 
Średnie roczne zachmurzenie na terenie miasta kształtuje się na poziomie 6,5 stopnia pokrycia nieba. 
Maksymalne roczne zachmurzenie ma miejsce w listopadzie i wynosi 8 stopni. Średnio w roku jest  
45 dni pogodnych oraz 195 dni pochmurnych. Od listopada następuje spadek wielkości zachmurzenia 
do występowania minimum rocznego we wrześniu (5,0).  
 
Na obszarze gminy średnia roczna wilgotność powietrza wynosi ok. 78%. W przebiegu rocznym 
najniższa miesięczna wartość parametru występuje w maju (72%). Roczne maksimum średniej 
wilgotności względnej występuje w grudniu (88%). Największą wilgotnością powietrza charakteryzują 
się obszary dolin oraz zagłębień terenu. Związane jest to głównie z płytkim zaleganiem zwierciadła 
wód gruntowych. Największe różnice wilgotności względnej pomiędzy obniżeniami, a terenami 
wyniesionymi zaznaczają się w godzinach wczesnorannych i wieczornych. 
 
Średnie roczne sumy opadów atmosferycznych wynoszą około 650 mm. Zdarzają się jednak wyjątki - 
w 2014 r. opad wyniósł ponad 850 mm. Największe miesięczne sumy opadów występują latem - 
maksimum jest w lipcu (78 mm). Miesiące od stycznia do kwietnia charakteryzują się najniższym 
opadem - przeciętnie 28 mm. Opady letnie charakteryzują się dużym natężeniem, podczas przejścia 
frontu chłodnego osiągają one bardzo duże sumy dobowe (czasem większe od miesięcznej sumy 
opadu zimowego). Opady zimowe są krótkotrwałe i mają niewielkie natężenie. Czas zalegania 
pokrywy śniegu na terenie gminy Żelechów wynosi średnio 120 dni. Nie jest to pokrywa ciągła, gdyż 
w czasie ociepleń ulega często zanikowi. Średnio w roku jest 78 dni z pokrywą śnieżną. 
 

 
Rysunek 4. Rozkład rocznej sumy opadów atmosferycznych w rejonie powiatu garwolińskiego w 2014 r. 

(źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim - raport za 2014 r. WIOŚ 
Warszawa, 2015) 

 
Nad gminą Żelechów przeważają wiatry południowo-zachodnie i zachodnie. Często występują też 
wiatry północno -zachodnie.  
 



 

 
Rysunek 5. Róża wiatrów w oczku siatki odpowiadającym stacji Warszawa - Ursynów (źródło: Roczna ocena 

jakości powietrza w województwie mazowieckim - raport za 2014 r. WIOŚ Warszawa, 2015) 

 
Średnia roczna prędkość wiatru wynosi 3 -4 m/s, co oznacza, że teren jest dobrze przewietrzany. 
Wiatry silne i bardzo silne występują bardzo rzadko (średnio w roku jest 20 dni z wiatrem silnym).  
 

 
Rysunek 6. Średnia prędkość wiatru w rejonie powiatu garwolińskiego w 2014 r. (źródło: Roczna ocena 

jakości powietrza w województwie mazowieckim - raport za 2014 r. WIOŚ Warszawa, 2015) 

 
W ogólnej liczbie obserwacji udział cisz na obszarze gminy wynosi 15% w roku. Największy jest latem 
i jesienią a najmniejszy zimą. Miejscami osłoniętymi od wiatru są tereny położone po zawietrznej 
stronie kompleksów leśnych, czyli polany leśne, wschodnie zbocza dolin i tereny intensywnej 
zabudowy. 

 
Rysunek 7. Cisza atmosferyczna w rejonie powiatu garwolińskiego w 2014 r. (źródło: Roczna ocena jakości 

powietrza w województwie mazowieckim - raport za 2014 r. WIOŚ Warszawa, 2015) 

 



 

Lokalne odkształcenia warunków klimatycznych (w porównaniu z danymi ze stacji IMiGW) wiążą się 
głównie z rzeźbą i pokryciem powierzchni terenu. Większe obszary dolin i obniżeń stanowią obszary 
inwersyjne, predysponowane do zalegania chłodnego powietrza. Tereny położone po zawietrznej 
stronie kompleksów leśnych, polany leśne, wschodnie zbocza dolin o kierunku północ - południe oraz 
tereny intensywnej zabudowy są obszarami zacisznymi. 
 

4.5. Sytuacja demograficzna  

 
Liczba ludności gminy Żelechów wynosi 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. Liczba mieszkańców miasta 
nieznacznie sie zwiększa: w 1999 r. wynosiła 3 796 osób, a w 2005 r. - 4 017 osób. Drugą najliczniejszą 
miejscowością jest Wola Żelechowska z 530 mieszkańcami. Powyżej 300 osób liczą jeszcze: Stefanów, 
Piastów, Huta Żelechowska, Nowy Goniwilk i Nowy Kębłów. Najmniej licznymi miejscowościami 
w gminie są: Gąsiory, Sokolniki, Janówek i Zakrzówek. 
 
Liczba mieszkańców wsi gminnych w przeważającej części oscyluje w granicach ok. 200 – 300 osób. 
Liczbę ok. 400 i powyżej posiadają wsie w zachodniej części gminy.  
 
Gęstość zaludnienia na terenie gminy wynosi 96 osób/km2 i była niższa od gęstości zaludnienia Polski 
(123 osoby/km2) i województwa mazowieckiego (150 osób/km2). 
 
Wskaźnik feminizacji wynosił 98, czyli na 100 mężczyzn przypadało 98 kobiet. W województwie 
mazowieckim i w całym kraju wartość ta wynosi odpowiednio: 109 i 107 kobiet na 100 mężczyzn. 
 
W strukturze ekonomicznej ludności wyróżnia się:  
 

 grupę przedprodukcyjną:: >15 lat, stanowiącą 21,5% populacji gminy, 

 grupę produkcyjną: kobiety - 15 – 59 lat, mężczyźni - 15 – 64 lata, stanowiącą 62,6% populacji 
gminy, 

 grupę poprodukcyjną: kobiety -powyżej 60 lat, mężczyźni - powyżej 65 lat, stanowiącą 5,9% 
populacji gminy. 

 
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.  

 
4.6. Sytuacja gospodarcza  

 
Na terenie gminy Żelechów funkcjonowały w 2014 roku 559 podmioty gospodarcze (dane GUS, Bank 
Danych Lokalnych 2015 r.). Rok wcześniej funkcjonowało tu 564 podmiotów. Przewagę stanowiły 
podmioty działające w sektorze prywatnym - było ich 535 sztuk (95,7%). W sektorze publicznym 
działały 24 podmioty.  
 
W największej ilości funkcjonowały podmioty osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą 
- 478 sztuk. Spółek handlowych działało 14. Na terenie gminy działały 22 podmioty będące 



 

państwowymi i samorządowymi jednostkami prawa budżetowego, 3 spółdzielnie i 19 stowarzyszeń  
i organizacji społecznych. 
 
Najwięcej podmiotów działało w branżach: handel hurtowy i detaliczny, budownictwo i przetwórstwo 
przemysłowe. 
 

Tabela 5. Wykaz podmiotów gospodarczych na terenie gminy Żelechów w 2014 r. według sekcji PKD 2007 

Oznaczenie sekcji 
(PKD 2007) 

Opis sekcji Liczba 
podmiotów 

A Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 7 

B Górnictwo i wydobywanie 3 

C Przetwórstwo przemysłowe 66 

D Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, 
gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 

1 

E Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność 
związana z rekultywacją 

2 

F Budownictwo 116 

G Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, 
włączając motocykle 

178 

H Transport i gospodarka magazynowa 21 

I Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 14 

J Informatyka i komunikacja 4 

K Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 11 

L Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 2 

M Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 23 

N Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 5 

O Administracja publiczna i obrona narodowa, obowiązkowe ubezpieczenia 
społeczne 

13 

P Edukacja 28 

Q Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 23 

R Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 6 

S i T Pozostała działalność usługowa oraz gospodarstwa domowe 
zatrudniające pracowników, gospodarstwa domowe produkujące wyroby 
i świadczące usługi na własne potrzeby 

36 

źródło: GUS, 2015 r. 

 
Branżą, która dość dynamicznie rozwija się na terenie gminy, jest budownictwo. W 2014 roku oddano 
do  użytkowania 24 nowe budynki mieszkalne, jednorodzinne.  
 
Na terenie gminy dominują podmioty małe, zatrudniające do 9 osób. Powstające firmy to często 
placówki rodzinne, które zatrudniają niewielką liczbę osób. W rejestrowaniu działalności 
gospodarczej występuje duża rotacja. 
 
Najwięcej podmiotów gospodarczych funkcjonowało w mieście Żelechów - 375 sztuk (67% wszystkich 
podmiotów na terenie gminy). 
 
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 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. 
 
W gminie znajdują się trzy ośrodki zdrowia i pięć aptek.  
 
Przeważająca część gminy Żelechów ma jednak charakter rolniczy - większość ludności mieszka na wsi 
i utrzymuje się z rolnictwa. Według Spisu Rolnego 2010, znajduje się tutaj  929 indywidualnych 
gospodarstw rolnych o średniej powierzchni 4,4 ha. Przeważają małe gospodarstwa - do 10 ha. 
Większość gospodarstw dysponuje użytkami rolnymi o słabej klasie.  
 
Spośród wszystkich gospodarstw 909 (97,8%) prowadziło działalność rolniczą. 
 
Głównymi zasiewami na terenie gminy są zboża, które zajmują powierzchnię 3 175,9 ha. Są to: 
pszenica ozima i jara, żyto, jęczmień ozimy i jary, owies, pszenżyto ozime i jare, mieszanki zbożowe 
ozime i jare. Uprawiana jest również kukurydza na ziarno, ziemniaki, uprawy przemysłowe, buraki 
cukrowe i warzywa gruntowe. 
 
W 636 gospodarstwach utrzymywano zwierzęta gospodarskie (bydło, trzoda chlewna, konie i drób).  
W 544 gospodarstwach było 689 sztuk ciągników rolniczych oraz wiele innych maszyn rolniczych. 
 
Na terenie gminy działają dwie grupy zrzeszające producentów trzody chlewnej oraz Spółdzielnia 
„Samopomoc Chłopska” z siedzibą w Żelechowie. 
 
W Żelechowie w każdy wtorek odbywają się targi. Mają ponad pięćsetletnią tradycję. Targowisko 
mieści się na placu pomiędzy ulicami Lelewela, Henryka Sienkiewicza i Aleją Wojska Polskiego.  

 
4.7. 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, 

 Izba Pamięci Narodowej. 
 
Na  terenie Żelechowa znajduje się wiele zabytków, unikalnych w skali kraju, m.in.: 
 

 neobarokowy kościół parafialny p.w. Zwiastowania NMP. Pierwsze wzmianki o budynku 
pochodzą z 1326 roku, 

 barokowy kościół filialny p.w. Św. Stanisława Biskupa i Męczennika, 

 ratusz z sukiennicami położony na jednym z większych rynków w Europie, 

 klasycystyczny zespół pałacowy z końca XVIII wieku, położony w parku krajobrazowym, 



 

 kaplica grobowa p.w. Św. Krzyża na cmentarzu parafialnym, 

 liczna zabudowa mieszkalna z XIX wieku, szczególnie drewniany dworek przy Alei Wojska 
Polskiego, wybudowany w pierwszej połowie XIX wieku., 

 zespół folwarczny przy ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego z końca XIX wieku.  
 
Na obszarze miasta i gminy Żelechów występują dość liczne stanowiska archeologiczne. Największa 
ich koncentracja występuje w Hucie Żelechowskiej, Stefanowie, Woli Żelechowskiej i w Żelechowie. 
Strefy archeologicznej ochrony obejmują warstwy kulturowe osadnictwa prehistorycznego (paleolit, 
mezolit, neolit, epoka kamienia, brązu i żelaza), starożytności oraz przede wszystkim wczesne 
średniowiecze i okres nowożytny. Praktycznie w każdym sołectwie występują odkrycia 
archeologiczne w epoki kamienia. Znaleziska z epoki kamienia ( dodatkowo brązu i żelaza) są 
najliczniejszymi na terenie gminy. Na terenie gminy w Nowym Goniwilku, Hucie Żelechowskiej 
(2 stanowiska) i Łomnicy odkryto ślady osadnictwa z okresu rzymskiego. 
 
W ciągu roku na terenie gminy odbywają się imprezy kulturalne. W okresie świątecznym 
organizowany jest Przegląd Bożonarodzeniowych Form Teatralnych i Wiosna Teatralna, w których 
uczestniczą uczniowskie grupy teatralne. Ponadto, co roku mają miejsce „Dni Żelechowa” - impreza 
mająca upamiętniać nadanie praw miejskich w 1447 roku. Organizowane są także różne koncerty 
muzyczne z okazji Dnia Kobiet czy Walentynek. 
 
W mieście działa klub sportowy „Sęp Żelechów” założony w 1921 roku. Drużyna piłkarska wchodząca 
w skład klubu gra w biało niebieskich barwach, obecnie w mazowieckiej lidze okręgowej w grupie 
Siedlce. Klub gra na stadionie z trybunami. W Żelechowie jest także stare boisko „Sępa” przy ulicy 
Marszałka Józefa Piłsudskiego i boiska do gry w koszykówkę lub tenisa. Przy szkołach znajdują się 
łącznie dwie sale gimnastyczne i hala sportowa. W mieście działa także Koło Nr 11 Polskiego Związku 
Wędkarskiego w Żelechowie. 
 
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: 
 

 zielony szlak rowerowy zataczający pętlę wzdłuż granic Powiatu Garwolińskiego, 

 niebieski szlak rowerowy prowadzący z Żelechowa przez Miastków Kościelny, Garwolin, 
Łaskarzew do Maciejowic,  

 czarny szlak rowerowy wiodący z Żelechowa przez Wolę Żelechowską, Piastów do Wólki 
Ostrożeńskiej. 

 

4.8. Drogi i komunikacja 

 
Gmina posiada dobrze rozwiniętą sieć powiązań komunikacyjnych. Obsługę komunikacyjną gminy 
Żelechów 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. 
 
Przez gminę Żelechów przebiega droga wojewódzka nr 807 Łuków-Maciejowice. Na terenie miasta 
Żelechów jest to ulica Długa.  
 
Żelechów położony jest w odległości 17 km od drogi krajowej nr 17.  
 



 

Ze względu na wzrastający ruch drogowy, następuje degradacja istniejących dróg. Drogi gminne na 
terenie gminy Żelechów wymagają modernizacji. 
 
Ze względu na wzrastający ruch oraz ochronę substancji zabytkowej miasta niezbędna jest realizacja 
obwodnicy miasta, która planowana jest na terenach na południe od Żelechowa oraz w ciągu drogi 
wojewódzkiej nr 807. 
 
Obecnie na terenie miasta głównym parkingiem jest płyta rynku. Planowane jest urządzenie parkingu 
na części działki przy ul. Długiej.  

 
Gmina posiada dobre połączenia PKS z Garwolinem, Łukowem, Rykami, Siedlcami, Stoczkiem 
Łukowskim i Warszawą. Połączenie z Lublinem obsługuje prywatny przewoźnik. 
 
Najbliższe stacje kolejowe znajdują się poza terenem gminy, w Sobolewie i Stoczku Łukowskim. 
 

4.9. Infrastruktura techniczno-inżynieryjna 

 
Zaopatrzenie w ciepło, gaz i energię elektryczną 
 
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.  
 
Linie elektroenergetyczne o napięciu 110 kV i 220 kV na terenie gminy przebiegają w bezpiecznych 
odległościach od zwartej zabudowy mieszkalnej. Podobnie przedstawia się lokalizacja podstacji 
elektroenergetycznych i stacji telefonii komórkowej. 
 
Zużycie energii elektrycznej o niskim napięciu w gospodarstwach domowych w 2013 roku wynosiło 
2881 MWh, a w przeliczeniu na 1 gospodarstwo domowe - 2006,3 kWh. 
 
Gmina Żelechów zgodnie ze „Strategią Rozwoju Województwa Mazowieckiego” położna jest 
w obszarze najlepszym w województwie pod względem energii słonecznej – 10-10,25 (MJ/m2) oraz 
w korzystnej strefie energetycznej wiatru. W chwili obecnej na terenie miasta i gminy odnawialne 
źródła energii nie są wykorzystywane. 
 
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. Do największych 
emitorów zanieczyszczeń należą kotłownie i obiekty: 
 

 Waryński Origin Sp. z o.o. – 4 kotły typu WCO-80 oraz emitory z wydziałów technologicznych, 

 Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Żelechowie - 2 piece RRK-32, 

 Zakład Gospodarki Komunalnej w Żelechowie - 3 kotły wodne typu OT-335, 

 kotłownia Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej, 

 kotłownia Zespołu Szkół w Starym Goniwilku, 

 kotłownia Zespołu Szkół w Stefanowie, 



 

 kotłownia Zespołu Szkół w Żelechowie, 

 kotłownia Zespołu Szkół Nr 1 (dawne Liceum Ogólnokształcące) w Żelechowie, 

 kotłownia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie, 

 kotłownia „SCH" Piekarnia w Żelechowie, 

 kotłownia GS „SCH” w Żelechowie pawilon handlowy. 
 
Miasto Żelechów jest zgazyfikowane gazem ziemnym, którego źródłem jest gazociąg wysokiego 
ciśnienia DN200 Gończyce-Łuków-Siedlce przebiegający przez obszar gminy. W południowej części 
miasta znajduje się stacja redukcyjno-pomiarowa gazu I stopnia o wydajności Qnom = 1500 m3/godz.  
 
Długość sieci gazowej wynosiła w 2014 roku 31,6 km, a odbiorcami gazu sieciowego były 
924 gospodarstwa domowe (2985 osób). W skali całej gminy z sieci gazowej korzystało 35,6% 
mieszkańców, w tym 68,7% na terenie miasta Żelechów, a 4,6% na terenach wiejskich. Zużycie gazu 
z sieci na jednego mieszkańca wynosiło 27,5 m3, a na jednego korzystającego - 30,2 m3. 
 

5. Ocena stanu środowiska gminy Żelechów 
 
5.1. Efekty realizacji dotychczasowego programu ochrony środowiska 

 
W poprzedniej edycji Programu ochrony środowiska dla gminy Żelechów wyznaczono szereg zadań 
z zakresu ochrony środowiska, zmierzających do poprawy w zakresie jego poszczególnych elementów 
oraz zmniejszenia antropopresji. Szczegółowy opis przedstawia "Raport z wykonania Programu 
ochrony środowiska dla gminy Żelechów za lata 2011-2012", sporządzony w maju 2013 r. 
 
Generalnie, ocena wpływu realizacji Programu ochrony środowiska na wielkość presji wywieranej na 
środowisko i skuteczność działań ochronnych, określona na podstawie analizy zmian wartości 
przyjętych wskaźników wdrażania i monitorowania Programu wskazuje na duży postęp w realizacji 
wyznaczonych celów.  
 
Zidentyfikowano pozytywne trendy w zakresie ochrony środowiska: 
 

 Zwiększenie długości sieci wodociągowej (o 113,4 km w ciągu 18 lat) 

 Zwiększenie liczby połączeń sieci wodociągowej prowadzące do budynków mieszkalnych 
i zbiorowego zamieszkania (o 1549 sztuk w ciągu 18 lat)  

 Zwiększenie liczby ludności korzystającej z sieci wodociągowej (o 6105 osób w ciągu 18 lat) 

 Zmniejszenie poboru wód podziemnych na cele przemysłowe (o 15 m3/rok w ciągu 13 lat) 

 Zwiększenie długości sieci kanalizacyjnej (o 16,5 km w ciągu 18 lat) 

 Zwiększenie liczby połączeń sieci kanalizacyjnej prowadzące do budynków mieszkalnych 
i zbiorowego zamieszkania (o 851 sztuk w ciągu 18 lat)  

 Zwiększenie liczby ludności korzystającej z sieci kanalizacyjnej (o 2149 osób w ciągu 18 lat) 

 Realizacja programu budowy przydomowych oczyszczalni ścieków 

 Budowa stacji zlewnej przy oczyszczalni ścieków 

 Modernizacja źródeł ciepła 

 Rozwój sieci gazowej (o 15,9 km w ciągu 18 lat) 

 Reorganizacja systemu gospodarki odpadami 

 Wzrost wskaźnika lesistości 

 Wzrost powierzchni gruntów leśnych i lasów 

 Dbałość o istniejące tereny zieleni urządzonej i powstawanie nowych obiektów, w tym służących 
rekreacji i wypoczynkowi 

 Prowadzenie odpowiedniej gospodarki leśnej, pielęgnacji i ochrony lasów 



 

 Wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zagadnień 
związanych z zagadnieniami środowiskowymi 

 Aktywna i zróżnicowana edukacja ekologiczna 

 Wzrost wydatków ogółem na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną  
 
Niepokojące są jednak trendy negatywne w postaci: 
 

 Zwiększenie wskaźników wodochłonności gospodarstw domowych  (o 4 m3 rocznie więcej na 
jednego korzystającego) 

 Brak systemowego rozwiązania bezdomności zwierząt 

 Zwiększenie zużycia energii elektrycznej o niskim napięciu w gospodarstwach domowych 

 Zwiększenie zużycia energii elektrycznej  na 1 mieszkańca 

 Niewielkie wykorzystanie potencjalnych możliwości w zakresie odnawialnych źródeł energii 
(w dalszym ciągu decydują tutaj czynniki ekonomiczne, a montaż urządzeń pozwalających 
korzystać z energii odnawialnej jest dość kosztowny) 

 Stagnacja w rozwoju powierzchni terenów zieleni urządzonej 

 Duże dysproporcje pomiędzy rozwojem sieci wodociągowej i kanalizacyjnej  

 Trudności w pozyskaniu zewnętrznych środków finansowych na realizacje zadań związanych 
z ochroną środowiska 

 
W latach 2013-2014 realizowano co najmniej 120 zadań - inwestycyjnych i pozainwestycyjnych - 
obejmujących wszystkie sektory środowiska. Łącznie, na zadania związane z ochroną środowiska 
wydatkowano kwotę co najmniej 15 376,9 tys. złotych. Największe nakłady poniesiono na realizacje 
zadań związanych z ograniczeniem hałasu oraz jakością wody. Duże nakłady pochłonęła ochrona 
przyrody i krajobrazu. Najmniejsze kwoty przeznaczono na edukację ekologiczną. Wynika to z faktu, 
że podejmowano tu głównie działania pozainwestycyjne, nie wymagające dużych nakładów 
finansowych. 
 
Efekty działań w poszczególnych obszarach interwencji przedstawiono w tabeli poniżej. 
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Tabela 6. Efekty realizacji dotychczasowego Programu ochrony środowiska 

Obszar interwencji Zakładany cel Podjęte działania Efekt Poniesione 
koszty 

Zasoby przyrody Utrzymanie i rozwój walorów 
przyrodniczych gminy 

Prowadzenie prac związanych z utrzymaniem i 
rozwojem zieleni: zieleńców, skwerów, zieleni 
osiedlowej, terenów rekreacyjnych, cmentarzy, zieleni 
przyulicznej, itp. 

Wzrost wskaźnika lesistości 
 
Wzrost powierzchni gruntów 
leśnych i lasów 
 
Dbałość o istniejące tereny 
zieleni urządzonej i 
powstawanie nowych 
obiektów, w tym służących 
rekreacji i wypoczynkowi 
 
Prowadzenie odpowiedniej 
gospodarki leśnej, pielęgnacji i 
ochrony lasów 
 
Wprowadzanie do 
miejscowych planów 
zagospodarowania 
przestrzennego zagadnień 
związanych z aspektami 
środowiskowymi 
 

950,215 tys. 
złotych 

Zwiększenie areału terenów zalesionych Wykonanie nasadzeń nowych drzew i krzewów. 

Ochrona obszarów i obiektów 
chronionych oraz pozostałych 
przyrodniczo cennych 

Utrzymanie zieleńców i innych terenów zieleni 
urządzonej. 

Rozwój systemu zieleni urządzonej Utrzymanie zieleńców i innych terenów zieleni 
urządzonej. 

Ochrona walorów krajobrazu  Przyjęto nowe  studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy 
Żelechów wraz z prognozą oddziaływania na 
środowisko. 

Uwzględnianie wartości środowiska 
przyrodniczego w polityce przestrzennej 
i kierunkach rozwoju gminy 

Opracowania planistyczne i koncepcyjne w zakresie 
planowania przestrzennego. Przyjęto nowe  studium 
uwarunkowań i kierunków zagospodarowania 
przestrzennego Miasta i Gminy Żelechów wraz z 
prognozą oddziaływania na środowisko. 

Wzrost różnorodności biologicznej 
zasobów leśnych 

Działania Nadleśnictwa Garwolin w zakresie ochrony, 
pielęgnacji i edukacji przyrodniczo - leśnej. 

Udostępnienie lasów społeczeństwu 
poprzez odpowiednie 
zagospodarowanie rekreacyjno-
wypoczynkowe i edukacyjne 

Działania Nadleśnictwa Garwolin w zakresie ochrony, 
pielęgnacji i edukacji przyrodniczo - leśnej. 

Zasoby i jakość wód Polepszenie stanu wód 
powierzchniowych i podziemnych 
 

Budowa i modernizacja obiektów oczyszczających 
ścieki, rozbudowę sieci kanalizacyjnej, zmniejszenie 
emisji zanieczyszczeń punktowych, liniowych i 
obszarowych.  

Zwiększenie długości sieci 
wodociągowej (o 113,4 km w 
ciągu 18 lat) 
 
Zwiększenie liczby połączeń 
sieci wodociągowej 
prowadzące do budynków 
mieszkalnych i zbiorowego 

6057,532 
tys. złotych 

Racjonalizacja gospodarowania 
zasobami wód podziemnych 
 

Cel jest realizowany przez użytkowników wody - 
mieszkańców, rolników, przedsiębiorców, zgodnie z ich 
potrzebami, wiedzą, rachunkiem ekonomicznym i 
posiadanymi decyzjami i pozwoleniami. 



 

Obszar interwencji Zakładany cel Podjęte działania Efekt Poniesione 
koszty 

Oszczędność wody jest wymuszona na 
użytkownikach przez wrastające opłaty 
za jej użytkowanie. W placówkach oświatowych oraz 
mediach ogólnopolskich i lokalnych prowadzona jest 
edukacja ekologiczna. 

zamieszkania (o 1549 sztuk w 
ciągu 18 lat)  
 
Zwiększenie liczby ludności 
korzystającej z sieci 
wodociągowej (o 6105 osób w 
ciągu 18 lat) 
 
Zmniejszenie poboru wód 
podziemnych na cele 
przemysłowe (o 15 m3/rok w 
ciągu 13 lat) 
 
Zwiększenie długości sieci 
kanalizacyjnej (o 16,5 km w 
ciągu 18 lat) 
 
Zwiększenie liczby połączeń 
sieci kanalizacyjnej 
prowadzące do budynków 
mieszkalnych i zbiorowego 
zamieszkania (o 851 sztuk w 
ciągu 18 lat)  
 
Zwiększenie liczby ludności 
korzystającej z sieci 
kanalizacyjnej (o 2149 osób w 
ciągu 18 lat) 
 
Realizacja programu budowy 
przydomowych oczyszczalni 
ścieków 
 
Budowa stacji zlewnej przy 
oczyszczalni ścieków 

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

Działanie realizowane przez osoby uprawiające ziemię 
poprzez rozważne i adekwatne do potrzeb stosowanie 
nawozów naturalnych i sztucznych.  Działanie 
realizowane jest przez właścicieli nieruchomości. 
Realizacja celu odbywa się poprzez budowę i 
modernizację obiektów oczyszczających ścieki, 
rozbudowę sieci kanalizacyjnej, zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń punktowych, liniowych i 
obszarowych. 

Rozwój i modernizacja infrastruktury 
ochrony środowiska, szczególnie w 
zakresie odprowadzania i oczyszczania 
ścieków 

Budowa i modernizacja obiektów oczyszczających 
ścieki, rozbudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, 
budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Zapewnienie wszystkim mieszkańcom 
gminy odpowiedniej ilości i jakości wody 
do picia 

Cel realizowany poprzez badania wód pitnych, 
rozbudowę, naprawy  i konserwację systemu poboru i 
rozprowadzania wody. 

Ochrona ilościowa wód 
powierzchniowych i podziemnych 

Wydawanie pozwoleń wodno-prawnych przez 
Starostwo Powiatowe, badania wód pitnych i 
opomiarowanie ilości zużywanej wody. Cel jest 
realizowany także przez użytkowników wody - 
mieszkańców, rolników,  przedsiębiorców, zgodnie z ich 
potrzebami, wiedzą, rachunkiem ekonomicznym i 
posiadanymi decyzjami i pozwoleniami. Oszczędność 
wody jest wymuszona na użytkownikach przez 
wrastające opłaty za jej użytkowanie. 



 

Obszar interwencji Zakładany cel Podjęte działania Efekt Poniesione 
koszty 

Wzrost wydatków ogółem na 
ochronę środowiska i 
gospodarkę komunalną  

Gleby i zasoby 
geologiczne 
 
Gospodarka 
odpadami 

Przeciwdziałanie degradacji powierzchni 
ziemi, w tym gleb 

Działania podejmowane przez osoby uprawiające 
ziemię. Upowszechnianie zasad Dobrej praktyki 
rolniczej i rolnictwa ekologicznego. Działania 
planistyczne. Prowadzenie właściwej gospodarki 
odpadami. Usuwanie azbestu. Likwidacja "dzikich" 
wysypisk w lasach. 

Reorganizacja systemu 
gospodarki odpadami 
 
Usuwanie azbestu 
 
Edukacja rolników 
 

825,796 tys. 
złotych 

Wykorzystanie gleb w sposób 
adekwatny do ich właściwości  

Działania podejmowane przez osoby uprawiające 
ziemię. Upowszechnianie zasad Dobrej praktyki 
rolniczej i rolnictwa ekologicznego. Działania 
planistyczne. Działania administracyjne i kontrolne. 

Rekultywacja lub rewitalizacja terenów 
zdegradowanych  

W trakcie realizacji przez właścicieli terenów. 

Wzrost świadomości głównie osób 
uprawiających ziemię w zakresie zasad 
jej ochrony 

Upowszechnianie zasad Dobrej praktyki rolniczej i 
rolnictwa ekologicznego. 

Bezpieczeństwo 
środowiskowe 

Ochrona stanu zdrowia oraz jakości 
życia mieszkańców przez eliminację 
uciążliwości i zagrożeń 

Utrzymywanie w gotowości sprawnego systemu 
zapobiegawczo – interwencyjno – ratunkowego na 
wypadek wystąpienia poważnej awarii lub klęsk 
żywiołowych. Utrzymanie i wyposażenie jednostek 
Ochotniczych Straży Pożarnych m.in. zakup paliwa do 
samochodów i motopomp oraz remonty i zakup sprzętu 
strażackiego, koszty utrzymania, rozbudowy oraz 
modernizacji remiz OSP, organizowanie zawodów 
strażackich, zakup umundurowania dla strażaków, 
wypłata ekwiwalentu. Realizacja programów 
profilaktyki zdrowotnej i promocja zdrowego stylu życia 

Wzrost bezpieczeństwa 
mieszkańców 
 
Ochrona mienia, życia i 
zdrowia 

1424,378 
tys. złotych 

Zapobieganie zagrożeniom naturalnym 
oraz eliminacja i minimalizacja skutków 
w razie ich wystąpienia 

Utrzymywanie w gotowości sprawnego systemu 
zapobiegawczo – interwencyjno – ratunkowego na 
wypadek wystąpienia poważnej awarii lub klęsk 
żywiołowych. Uczestnictwo w szkoleniach oraz 
doskonalenie umiejętności pracowników 



 

Obszar interwencji Zakładany cel Podjęte działania Efekt Poniesione 
koszty 

odpowiedzialnych służb ratowniczych i prewencyjnych. 

Wykreowanie właściwych zachowań 
społeczeństwa w sytuacji wystąpienia 
zagrożeń środowiska 

Informacja, edukacja i szkolenia. 

Doskonalenie systemu zarządzania 
kryzysowego w aspekcie ochrony 
środowiska, oraz rozwój monitoringu 
zagrożeń środowiska 

Organizacja zarządzania kryzysowego na wszystkich 
szczeblach samorządu. 

Powietrze i klimat Ograniczenie niskiej emisji Modernizacja źródeł ciepła, zamianie paliwa na 
ekologiczne (np. węgla na gaz),  zamianie 
nieefektywnych, przestarzałych źródeł ciepła (palenisk 
domowych opalanych węglem, starych kotłowni 
lokalnych) na bardziej ekologiczne i nowoczesne (np. 
opalane gazem lub olejem). 

Modernizacja źródeł ciepła 
 
Rozwój sieci gazowej (o 15,9 
km w ciągu 18 lat) 
 

1 339,322 
tys. złotych 

Ograniczenia emisji ze źródeł 
komunalnych, szczególnie źródeł niskiej 
emisji 

Modernizacja źródeł ciepła, zamianie paliwa na 
ekologiczne (np. węgla na gaz),  zamianie 
nieefektywnych, przestarzałych źródeł ciepła (palenisk 
domowych opalanych węglem, starych kotłowni 
lokalnych) na bardziej ekologiczne i nowoczesne (np. 
opalane gazem lub olejem). 
Rozbudowa sieci gazowej. 

Ograniczenie wielkości emisji 
zanieczyszczeń komunikacyjnych 

Modernizacja dróg, usprawnianie ruchu, techniki jazdy, 
itp. Zależy w dużej mierze od uwarunkowań 
ekonomicznych oraz właścicieli pojazdów i kierujących 
pojazdami. 
Realizowano oczyszczanie miasta i terenów wiejskich - 
poprzez utrzymywanie w czystości ulic, dróg i 
chodników w okresie letnim i zimowym. 

Klimat akustyczny 
Pola 
elektromagnetyczne 

Zmniejszenie uciążliwości hałasu 
komunikacyjnego  

Realizacja zgodnie z wydanymi decyzjami i ustaleniami 
pokontrolnymi WIOŚ. 

Ograniczanie hałasu 4770,655 
tys. złotych 

Ochrona przed promieniowaniem 
elektromagnetycznym 

W ramach działań ogólnopolskich. 

Ograniczanie hałasu na terenach, gdzie 
jest on odczuwalny jako uciążliwy, 

Właściwe planowanie przestrzenne, modernizacje 
układu komunikacyjnego, izolację zielenią, stosowanie 



 

Obszar interwencji Zakładany cel Podjęte działania Efekt Poniesione 
koszty 

szczególnie na terenach gęstej 
zabudowy mieszkalnej 

nowych okien dźwiękochłonnych oraz elewacji. 

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

Właściwe planowanie przestrzenne, izolację zielenią, 
stosowanie nowych okien dźwiękochłonnych oraz 
elewacji. 

Ochrona ludności gminy przed 
oddziaływaniem promieniowania 
elektromagnetycznego 

W ramach działań ogólnopolskich 

Edukacja ekologiczna Podniesienie świadomości ekologicznej 
mieszkańców 

Prowadzenie edukacji dla dzieci i młodzieży w ramach 
zajęć dydaktycznych w placówkach oświatowych. 
Wspieranie edukacji ekologicznej w placówkach 
oświatowych (np. zakup czasopism, książek, 
przyrządów, materiałów dydaktycznych itp.). 
Organizacja pozaszkolnych zajęć związanych z edukacją 
ekologiczną. Organizacja konkursów związanych z 
ochroną środowiska. Organizacja akcji edukacyjnych, 
festynów  i imprez ekologicznych, np. Sprzątanie 
Świata, Dzień Ziemi, Dzień Dziecka. Organizacja szkoleń, 
konkursów, warsztatów z zakresu ochrony środowiska 
(dla nauczycieli, pracowników instytucji, uczniów). 
Współpraca ze stowarzyszeniami zajmującymi się 
ochroną środowiska lub edukacją ekologiczną, 
edukacja poprzez strony internetowe, wspieranie 
sportu, zdrowego stylu życia i profilaktyki zdrowotnej 

Aktywna i zróżnicowana 
edukacja ekologiczna 
 

9,0 tys. 
złotych 
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5.2. Ocena elementów środowiska z uwzględnieniem obszarów przyszłej interwencji 

 
5.2.1. Ochrona klimatu i jakości powietrza, w tym adaptacja do zmian klimatu 
 
Jakość powietrza na terenie gminy Żelechów determinuje antropogeniczna emisja substancji 
z obszaru samej gminy  oraz - w znacznym stopniu - napływ zanieczyszczeń z pozostałej części Polski. 
Głównymi lokalnymi źródłami zanieczyszczeń są: 
 

 indywidualne źródła ciepła w budynkach, 

 ruch pojazdów po drogach gminy, 

 zakłady produkcyjne - procesy technologiczne i kotłownie zakładowe, 

 działalność rolnicza - uprawa ziemi, nawożenie i opryski roślin. 
 
Głównymi zakładami emitującymi zanieczyszczenia do powietrza są (według Wojewódzkiego Banku 
Zanieczyszczeń Środowiska, dane za 2014 rok): 
 

 Gminna Spółdzielnia "Samopomoc Chłopska" w Żelechowie - łączna emisja gazów i pyłów 
wynosiła 340,7 Mg, 

 Koger Sp. z o.o. w Żelechowie - - łączna emisja gazów i pyłów wynosiła 4,3 Mg, 

 Waryński Origin Sp. z o.o. -  łączna emisja gazów i pyłów wynosiła 0,98 Mg, 

 Wielobranżowy Zakład Produkcyjno - Handlowy LEMET  - łączna emisja gazów i pyłów wynosiła 
0,2 Mg, 

 Jeronimo Martins Polska Sp. z o.o. - łączna emisja gazów i pyłów wynosiła 0,02 Mg. 
 
Jednym z największych źródeł zanieczyszczenia powietrza na terenie gminy jest tzw. niska emisja, 
czyli emisja pochodząca ze źródeł o wysokości nie przekraczającej kilku - kilkudziesięciu metrów 
wysokości. Zjawisko to występuje na terenach zwartej zabudowy, gdzie nie ma możliwości 
przewietrzania. Elementem składowym niskiej emisji są zanieczyszczenia emitowane podczas 
ogrzewania obiektów.  
 
Niewątpliwym problemem jest nagminne spalanie w domowych piecach paliw niskiej jakości, a także 
odpadów, w tym tworzyw sztucznych, gumy i tekstyliów. W związku z tym do atmosfery przedostają 
się duże ilości sadzy, węglowodorów aromatycznych, merkaptanów i innych szkodliwych dla zdrowia 
ludzi związków chemicznych. Nasila się to szczególnie w okresie grzewczym.  
 
Na stan powietrza w gminie oddziałują także źródła komunikacyjne. Największe zanieczyszczenie 
powietrza substancjami pochodzącymi ze spalania paliw w silnikach pojazdów występuje na 
skrzyżowaniach głównych dróg, w centrach miejscowości i przy trasach komunikacyjnych o dużym 
natężeniu ruchu biegnących przez obszary o zwartej zabudowie. Przyczyną nadmiernej emisji 
zanieczyszczeń ze środków transportu jest przede wszystkim zły stan techniczny pojazdów, ich zła 
eksploatacja, przestoje w ruchu spowodowane złą organizacją ruchu lub zbyt małą przepustowością 
dróg.  
 
Inne źródła zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego znajdują się poza granicami gminy. Może to 
być potencjalnie odczuwalne przy wiatrach zachodnich, gdyż w tych kierunkach położone są tereny, 
gdzie stężenia zanieczyszczeń są znaczące (Garwolin, Radom, Kozienice).  

 
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.  
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Wojewoda co roku dokonuje oceny poziomu substancji w powietrzu, po czym dokonuje klasyfikacji 
stref. Podstawą klasyfikacji stref w rocznej ocenie jakości powietrza są wartości poziomów: 
dopuszczalnego, dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji (PM2.5), docelowego i celu 
długoterminowego, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 r. 
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. poz. 1031) oraz z dnia 
24 sierpnia 2012 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2012 r. 
 poz. 1031). Obowiązujące w 2014 r. wielkości tych poziomów przedstawia poniższa tabela. 
 
Tabela 7. Poziomy dopuszczalne, docelowe, celu długoterminowego do klasyfikacji stref – ochrona zdrowia 
i ochrona roślin 

Nazwa 
substancji 

Czas uśred-
niania 
stężeń 

 
 

Określone poziomy dla zanieczyszczeń 
 

Dopuszczalny poziom 
substancji 

w powietrzu 
powiększony 

 o margines tolerancji 
za 

2014 r. 

Dopuszczalna 
częstość 

przekraczania 
dopuszczalnego 
poziomu w roku 

kalendarzo-
wym 

Termin 
osiągnięcia 
poziomów 
dopuszczal-

nych lub 
docelo-wych 
w powietrzu 

Dopusz-
czalny 

docelowy 
Długo- 

terminowy 

Dwutlenek 
siarki 

1-h 
350 

µg/m3 
- 

- - 24 razy 2005 

24-h 
125 

µg/m3 
- 

- - 3 razy 2005 

rok 
20 

µg/m3 
- - - - 2003 pora 

zimowa 

Dwutlenek 
azotu 

1-h 
200 

µg/m3 
- 

- - 18 razy 2010 

rok 
40 

µg/m3 
- 

- - - 2010 

Tlenek 
węgla 

max 
dobowe ze 
stężeń 8-h 
kroczących 

10000 
µg/m3 

- - - - 2005 

Benzen rok 5 µg/m3 - - - - 2010 

Pył 
zawieszony 
PM 10 

24-h 
50 

µg/m3 
- 

- - 35 razy 2005 

rok 
40 

µg/m3 
- 

- - - 2005 

Pył 
zawieszony 
PM2,5 

rok 
25 

µg/m3 
25 µg/m3 - 26 µg/m3 - 2015 

rok - 20 µg/m3 - - - 2020 

Ołów rok 
0,5 

µg/m3 
- 

- - - 2005 

Arsen rok - 6 ng/m3 - - - 2013 

Kadm rok - 5 ng/m3 - - - 2013 

Nikiel rok - 20 ng/m3 - - - 2013 

Benzo/a/ 
piren 

rok 
- 1 ng/m3 

- - - 2013 

Ozon 

max 
dobowe ze 
stężeń 8-h 
kroczących 

- 120 µg/m3 
dopuszcza się 

 25 dni 
 z 

przekroczeniem 

120 µg/m3 
nie dopuszcza 

się dni  
z 

przekroczeniem 

- - 2010 

wartość 
AOT40 

obliczana 
ze stężeń 1-
h w okresie 
maj-lipiec 

 

18000 µg/m3xh 6000 µg/m3xh - - 2010 

Tlenki 
azotu 

rok 
30 

µg/m3 
- 

- - - 2003 

 ochrona zdrowia 
 ochrona roślin 

źródło: WIOŚ, 2015 r. 
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Klasyfikacji stref dokonuje się oddzielnie dla dwóch grup kryteriów ze względu na ochronę  zdrowia  
oraz  ze  względu  na  ochronę  roślin. W wyniku klasyfikacji, w zależności od analizy stężeń w danej 
strefie, można wydzielić następujące klasy stref: 
 

 klasa C – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne 
powiększone o margines tolerancji, w przypadku gdy margines tolerancji nie jest określony – 
poziomy dopuszczalne i poziomy docelowe, 

 klasa B – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy przekraczają poziomy dopuszczalne lecz nie 
przekraczają poziomów dopuszczalnych powiększonych o margines tolerancji, 

 klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomów dopuszczalnych  
i poziomów docelowych. 

 
dla ozonu: 
 

 klasa D1 – stężenia ozonu nie przekraczają poziomu celu długoterminowego, 

 klasa D2 – stężenia ozonu przekraczają poziom celu długoterminowego. 
 
dla PM2.5: 
 

 klasa A – stężenia zanieczyszczeń na terenie strefy nie przekraczają poziomu docelowego, 

 klasa C2 – stężenia PM2.5 przekraczają poziom docelowy. 
 
O klasyfikacji stref decyduje parametr, którego wartość wskazuje na gorszą klasę obszaru. 
 
Gmina Żelechów przypisana jest do strefy mazowieckiej o kodzie PL1404. Jej powierzchnia wynosi 
34 841 km2 i jest zamieszkana przez 3 251,2 tys. osób. Na terenie gminy nie prowadzono w 2014 roku 
badań jakości powietrza.  
 
Wyniki uzyskane dla strefy mazowieckiej w 2014 roku przedstawiały się następująco: 

 
Tabela 8. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń, uzyskane w ocenie rocznej dokonanej 
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych pod kątem ochrony zdrowia 

Nazwa strefy Kod strefy 
Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy 

SO2 NO2 CO C6H6 PM10 PM2,51) PM2,52) Pb As Cd Ni B(a)P O3
2) O3

3) 

strefa mazowiecka PL1404 A A A A C C C2 A A A A C A D2 
1)  wg poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji, 
2)  wg poziomu docelowego, 
3)  wg poziomu celu długoterminowego, 
Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za 2014 rok. WIOŚ, Warszawa 

 
Tabela 9. Wynikowe klasy stref dla poszczególnych zanieczyszczeń uzyskane w ocenie rocznej dokonanej 
z uwzględnieniem kryteriów ustanowionych pod kątem ochrony roślin 

Nazwa strefy Kod strefy 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych zanieczyszczeń w strefie  

SO2 NOx O3 (AOT40) 

poziom docelowy poziom celu długoterminowego 

strefa mazowiecka Pl1404 A A A D2 

Źródło: Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport za 2014 rok. WIOŚ, Warszawa 

 
W wyniku rocznej oceny jakości powietrza za 2014 r. dla zanieczyszczeń mających określone poziomy 
dopuszczalne w obrębie strefy mazowieckiej, do której przypisana jest gmina Żelechów, 
zidentyfikowano obszary przekroczenia standardów imisyjnych dla pyłu PM10 i pyłu zawieszonego 
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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 41% mieszkańców Mazowsza jest 
narażonych na zbyt dużą liczbę dni z przekroczeniem normy pyłu PM10, a 2% na zbyt wysokie 
stężenie średnioroczne.  
 
Na wszystkich stanowiskach pomiarowych norma stężenia średniorocznego benzo(a)pirenu została 
przekroczona kilkakrotnie. Modelowanie matematyczne pokazuje, że problem ten dotyczy głównie 
miast i miasteczek, a obszary mniej zurbanizowane nie są narażone na przekroczenia. W porównaniu 
do 2013 roku można zauważyć pogorszenie. Wyniki analiz i oszacowań WIOŚ w Warszawie wskazują, 
że 61% mieszkańców województwa jest narażonych na zbyt wysokie stężenie benzo(a)pirenu.  
 
Poziomy celu długoterminowego dla ozonu według kryterium ochrony zdrowia oraz według 
kryterium ochrony roślin były przekroczone, stąd należy dążyć, aby osiągnąć do 2020 roku wartości 
kryterialne dla ozonu, określone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 18 września 2012 r. 
w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu. Wyniki analiz i oszacowań WIOŚ 
w Warszawie wskazują, że zagrożonych jest 100% mieszkańców Mazowsza.  
 
Poziom dopuszczalny i docelowy dla pyłu PM2,5 został przekroczony we wszystkich strefach. 
Wyniki analiz i oszacowań WIOŚ w Warszawie wskazują, że ok. 8% osób w województwie jest 
narażonych na przekroczenia poziomu dopuszczalnego powiększonego o margines tolerancji, 
a 13% na przekroczenia poziomu docelowego.  
 
Analiza otrzymanych poziomów stężeń zanieczyszczeń monitorowanych w 2014 r. wskazuje na ścisłą 
zależność zmierzonych stężeń od warunków pogodowych. Zima spowodowała wysoką emisję 
zanieczyszczeń, pochodzących ze spalania paliw na cele grzewcze, co bezpośrednio przełożyło się na 
wysoki poziom imisji tych zanieczyszczeń, szczególnie w obszarach, gdzie dominująca jest 
powierzchniowa emisja indywidualna. Powodem tego jest najprawdopodobniej dogrzewanie się 
przez mieszkańców w okresach cieplejszych paliwami stałymi (jak węgiel i drewno) oraz spalaniem 
odpadów zamiast ogrzewania gazem. 
 
Prowadzone pomiary stężeń substancji na stacjach monitoringowych nie wykazują wyraźnej 
tendencji zmniejszania się poziomów stężeń tych substancji, dla których zostały sporządzone 
Programy Ochrony Powietrza. Odnotowane wyższe stężenia należy łączyć raczej z panującymi 
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warunkami meteorologicznymi, w tym z występowaniem cisz atmosferycznych oraz zwiększoną 
emisją z ogrzewania indywidualnego.  
 
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 
punktowej pochodzącej np. z elektrociepłowni to zaledwie kilka procent udziału w ogólnym bilansie 
zanieczyszczeń.  
 

 
Rozkład stężeń SO2  

 
 
 
Rozkład stężeń NO2  
 

 
Liczba dni w roku z przekroczeniem średniodobowego 
stężenia PM10  

 
 

 
 
 Rozkład stężeń pyłu zawieszonego  PM10  
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Liczba dni w roku z przekroczeniem średniodobowego 
stężenia PM2,5  
 

 
 
Liczba  dni z przekroczeniem dopuszczalnego 
poziomu ozonu  

Rysunek 8. Rozkład zanieczyszczeń powietrza w rejonie powiatu garwolińskiego w 2014 r.  
(źródło: WIOŚ Warszawa) 

 
5.2.2. Zagrożenia hałasem 
 
Hałas określany jest jako dźwięki o dowolnym charakterze akustycznym, niepożądane w danych 
warunkach oraz dla danej osoby. Według tej definicji, hałas jest odczuciem subiektywnym.  
 
Na terenie gminy Żelechów klimat akustyczny jest kształtowany przez: hałas komunikacyjny 
(drogowy), hałas przemysłowy i hałas komunalny. Na niektórych obszarach gminy (głównie obszar 
miasta Żelechów) ich wpływy nakładają się na siebie, tworząc kumulację.  
 
Hałas komunikacyjny 

 
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. 

 
W 2010 roku, w ramach Generalnego Pomiaru Ruchu zliczono liczbę pojazdów poruszających się po 
drodze wojewódzkiej nr 807 w punktach zlokalizowanych na terenie gminy. W ciągu doby drogą tą 
przyjeżdżało 1 896 pojazdów, w tym 155 ciężarowych. 
 
Tabela 10. Wyniki badania natężenia średniego dobowego ruchu na drodze wojewódzkiej nr 807 w 2010 r. 
(źródło: Generalny Pomiar Ruchu, GDDKiA, 2011) 

Nazwa 
punktu 

Pojazdy 
silnikowe 
ogółem 

Rodzajowa struktura średniego dobowego ruchu pojazdów  
motocykle samochody 

osobowe i 
mikrobusy 

samochody 
dostawcze 

samochody ciężarowe autobusy ciągniki 
rolnicze 

bez 
przyczepy 

z 
przyczepą 

Droga wojewódzka nr 807 

Gończyce - 
Żelechów - 
granica 
województwa 

1896 19 1488 195 83 72 30 9 
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Na stopień uciążliwości tras komunikacyjnych wpływ mają takie czynniki jak: natężenie ruchu, 
struktura pojazdów, prędkość ich poruszania się oraz rodzaj i stan techniczny nawierzchni. Poziom 
dźwięku poruszających się pojazdów jest wysoki i wynosi (w zależności od źródeł) 68–95 decybeli 
(dB).  
 
Na terenie gminy Żelechów nie prowadzono badań hałasu komunikacyjnego, a struktura ekspozycji 
na hałas nie jest 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.  
 

Hałas przemysłowy 
 
Na terenie gminy Żelechów nie występują obiekty produkcyjne o wysokim stopniu uciążliwości ze 
względu na emisję hałasu. Decyzje w tym zakresie wydawane są wtedy, gdy zgłaszane są skargi na 
uciążliwość hałasu, a dopuszczalne normy natężenia (według badań Wojewódzkiego Inspektoratu 
Ochrony Środowiska) są przekroczone.  
 
Poziom hałasu przemysłowego jest kształtowany indywidualnie dla każdego obiektu i zależy od parku 
maszynowego, zastosowanej izolacji hal produkcyjnych, a także prowadzonych procesów 
technologicznych oraz funkcji urbanistycznej sąsiadujących z nim terenów. Wewnątrz hal 
przemysłowych hałas może sięgać poziomu 80 - 125 dB i w znacznym stopniu przenosić się na tereny 
sąsiadujące. Zagrożenie hałasem przemysłowym wynika także z niewłaściwej lokalizacji zabudowy 
mieszkaniowej w sąsiedztwie zakładów przemysłowych i usługowych, jak też jest zależne od rodzaju, 
liczby i sposobu rozmieszczenia źródeł hałasu, skuteczności zabezpieczeń akustycznych oraz 
ukształtowania i zagospodarowania sąsiednich terenów. 
 
Hałas komunalny 
 
Hałas komunalny jest związany głównie z dźwiękami towarzyszącymi obecności i działalności 
człowieka. Jego znaczącym elementem są urządzenia audiowizualne, odgłosy wszelkiej aktywności 
sąsiedzkiej, zwierząt domowych, kroków na korytarzach, zamykanych drzwi, itp. Do tych hałasów 
dołącza się niejednokrotnie hałas wewnątrz budynku, spowodowany wadliwym funkcjonowaniem 
instalacji i urządzeń, np. hydroforów, pieców, itp. Szacuje się, że w skali kraju około 25% 
mieszkańców jest narażonych na ponadnormatywny hałas w mieszkaniach występujący  
w wyniku stosowania nieodpowiednich materiałów i konstrukcji budowlanych.  
 
Hałas wewnątrzosiedlowy spowodowany jest przez pracę silników samochodowych, wywożenie 
śmieci, dostawy do sklepów, głośną muzykę radiową.  
 
Udział w hałasie komunalnym mają także różnego rodzaju obiekty działalności usługowo-
rozrywkowej oraz rekreacyjno-sportowej, takie jak: dyskoteki, puby, restauracje, obiekty sportowe. 
Istotnym źródłem hałasu jest sprzęt grający używany przez mieszkańców w miejscach 
przeznaczonych do wypoczynku i rekreacji. 
 
5.2.3. Pola elektromagnetyczne 
 
Zgodnie z ustawą Prawo ochrony środowiska pola elektromagnetyczne definiuje się jako pola 
elektryczne, magnetyczne oraz elektromagnetyczne o częstotliwości od 0Hz do 300 GHz.  
 
Z uwagi na sposób oddziaływania na materię, widmo promieniowania elektromagnetycznego można 
podzielić na promieniowanie jonizujące i niejonizujące. Energia promieniowania niejonizującego nie 
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powoduje procesu jonizacji w trakcie oddziaływania na materię (w tym na ciało człowieka). Powyżej 
300 GHz promieniowanie ma już zdolność jonizacji atomów oraz cząsteczek (np. promieniowanie X, 
gamma), a pola z tego zakresu nazywa się promieniowaniem jonizującym. 
 
Większość wykorzystywanych urządzeń opiera się na technologiach wykorzystujących prąd 
elektryczny oraz pola elektromagnetyczne. Praktycznie, źródłem promieniowania jest każda 
instalacja, każde urządzenie, w którym następuje przepływ prądu (np. sieci energetyczne, stacje 
radiowe i telewizyjne, aparaty telefonii komórkowej, stacje bazowe telefonii komórkowej, 
radiotelefony, CB-radio, urządzenia radiowo-nawigacyjne, radiowo-komunikacyjne, urządzenia 
elektryczne wykorzystywane w przemyśle lub w gospodarstwach domowych). 
 

 
Rysunek 9. Widmo (spectrum) fal elektromagnetycznych (źródło: wikipedia.pl) 

 
Zagadnienie związane z promieniowaniem elektromagnetycznym należą do najmniej rozpoznanych 
w gminie Żelechów. Prawo ochrony środowiska określa, że oceny poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku dokonuje się w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska. 
Wykonanie badań poziomów pół elektromagnetycznych w środowisku jest zadaniem Wojewódzkiego 
Inspektora Ochrony Środowiska. 
 
Na terenie gminy Żelechów prowadzono badania poziomu pól elektromagnetycznych. Badania takie 
wykonał dwukrotnie WIOŚ na terenie miasta Żelechów, przy ul. Długiej 126 (w 2010 i 2013 roku). 
Uzyskane wyniki przedstawiono w tabeli poniżej. 
 
Tabela 11. Wyniki badania PEM na terenie miasta Żelechów  

Miejsce wykonania pomiarów Data wykonania pomiarów 
 Natężenie składowej elektrycznej pola w V/m 

0,1 - 1000 w MHz 0,1 - 3000 w MHz 

Żelechów, ul. Długa 126 
2.07.2010 r. 0,26 0,39 

20.9.2013 r. 0,24 0,22 

źródło: WIOŚ, 2015 r. 

 
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. 
 
Główne źródła pól elektromagnetycznych stanowią: 
 

 linie elektroenergetyczne, 
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 obiekty radiokomunikacyjne (stacje nadawcze radiowe i telewizyjne, stacje bazowe telefonii 
komórkowych itp.), 

 stacje radiolokacyjne. 
 
Z punktu widzenia ochrony środowiska znaczenie mają linie i stacje elektroenergetyczne o napięciach 
znamionowych równych co najmniej 110 KV i wyższych. Z  zachodu  na  północny  wschód  obszar  
gminy  Żelechów  przecinają  linie elektroenergetyczne  220  kV  i 110 kV. Linia wysokiego napięcia 
220 kV przebiega przez miejscowości: Władysławów, Piastów, Kalinów, Stary Goniwilk. Linia 
wysokiego napięcia  110  kV  przebiega  przez  teren  Władysławowa,  Stefanowa,  Piastowa,  Woli  
Żelechowskiej, miasta Żelechów i Huty Żelechowskiej. Gmina zasilana jest ze stacji 110/15 kV 
w Sobolewie, Garwolinie i Stoczku Łukowskim, za pomocą magistralnych linii przesyłowych 
o relacjach Sobolew -Żelechów  (przez  Gończyce),  Garwolin - Żelechów  (przez  Głosków)  i  Stoczek  
Łukowski - Żelechów.  Linie  usytuowane  są  w  sposób  mało  kolizyjny,  nie  stwarzający zagrożenia. 
Strefa ochronna przed elektromagnetycznym promieniowaniem niejonizującym wzdłuż linii 110 kV 
wynosi 20 m licząc od osi linii (pas 40 m). W najbliższej przyszłości planuje się przebudowę linii 220 kV 
Kozienice-Siedlce na linię najwyższego napięcia 400 kV. 
 
Duży udział w emisji promieniowania mają stacje bazowe telefonii komórkowej ze swoimi antenami 
sektorowymi i antenami radiolinii (antena sektorowa służy do komunikacji z telefonem 
komórkowym, natomiast antena radiolinii służy do komunikacji między stacjami bazowymi). 
Na terenie gminy Żelechów znajduje się pięć stacji bazowych telefonii komórkowej (wszystkie na 
terenie miasta Żelechów - jedna obok Urzędu Pocztowego, a cztery na terenie zakładu "Waryński 
Origin" Sp. z o.o. 
 

 
Rysunek 10. Lokalizacja stacji bazowych telefonii komórkowej na terenie Żelechowa  

(źródło: mapa.btsearch.pl) 

 
Negatywną konsekwencją lokalizacji anten telefonii komórkowej na dużych wysokościach jest 
konieczność wznoszenia wysokich konstrukcji wspornych, które szpecą krajobraz. 
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Należy mieć na uwadze, że oddziaływanie promieniowania niejonizującego na środowisko będzie 
stale wzrastać. Wpływ pola elektromagnetycznego na zdrowie człowieka jest cały czas badany 
i analizowany. Jednakże w chwili obecnej, ze względu na stosunkowo krótki okres badań (gwałtowne 
zwiększenie emisji nastąpiło w ostatnich 5 dekadach) brak danych na temat tzw. skutków dalekich 
(stąd wynika potrzeba ciągłego monitoringu, który określałby, na jakie poziomy pól narażeni są 
mieszkańcy, niezależnie od tego czy występują przekroczenia, czy też nie).  
 
5.2.4. Gospodarowanie wodami 
 
Wody powierzchniowe 
 
Obszar gminy Żelechów leży w dorzeczu rzeki Wisły. Sieć hydrograficzna jest dobrze rozwinięta, 
a główne cieki płynące przez teren gminy to Wilga, Żelechówka, Olszanka, Okrzejka, Promnik 
i Korytka. Są to niewielkie cieki, o głębokości około 1 metra i szerokości dolin do kilkunastu metrów. 
 
Północno-wschodnia część gminy jest odwadniana przez rzekę Wilgę wraz z jej dopływami 
(m.in. rzekę Żelechówkę i Olszankę). Zachodnia i południowo-zachodnia część gminy odwadniana jest 
przez rzekę Promnik i  jej dopływy, a południowo-wschodnie tereny odwadniają górne dopływy rzeki 
Okrzejka. Dział wodny oddzielający zlewnie tych rzek przebiega w rejonie Piastowa, Stefanowa -
Kałuskie,  Michalina,  Żelechowa  ul. Letnisko,  Kotłówki,  Zakrzówka i Sokolnik. 
 
Rzeka Wilga jest prawostronnym dopływem Wisły o długości 67,1 km i powierzchni dorzecza 
568,9 km2. Rzeka płynie w północno - wschodniej części gminy, stanowiąc na niewielkim odcinku jej 
granicę. Ujście rzeki znajduje się miejscowości Wilga. Rzeka jest w dużej mierze nieuregulowana, 
posiada wiele meandrów. Wilga była rzeką bardzo zanieczyszczoną, jednak działania podjęte po 1980 
r. doprowadziły do znacznego polepszenia jakości wody. Zaobserwowano znaczne zmniejszenie się 
zawartości metali ciężkich w osadach rzecznych. Od kilkunastu lat w rzece żyją bobry i pojawiają się 
przelotnie na żerowiska żurawie.  
 
Rzeka Żelechówka jest lewostronnym dopływem rzeki Wilgi. Wypływa z podmokłych łąk 
w południowej części gminy pomiędzy wsiami Stefanów i Sokolniki. Rzeka ta płynie w kierunku 
północno-wschodnim do miasta Żelechów i tam zmienia swój kierunek na północny. Na północ od 
Żelechowa uchodzi do niej lewostronny dopływ - rzeka Olszanka, zwana także Dopływem z Goniwilka. 
Przepływa ona przez północną część gminy w kierunku zachód-wschód. 
 
Rzeka Promnik jest prawostronnym dopływem Wisły. Wypływa w rejonie Stefanowa i płynie 
w kierunku zachodnim i północno-zachodnim. 
 
Rzeka Korytka stanowi południowo - zachodnią granicę gminy. 
 
Sieć naturalnych wód stojących stanowią: 
 

 wypełnione wodą dna zagłębień bezodpływowych, stanowiące pozostałość po istniejących 
niegdyś jeziorkach polodowcowych, 

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

 liczne jeziorka o niewielkiej powierzchni i głębokości 1-2 m. 
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Sztucznymi zbiornikami wód stojących są: 
 

 rowy melioracyjne 

 stawy 

 wyrobiska potorfowe 

 zbiorniki przeciwpożarowe 
 
Monitoring rzek płynących na terenie prowadzi Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska 
w Warszawie. Monitoring wód powierzchniowych został dostosowany do wymagań stawianych przez 
Unię Europejską (Ramowa Dyrektywa Wodna). Wody powierzchniowe zostały podzielone na 
jednolite części wód (JCW), tj. na jednostki, dla których są prowadzone analizy presji 
antropogenicznych i opracowywane programy wodno-środowiskowe. Jednolita część wód 
powierzchniowych oznacza oddzielny i znaczący element wód powierzchniowych taki jak: jezioro, 
zbiornik, strumień, rzeka lub kanał, część strumienia, rzeki lub kanału, wody przejściowe lub pas wód 
przybrzeżnych.  
 
Ocenę stanu wód powierzchniowych przedstawia się poprzez ocenę stanu ekologicznego 
(w przypadku wód, których charakter został w znacznym stopniu zmieniony w następstwie fizycznych 
przeobrażeń, będących wynikiem działalności człowieka – poprzez ocenę potencjału ekologicznego), 
ocenę stanu chemicznego i ocenę stanu. 
 
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. Ich wykaz przedstawia poniższa tabela.  

Tabela 12. Jakość wód płynących na terenie gminy Żelechów w latach 2010 - 2013 

 

N
az

w
a 

o
ce

n
ia

n
ej

 jc
w

 

 

N
az

w
a 

p
u

n
kt

u
 

R
o

k 
b

ad
an

ia
 

K
la

sa
 e

le
m

en
tó

w
 b

io
lo

gi
cz

n
yc

h
 

K
la

sa
 e

le
m

en
tó

w
 h

yd
ro

 

m
o

rf
o

lo
gi

cz
n

yc
h

 

K
la

sa
 e

le
m

en
tó

w
 f

iz
yk

o
 

ch
em

ic
zn

yc
h

 

 

St
an

/p
o

te
n

cj
ał

 e
ko

lo
gi

cz
n

y 

St
an

 

Promnik 
Promnik - Ruda 
Tarnowska 

2012 
III II II umiarkowany Zły 

Wilga od źródeł do Dopływu z 
Brzegów 

Wilga - Miastków 
Kościelny 

2012 
III I PSD umiarkowany Zły 

PSD - poniżej stanu dobrego 
źródło: WIOŚ, 2015 r. 
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Rysunek 11. Ocena stanu/potencjału ekologicznego JCWP rzecznych gminy Żelechów w 2012 r.  

(źródło: WIOŚ, 2015 r.) 

 
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. 
 
Wody podziemne 
 
Według podziału regionalnego zwykłych wód podziemnych Polski (B. Paczyński, 1995 r.) obszar gminy 
Żelechów znajduje się w obrębie regionu mazowieckiego, podregionie środkowo – mazowieckim 
(centralnym), w rejonie międzyrzecza Wisły i Narwi. Stopień złożoności układu hydrostrukturalnego 
charakteryzuje się występowaniem wielopiętrowego porowego systemu kenozoicznego i niżej 
położonego mezozoicznego systemu szczelinowego. 
 
Na terenie gminy występują dwa użytkowe piętra wodonośne: 
 

 piętro czwartorzędowe – z trzema poziomami wodonośnymi. 

 piętro trzeciorzędowe – z dwoma poziomami wodonośnymi: poziom mioceński i poziom 
oligoceński. 

 
Pierwszy poziom wodonośny (wody gruntowe) położony jest na zmiennej głębokości. W obszarze 
dolin, obniżeń oraz terenów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie dolin zwierciadło wód 
gruntowych występuje płycej niż 1,0 m ppt i tworzy ciągły, swobodny poziom. Na obszarach 
wysoczyzny zwierciadło wód układa się na głębokościach od około 2  -3 m ppt do poniżej 4m. 
 
Drugi poziom wodonośny występuje w utworach czwartorzędowych na głębokości 20 - 50 m ppt. 
Trzeci poziom (położony na głębokości 40 – 70 m) jest najbardziej zasobny w wodę. Wody drugiego 
i trzeciego poziomu wymagają uzdatnień dla celów pitnych ze względu na zwiększoną zawartość 
żelaza i manganu. 
 
Stosunkowo dobrą izolację pierwszego poziomu wodonośnego posiadają tereny na północnym 
zachodzie i w centralnej części gminy. Tereny położone w dolinie Żelechówki, miasto Żelechów 
i południowo-wschodnia część gminy charakteryzują się brakiem izolacji pierwszego poziomu 
wodonośnego. Na pozostałym obszarze poziom ten jest średnio izolowany. Z uwagi na fakt, 



 39 

że warstwa trudno przepuszczalna, izolująca wody pierwszego poziomu, występuje na znikomym 
procencie terenu, powoduje to zanieczyszczenie tych wód chemicznie i bakteriologicznie. 
 
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. 
 
5.2.5. Gospodarka wodno - ściekowa 

 
Pobór i rozprowadzanie wody 
 
Na terenie gminy funkcjonują  4 ujęcia wody pitnej: w Piastowie, w Nowym Goniwilku i dwa 
w Żelechowie. Urządzenia do ujmowania i uzdatniania wody mają wydajność średniodobową około 
800 m3/d, a maksymalną 2000 m3/d. Woda jest uzdatniana poprzez odżelazianie i odmanganianie.  
 
Długość sieci wodociągowej wynosiła 129,2 km (w dniu 31.12.2014 r., dane GUS). Funkcjonowało 
1855 połączeń do budynków mieszkalnych. Ludność korzystająca z wody wodociągowej to 7630 
osób, co stanowiło 91% mieszkańców gminy. W Żelechowie z wodociągu korzystało 99,2% 
mieszkańców, a na terenach wiejskich gminy - 83,3%. 
 
W 2014 roku dostarczono gospodarstwom domowym 230,4 dam3 wody. Zużycie wody z wodociągów 
na jednego mieszkańca wynosiło w 2014 roku 27,5 m3, a na jednego odbiorcę – 30,2 m3.  
 
Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków 
 
W 2014 roku na terenie gminy znajdowało się 20,2 km sieci kanalizacyjnej. Czynnych było 
835 połączeń sieci kanalizacyjnej do budynków mieszkalnych. Ludność korzystającą z sieci 
kanalizacyjnej szacowano w 2014 r. na 3872 osoby (46,2% mieszkańców gminy). 
 
W 2014 roku odprowadzono siecią kanalizacyjną 175 dam3 ścieków. Ilość ścieków oczyszczonych 
(łącznie ze ściekami dowożonymi i wodami infiltracyjnymi) wynosiła również 175 dam3. Ludność 
obsługiwana przez oczyszczalnię ścieków wyniosła 4003 osoby - wszyscy to mieszkańcy miasta 
Żelechów. 
 
Na terenie gminy funkcjonuje jedna komunalna mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków 
eksploatowana przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Żelechowie, zlokalizowana przy ul. Marszałka 
Józefa Piłsudskiego 51. Przepustowość maksymalna obiektu (według dokumentacji projektowej) 
wynosi 2000 m3/d. W rzeczywistości jej obciążenie jest znacznie mniejsze, zgodnie z pozwoleniem 
wodno-prawnym maksymalna średniodobowa ilość odprowadzanych ścieków to 800 m3/d. W 2013 r. 
oczyszczano 479,4 m3/d ścieków, a w ciągu całego roku - 175 dam3 (dane: WIOŚ w Warszawie). Ścieki 
oczyszczone są zbierane przez koryta przelewowe i odprowadzane kanałem do rzeki Żelechówka. 
Wydajność oczyszczalni jest wystarczająca do przyjęcia i oczyszczenia ścieków z całego obszaru 
miasta i gminy. 
 
Ponadto, na terenie gminy znajduje się oczyszczalnia ścieków komunalnych przy zakładzie "Waryński 
Origin" Sp. z o.o. w upadłości, zlokalizowana przy ul. Traugutta 52. Projektowana przepustowość 
wynosi 50 m3/dobę (średnia - 40 m3/d). W 2013 r. oczyszczalnia przyjęła  4,1 m3/d ścieków, a w ciągu 
całego roku - 1,5 dam3. 
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Na terenie gminy funkcjonuje 83 przydomowych oczyszczalni ścieków i 970 zbiorników 
bezodpływowych (szamb). 
 
5.2.6. Zasoby geologiczne 
 
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.  
 
5.2.7. Gleby 
 
Pod względem typologicznym gleby gminy są mało zróżnicowane. Przeważają gleby bielicowe, 
miejscami występują gleby brunatne wyługowane. W dolinach i obniżeniach terenu występują gleby 
bagienne, lokalnie mady i czarne ziemie. 
 
Wśród gruntów rolnych przeważają gleby bielicowe pochodzące z piasków gliniastych lekkich. Zalicza 
się je do kompleksu żytniego bardzo dobrego. Najwięcej tego rodzaju gleb występuje w centralnej 
i północnej części gminy. Na znacznej powierzchni (stanowiącej 19,4%) występują też gleby bielicowe 
z piasków luźnych, które zaliczane są do kompleksu żytniego słabego.  
 
Pozostałe grunty orne gminy zaliczone zostały do kompleksów: zbożowo-pastewnego słabego (9,2%), 
zbożowo-pastewnego mocnego (7,7%), pszennego dobrego (7,6%) i pszennego wadliwego (0,2 %). 
 

 

Rysunek 12. Kompleksy przydatności rolniczej gleb rejonu 
powiatu garwolińskiego (źródło: wrotamazowsza.pl) 

 

 
 

 

 
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.  
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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. 
 

 

 
Rysunek 13. Warunki agroekologiczne rejonu gminy z 
uwzględnieniem: gleby rzeźby terenu, klimatu i 
stosunków wodnych (w punktach)  
(źródło: wrotamazowsza.pl) 

 

 
Rysunek 14. Mapa waloryzacji gruntów rolnych 
(źródło: wrotamazowsza.pl) 

 
5.2.8. 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. 

 
Do typów ekosystemów występujących na terenie gminy zalicza się: 
 

 zwarte kompleksy leśne, 

 siedliska drzewiaste i krzewiaste wokół zbiorników wodnych, 

 roślinność siedlisk łąkowych, w tym zespoły roślinności łąk wilgotnych, 

 trawiastą roślinność pastwisk, 

 zbliżone do naturalnych siedliska roślinności przywodnej i bagiennej, 

 alejowe nasadzenia przydrożne i kępy zieleni śródpolnej, 

 zespoły komponowanej roślinności wysokiej parków i cmentarzy, 

 zespoły roślinne w obrębie zabudowy i na obrzeżach terenów rolnych oraz w strefach 
przydrożnych, 

 kępowe formacje drzewiaste i krzewiaste towarzyszące zabudowie lub stanowiące skupienia 
śródpolne, 

 rośliny kultur rolniczych z charakterystycznym składem gatunkowym, 
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 roślinność ruderalną, występującą w miejscach o intensywnej zabudowie. 
 
Obszar gminy Żelechów  pod względem klasyfikacji geobotanicznej (J.M. Matuszkiewicz – Atlas RP, 
1997 r.) należy do krainy Południowopodlaskiej, okręgu Żelechowsko - Łukowskiego, jednostki 
Garwolińskiej (E.3c.12b). Współczesna szata roślinna terenu gminy (tzw. roślinność rzeczywista) 
ukształtowała się pod bezpośrednim lub pośrednim wpływem działalności człowieka, 
a w szczególności takich jej form jak: osadnictwo, rolnictwo i gospodarka leśna.  
 

 

 

Rysunek 15. Fragment mapy potencjalnej roślinności naturalnej okolic Żelechowa  (Matuszkiewicz W., 
Faliński J.B., Kostrowicki A.S., Matuszkiewicz J.M., Olaczek R., Wojterski T., 1995, Potencjalna roślinność 

naturalna Polski. Mapa przeglądowa 1:300 000. IGiPZ PAN, Warszawa) 

 
Na terenie gminy i w najbliższym rejonie występują następujące naturalne siedliska: 
 

 olsy środkowoeuropejskie - Carici elongatae - Alnetum, 

 niżowy łęg jesionowo - olszowy - Fraxino-Alnetum, 

 grąd subkontynentalny, seria uboga - Tilio - Carpinetum, 

 świetlista dąbrowa, postać niżowa - Potentillo albae - Quercetum typicum, 

 kontynentalne bory mieszane sosnowo - dębowe - Pino-Quercetum, 

 suboceaniczny bór świeży - Leucobryo-Pinetum 
 
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). Przedstawia je poniższa tabela. 
 

Tabela 13. Wykaz pomników przyrody na terenie gminy Żelechów 

Miejscowość Bliższa lokalizacja Obiekt 
poddany 
ochronie 

Nazwa 
gatunkowa 

obiektu 

Obwód 
(cm) 

Wysokość 
(m) 

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

grupa drzew lipa drobnolistna 
platan 
klonolistny 

570, 480 
240 

26,22 
25 

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

grupa drzew lipa drobnolistna 
12 sztuk 

195-370 17-24 

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

grupa drzew jałowiec 
pospolity 13 
sztuk 

20-53 5-8 

Władysławów działka nr ewidencyjny 463/3 drzewo dąb szypułkowy 435 20 

źródło: Urząd Miejski w Żelechowie 
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Istotne ze względu na ciągłość systemu ochrony przyrody są korytarze ekologiczne położone na 
terenie gminy. Są to pasy terenu, wyróżniające się od otaczającego tła, najczęściej przyjmują postać 
cieku wodnego, bądź pasa zieleni. 
 
Zieleń urządzoną na terenie gminy tworzą tereny zieleni otwartej (parki spacerowo – wypoczynkowe, 
zieleńce), tereny zieleni specjalnego przeznaczenia (pasy zieleni izolacyjnej, zieleń przydrożna, ogrody 
działkowe, cmentarze, parki i ogrody zabytkowe), tereny zieleni towarzyszące różnym obiektom 
(zabudowie osiedlowej, indywidualnej, obiektom usługowym, handlowym itp.), tereny gospodarki 
rolniczej, leśnej i ogrodniczej oraz tereny zieleni wypoczynkowo – wycieczkowej i turystycznej. 
 
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. 
 
Głównym funkcjonującym ciągiem powiązań zewnętrznych są doliny rzek Wilgi, Żelechówki 
i Olszanki. Stanowią one ponadlokalne korytarze ekologiczne o kierunku równoleżnikowym, wiążące 
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. 
 
Lasy 
 
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%).  
 
Tereny leśne zarządzane są przez Nadleśnictwo Garwolin, obręb Malamówka. 
 
Lasy położone są głównie: 
 

 na południu gminy (Las Wygoda, na południe od wsi Stary Kębłów i Wola Żelechowska, na zachód 
od Władysławowa), 

 na północnym zachodzie (na granicy z gminą Miastków Kościelny i Górzno). 
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 W centralnej części gminy z zachodu na wschód nie występują większe kompleksy leśne.  

 

 
Rysunek 16. Położenie kompleksów leśnych na terenie gminy Żelechów (źródło: googlemaps) 

 
Lasy w gminie to głównie bory mieszane. Zajmują one ponad 44% całkowitej powierzchni leśnej. 
Pozostałe dominujące siedliska to las mieszany. Typy siedliskowe skrajnie suche oraz siedliska 
wilgotne i bagienne zajmują niewielkie powierzchnie. Bór suchy zajmuje 0,19%, bór bagienny 0,52%, 
ols 0,89%, a las wilgotny jedynie 0,4% powierzchni leśnej gminy. 

 
Większość terenów leśnych stanowi własność prywatną - zajmują ponad 1 066,0 ha, co stanowi 75% 
powierzchni leśnej gminy. Do największych z nich należą: w północnej części gminy koło wsi Gózdek, 
Duży Las między Nowym Goniwilkiem a Łomnicą, laski koło Budek Kotłowskich oraz lasy: na zachód 
od Kalinowa, koło wsi Władysławów i na południe od Woli Żelechowskiej. 
 
Lasy publiczne zajmują powierzchnię 359,8 ha. Tuż przy południowej granicy miasta znajduje się dość 
duży, państwowy las nazywany Żelechowskim, także Uroczysko Wygoda jest lasem państwowym.  
 
Lasy prywatne mają bardziej zróżnicowaną strukturę od lasów państwowych. Występuje tu osiem 
gatunków drzew: sosna, dąb, brzoza, osika, olcha, grab, robinia, jesion. Natomiast w lesie 
państwowym występują jedynie: sosna, dąb, brzoza i olcha.  
 
Najczęściej występującym gatunkiem jest sosna, która zajmuje 68% powierzchni całkowitej lasów, 
drugim gatunkiem jest dąb zajmujący prawie 19% tej powierzchni.  
 
Struktura wiekowa drzewostanu w lasach państwowych i prywatnych jest zła. Wykazuje wyraźną 
przewagę młodych klas wieku do 40 lat (I i II klasa wieku). Procentowo wynosi to 54,39%, czyli ponad 
połowę całkowitej powierzchni leśnej gminy. Udział starodrzewu (ponad 80 lat) wynosi jedynie 
2,37%. 
 
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. 
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 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.  
 
5.2.9. Zagrożenia poważnymi awariami i nadzwyczajne zagrożenia środowiska 
 
Informacje o aktualnym stanie zagrożeń pochodzą z "Gminnego planu zarządzania kryzysowego".  
 
Na obszarze gminy nie funkcjonują zakłady o ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej, 
w rozumieniu Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów 
i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do 
zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
przemysłowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1479). Potencjalnym rodzajem poważnych awarii, jakie mogą 
wystąpić na terenie gminy są katastrofy drogowe przy przewozie materiałów niebezpiecznych, 
a szczególnie "na czarno", tzn. świadomy transport z zatajeniem przez   przewoźnika  zagrożenia 
wynikającego z właściwości przewożonego materiału. Jednak ze względu na charakter przewozów, 
natężenie ruchu, a także zagospodarowanie otoczenia tras komunikacyjnych ryzyko wystąpienia 
takich katastrof należy ocenić jako znikome. Transport materiałów niebezpiecznych odbywa się drogą 
wojewódzką nr 807. 
 
Zagrożenia radiacyjne mogą nastąpić w wyniku: 
 

 awarii reaktorów w elektrowniach jądrowych państw ościennych Polski, 

 transportu substancji radioaktywnych, 

 prac ze źródłami promieniowania jonizującego. 
 
W odległości do około 300 km od granic Polski znajduje się 13 elektrowni jądrowych. Skutki 
ewentualnej poważnej awarii elektrowni jądrowej państwa ościennego dla gminy uzależnione będą 
od ilości i aktywności uwolnionych substancji radioaktywnych oraz panujących warunków 
meteorologicznych. Przy najbardziej niekorzystnych warunkach atmosferycznych chmura 
radioaktywna może dotrzeć do gminy po kilku godzinach, a skażeniem może zostać objęty obszar 
całej Polski. Miejscowe (lokalne) skażenia promieniotwórcze mają ograniczony zasięg i mogą wystąpić 
w różnego rodzaju zakładach prowadzących prace ze źródłami promieniotwórczymi. Zasięg skutków 
promieniowania związanych z działalnością tych jednostek nie przekracza granic terenu tych 
jednostek. Skutki prac dotyczą zazwyczaj osób bezpośrednio pracujących przy danym źródle. 
Największe zagrożenie stwarzają duże preparaty rentgenowskie lub gammograficzne do diagnostyki 
technicznej. 
 
Na terenie gminy istnieje możliwość wystąpienia awarii energetycznej w następstwie oddziaływania 
czynników naturalnych jak m.in. silne (huraganowe) wiatry, nadmierne opady deszczu czy silne 
mrozy. Istnieje także ryzyko awarii w wyniku uszkodzenia infrastruktury wodociągowej, 
kanalizacyjnej, ciepłowniczej. Mogą mieć miejsce katastrofy budowlane, przede wszystkim w zwartej 
zabudowie Żelechowa. Istnieje możliwość katastrof drogowych spowodowanych natężeniem ruchu, 
szczególnie na drodze wojewódzkiej nr 807. 
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Do naturalnych zagrożeń zalicza się burze, śnieżyce, wichury, mrozy, deszcze, podtopienia, powodzie, 
długotrwałe susze i pożary. Zjawiska te mają charakter losowy, a ich wystąpienie jest trudno 
przewidzieć z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym.  
 
Wieloletnie doświadczenia  pozwalają na stwierdzenie, że zagrożenie powodziowe w gminie 
Żelechów nie występuje. Występują sporadyczne, okresowe podtopienia na terenach zabudowy 
gospodarczej, zlokalizowanej zbyt blisko brzegów rzeki. Rozlewiska  naturalnych cieków wodnych nie 
mogą przyjąć katastrofalnych rozmiarów. 
 
Zagrożenie skutkami nadmiernych opadów deszczu występuje okresowo głównie na terenie miasta 
Żelechów ( gęsta zabudowa,  dużo powierzchni utwardzonych, w zestawieniu z niewydolną 
kanalizacją ściekową lub jej brakiem). Podtopienia będące skutkiem nadmiernych opadów 
i gwałtownych roztopów dotykają także zaniżone tereny w różnych częściach gminy. Gwałtowne 
topnienie śniegu czy długotrwałe opady deszczu mogą tworzyć rozlewiska wody zatapiające budynki 
w części przyziemnej. Cechą charakterystyczną jest tu brak zagrożenia życia ludzi i inwentarza, 
a działalność  indywidualna  mieszkańców może zminimalizować straty w mieniu do poziomu 
wynikającego z zawilgocenia przyziemnej części konstrukcji budynków. 
 
Anomalie pogodowe przejawiają się w sposób dokuczliwy dla infrastruktury gminy Żelechów. 
Najczęściej są to huraganowe wiatry zrywające dachy zabudowań, powalające drzewa, słupy 
energetyczne i telegraficzne. Bardzo często towarzyszą im krótkotrwałe ulewne deszcze połączone 
z gradobiciem i wyładowaniami atmosferycznymi. Skutkami wtórnymi tych anomalii są liczne 
uszkodzenia budynków, pożary, brak przejezdności dróg, brak energii elektrycznej i łączności 
telefonicznej spowodowanych zerwaniem linii napowietrznych, a także zwiększone zapotrzebowanie 
na wyjazdową pomoc medyczną w licznych przypadkach pogorszenia zdrowia osób starszych, 
schorowanych bądź dotkniętych obrażeniami podczas huraganu. 
 
Pożary stanowią jedno z najważniejszych zagrożeń występujących w gminie. W wyjątkowo 
niesprzyjających okolicznościach może dojść do rozprzestrzenienia pożaru lasu na powierzchnię około 
100 hektarów. Najbardziej zagrożone pożarami obszary są zlokalizowane wokół Janówka, Starego 
i Nowego Kębłowa, Starego Goniwilka i Kalinowa. Duże zagrożenie pożarami (ze względu na dużą 
ilość materiałów palnych) stwarza stacja paliw płynnych, a także punktów dystrybucji lekkich paliw 
gazowych (wszystkie znajdują się w Żelechowie przy ulicy Długiej). Na pożary narażone są też budynki 
w Żelechowie, w części o zwartej zabudowie (szczególnie te, które wykonane są z materiałów 
łatwopalnych, zwłaszcza drewna i papy). Zagrożone pożarem są gospodarstwa rolne, w których 
przechowuje się duże ilości suchych pasz (siano, słoma).  

 
Bezpieczeństwem ludności na terenie gminy zajmują się jednostki zarządzania kryzysowego, 
których działanie polega na zapobieganiu sytuacjom kryzysowym, przygotowaniu do przejmowania 
nad nimi kontroli w drodze zaplanowanych działań, reagowaniu w przypadku wystąpienia sytuacji 
kryzysowych, usuwaniu ich skutków oraz odtwarzaniu zasobów i infrastruktury krytycznej. Organy 
właściwe w sprawach zarządzania kryzysowego oraz ich zadania i zasady działania, a także zasady 
finansowania zadań zarządzania kryzysowego określa ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu 
kryzysowym (tekst jednolity Dz. U. 2013 poz.1166 z poźn. zmianami). Na terenie gminy Żelechów 
powołany został Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego (Zarządzenie Nr 0050.96. 2011   Burmistrza 
Żelechowa z dnia 22 listopada 2011 r.). 
 
5.2.10. Gospodarka odpadami 
 
Do 2012 roku kwestie związane z gospodarką odpadami regulowały plany gospodarki odpadami 
(przygotowywane na poziomie województwa, powiatu i gminy). Zmiana nastąpiła 1 stycznia 2012 r., 
wraz z nowelizacją ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r. poz. 391 
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z późn. zm.), która zniosła obowiązek wykonywania gminnych i powiatowych planów gospodarki 
odpadami. Obecnie, dla osiągnięcia celów założonych w polityce ekologicznej państwa i wdrażania 
hierarchii postępowania z odpadami opracowuje się jedynie krajowy plan gospodarki odpadami oraz 
wojewódzkie plany gospodarki odpadami. Na terenie województwa mazowieckiego obowiązuje 
„Wojewódzki plan gospodarki odpadami dla Mazowsza na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018 
- 2023”, przyjęty uchwałą Sejmiku Województwa Mazowieckiego nr 211/12 z dnia 22 października 
2012 r. Zgodnie z zapisami Planu, gmina Żelechów przypisana została do regionu ostrołęcko - 
siedleckiego.  
 
Zgodnie z zapisami ww. ustawy, od 1 lipca 2013 r. gmina Żelechów przejęła obowiązki właścicieli 
nieruchomości w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych. Sposób i zakres świadczenia 
usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych określa Uchwała Nr XXX/247/13 Rady Miejskiej 
w Żelechowie z dnia 7 lutego 2013 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na 
terenie gminy Żelechów. 
 
Według "Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Żelechów za 2014 rok", 
odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości realizowany był przez dwie firmy. 
Firmy posiadały wpis do rejestru działalności regulowanej na terenie gminy Żelechów.  
 
Od mieszkańców odbierana była każda ilość odpadów, zbieranych systemem selektywnej zbiórki 
"u źródła". Selektywnie zbierane były następujące frakcje odpadów: papier i tektura, tworzywa 
sztuczne, opakowania wielomateriałowe, metale, szkło, odpady ulegające biodegradacji, 
przeterminowane leki i chemikalia, zużyte baterie i akumulatory, zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny, meble i odpady wielkogabarytowe, odpady budowlane i rozbiórkowe oraz zużyte 
opony. Mieszkańcy mają możliwość dostarczenia odpadów zebranych selektywnie do Punktu 
Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy Miejskiej Oczyszczalni Ścieków, ul. Marszałka Józefa 
Piłsudskiego 51 w Żelechowie.  
 
Ilość odpadów odebranych od mieszkańców w 2014 r. wynosiła 817,1 Mg, z czego 311,4 Mg (38,1%) 
stanowiły odpady niesegregowane, a 505,7 Mg (61,9%) odpady segregowane. 
 
Na terenie gminy nie ma instalacji, które przetwarzają odpady komunalne. W obrębie regionu 
ostrołęcko - siedleckiego wyznaczono dwie instalacje: 
 

 MBP MPK PURE HOME Sp. z o.o. sp. k., Zakład Produkcyjny nr 1 Ławy, ul. Przemysłowa 45, 
Rzekuń, 

 MBP Zakładu Utylizacji Odpadów w Siedlcach Sp. z o.o., ZUO w Woli Suchożebrskiej, 
ul. Sokołowska 2, Suchożebry. 

 
Poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulęgających biodegradacji kierowanych do 
składowania wyniósł 12,65%. Poziom recyklingu lub przygotowania do ponownego użycia frakcji 
odpadów zebranych selektywnie (papieru, metali, tworzyw sztucznych, szkła) wyniósł 32%. Poziom 
recyklingu lub przygotowania do ponownego użycia i odzysku odpadów budowlanych 
i rozbiórkowych wyniósł 100%. Wszystkie wymagane poziomy zostały osiągnięte. 
 
Koszty, jakie poniosła gmina na gospodarkę odpadami komunalnymi w 2014 roku wyniosły 523,683 
tys. złotych. 

 
5.3. Analiza SWOT  

Poniżej przedstawiono wyniki analizy SWOT - metody analitycznej stosowanej w obszarach 
planowania strategicznego. Posłużyła ona do uporządkowania informacji zebranych m.in. w wyniku 
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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. 
 

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 

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 
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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  
3. Monitoring wód powierzchniowych prowadzony 

przez WIOŚ 
4. Kontrola nad wodami przeznaczonymi do picia 

przez Sanepid 
5. Dostępność oczyszczalni ścieków 

1. Niesatysfakcjonujący stan wód 
powierzchniowych 

2. Niewystarczający wskaźnik skanalizowania w 
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 

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 
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dziedzinie kształtowania i ochrony środowiska 
naturalnego 

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. Przeważająca 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 

ilościach odpady niebezpieczne bądź trudne do 
zagospodarowania 

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 

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 

1. Konsumpcyjny wzór stylu życia skutkujący 
powstaniem większej ilości odpadów 

2. Szybkie wypełnienie pojemności dostępnych 
składowisk odpadów w województwie 
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w dziedzinie kształtowania i ochrony środowiska 
naturalnego 

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 

 

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

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 Wzrost świadomości ekologicznej (i obywatelskiej) 
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Problem Cel poprawy 

form ochrony przyrody (obawa przed ograniczeniami 
wynikającymi z ustanowienia takich form - 
utrudnienia w przyszłym zagospodarowaniu terenu 

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) 
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 
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Problem Cel poprawy 

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 

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 

 

7.  Prognoza stanu środowiska do roku 2024 
 
Poniżej przedstawiono prognozowane trendy w stanie poszczególnych elementów środowiska na 
terenie gminy Żelechów do 2024 roku.  
 
Przyjęto założenie, że zadania wyznaczone w programie ochrony środowiska będą realizowane 
zgodnie z planem (scenariusz optymistyczny).  
 
Tabela 14. Prognozy stanu środowiska na terenie gminy Żelechów w perspektywie do 2024 roku 

Obszar interwencji i 
wskaźniki 

Trend w ciągu ostatnich 
10 lat 

Prognoza  - trend do 
2024 roku 

Postępy w realizacji 
celów polityki ochrony 

środowiska* 

Ochrona klimatu i 
jakości powietrza 

negatywny pozytywny 1 

- emisja zanieczyszczeń 
pyłowych i gazowych 

negatywny pozytywny 2 

- odbiorcy gazu 
ogrzewający mieszkania 
gazem 

pozytywny pozytywny 2 

- wynikowa ocena jakości 
powietrza dla strefy 
mazowieckiej dla 
zanieczyszczenia pyłu 
zawieszonego  

negatywny niejednoznaczny 0 

Zagrożenie hałasem negatywny negatywny 0 

- natężenie ruchu na 
drogach wojewódzkich i 
krajowych 

negatywny negatywny 0 

- dotrzymanie wartości 
dopuszczalnych hałasu 

negatywny negatywny 0 

Pola pozytywny pozytywny 1 
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Obszar interwencji i 
wskaźniki 

Trend w ciągu ostatnich 
10 lat 

Prognoza  - trend do 
2024 roku 

Postępy w realizacji 
celów polityki ochrony 

środowiska* 

elektromagnetyczne 

Gospodarowanie 
wodami 

negatywny pozytywny 1 

- jakość wód 
powierzchniowych 

negatywny pozytywny 2 

- jakość wód 
podziemnych 

pozytywny pozytywny 2 

Gospodarka wodno - 
ściekowa 

pozytywny pozytywny 2 

- ludność korzystająca z 
sieci wodociągowej 

pozytywny pozytywny 2 

- ludność korzystająca z 
sieci kanalizacyjnej 

pozytywny pozytywny 2 

- zużycie wody na 
jednego mieszkańca 

pozytywny pozytywny 2 

- ilość ścieków 
oczyszczanych 

pozytywny pozytywny 2 

Gleby pozytywny pozytywny 2 

- jakość chemiczna gleb pozytywny pozytywny 2 

- wapnowanie gleb pozytywny pozytywny 2 

Gospodarka odpadami i 
zapobieganie 
powstawaniu odpadów 

pozytywny pozytywny  

Zasoby przyrodnicze pozytywny pozytywny 2 

- wskaźnik lesistości pozytywny pozytywny 2 

- powierzchnia obszarów 
prawnie chronionych 

pozytywny pozytywny  

- powierzchnia terenów 
zieleni urządzonej 

negatywny pozytywny 2 

Zagrożenia poważnymi 
awariami 

pozytywny pozytywny  

- utrzymywanie 
sprawnego systemu 
zapobiegawczo – 
interwencyjno – 
ratunkowego 

pozytywny pozytywny 2 

- monitoring zagrożeń pozytywny pozytywny 2 

 
*Ocena postępów w realizacji celów polityki ochrony środowiska: 

0 cel nierealizowany 

1 cel częściowo zrealizowany 

2 cel zrealizowany lub w trakcie realizacji 
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8. Cele programu ochrony środowiska 
 

8.1. Cele, wskaźniki oraz  kierunki działania dla obszaru interwencji: ochrona klimatu i jakości powietrza 

Cel Wskaźnik Kierunek interwencji Podmiot 
odpowiedzialny Nazwa Wartość 

bazowa na 
dzień 

Wartość 
docelowa w 

roku 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ograniczenie niskiej 
emisji, w tym emisji 
komunikacyjnej i 
sektora komunalno - 
bytowego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przyjecie programu 
ograniczania niskiej 

emisji 

0 
31.12.2014 

1 
2017 r. 

Rozpoznanie skali występowania zjawiska „niskiej 
emisji” w gminie i określenie katalogu działań 
ograniczających skalę tego zjawiska  
Opracowanie planu likwidacji niskiej emisji (w trakcie 
realizacji) 

Zarządy dróg 
Burmistrz Żelechowa 
Przewoźnicy, Podmioty 
gospodarcze 

Wykonanie 
inwentaryzacji 

0 
31.12.2014  

1 
2017 r. 

Inwentaryzacja źródeł niskiej emisji jako element 
prowadzący do ich modernizacji bądź likwidacji 

Burmistrz Żelechowa 

- - - Eliminowanie węgla jako paliwa w kotłowniach 
lokalnych i gospodarstwach domowych 

Właściciele i 
użytkownicy obiektów 

- - - Wymiana starych urządzeń grzewczych na 
nowocześniejsze i bardziej przyjazne dla środowiska 
(np. system gazowy) 

Właściciele i 
użytkownicy obiektów 

Liczba emitorów - 100% w 2024 r. Zamiana ogrzewania węglowego w budynkach 
użyteczności publicznej na gazowe lub ze źródeł 
odnawialnych 

Burmistrz Żelechowa 
 

- - - Wprowadzenie obowiązku zakupu odpowiedniej jakości 
paliwa stałego przez osoby korzystające ze wsparcia 
finansowego w ramach pomocy społecznej i 
otrzymujące dofinansowanie do kosztów utrzymania 
mieszkania/domu wyposażonego w indywidualne 
urządzenia grzewcze, zasilane paliwami stałymi (piece, 
kotły c.o.) 

Burmistrz Żelechowa 
Ośrodek Pomocy 
Społecznej 
Osoby korzystające ze 
wsparcia gminy 

Liczba 
przeprowadzonych 

kontroli 

bd min. 6 rocznie  
 

Kontrola przestrzegania zakazu wypalania łąk, pastwisk, 
nieużytków, rowów, pasów przydrożnych oraz 
trzcinowisk i szuwarów 

Burmistrz Żelechowa 
Policja 

Liczba 
przeprowadzonych 

kontroli 

bd min. 10 rocznie  Kontrola gospodarstw domowych w zakresie 
przestrzegania zakazu spalania odpadów 

Burmistrz Żelechowa 
Policja 
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Cel Wskaźnik Kierunek interwencji Podmiot 
odpowiedzialny Nazwa Wartość 

bazowa na 
dzień 

Wartość 
docelowa w 

roku 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ograniczenie niskiej 
emisji, w tym emisji 
komunikacyjnej i 
sektora komunalno - 
bytowego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - Regularne (przynajmniej raz do roku) czyszczenie 
przewodów kominowych 

Właściciele 
i użytkownicy obiektów 

Liczba budynków 
poddanych 

termomodernizacji 

- - Ograniczenie strat ciepła w budynkach mieszkalnych 
i obiektach, m.in. poprzez termomodernizację 

Właściciele 
i użytkownicy obiektów 

Liczba działań - min. 1 na rok  
 

Kształtowanie właściwych zachowań społecznych 
poprzez propagowanie konieczności oszczędzania 
energii cieplnej i elektrycznej oraz uświadamianie o 
szkodliwości spalania paliw niskiej jakości 

Burmistrz Żelechowa, 
Media 
Placówki oświatowe 
i kulturalne 

- - - Optymalizacja warunków ruchu drogowego w celu 
zwiększenia płynności transportu 

Burmistrz Żelechowa 
Zarządy dróg 

- - - Rozwój i wspieranie transportu zbiorowego w celu 
zwiększenia jego udziału w całkowitych przewozach 
pasażerskich 

Burmistrz Żelechowa 
Zarządy dróg 

- - - Tworzenie stref z zakazem ruchu samochodowego oraz 
stref ograniczonego ruchu: 
- ograniczenia czasowe, 
- zakaz ruchu określonych typów pojazdów (np. 
ciężarowych) 

Burmistrz Żelechowa 
Zarządy dróg 

Liczba nowych 
parkingów  

- - Budowa sieci parkingów, zatok postojowych Burmistrz Żelechowa 
Zarządy dróg 
Inwestorzy 

Długość 
wybudowanych 

ciągów pieszych i 
rowerowych w km 

- - Budowa ciągów rowerowych i pieszych Burmistrz Żelechowa 
Zarządy dróg 

- - - Zachęcanie właścicieli pojazdów i promowanie 
proekologicznych zachowań (wysoka jakość paliwa, 
organizacja płynnego ruchu komunikacyjnego, 
popularyzacja ruchu rowerowego itp.)  

Burmistrz Żelechowa 
Media 
Placówki oświatowe 
i kulturalne 
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Cel Wskaźnik Kierunek interwencji Podmiot 
odpowiedzialny Nazwa Wartość 

bazowa na 
dzień 

Wartość 
docelowa w 

roku 

 
 
 
 
 
Ograniczenie niskiej 
emisji, w tym emisji 
komunikacyjnej i 
sektora komunalno - 
bytowego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ilość km 
oczyszczanych ulic  

- min. 10%/rok Intensyfikacja okresowego obowiązkowego czyszczenia 
ulic (szczególnie w okresach bezdeszczowych) 

Burmistrz Żelechowa 
Zarządy dróg 
Właściciele terenów 

- - - Wprowadzanie ograniczeń prędkości na drogach o 
pylącej nawierzchni 

Burmistrz Żelechowa 
Zarządy dróg 

- - - Przeciwdziałanie zanieczyszczaniu pyłem ulic przez 
pojazdy opuszczające place budów 

Inwestorzy 

- - - Stosowanie przy modernizacji dróg i parkingów 
materiałów i technologii gwarantujących brak pylenia 
podczas eksploatacji 

Burmistrz Żelechowa 
Zarządy dróg 
Właściciele terenów 

- - - Uwzględnianie w planach zagospodarowania 
przestrzennego wymogów dotyczących zaopatrywania 
mieszkań w ciepło z nośników niepowodujących 
nadmiernej emisji zanieczyszczeń z indywidualnych 
systemów grzewczych oraz projektowanie linii 
zabudowy uwzględniając zapewnienie „przewietrzania” 
miejscowości oraz zwiększenie powierzchni terenów 
zielonych (nasadzanie drzew i krzewów) 

Burmistrz Żelechowa 
 

- - - Działania prewencyjne na poziomie wydawania decyzji 
środowiskowych -  uwzględnianie konieczności 
ograniczania emisji zanieczyszczeń do powietrza 
(szczególnie pyłu zawieszonego i benzo(a)pirenu) na 
etapie wydawania decyzji środowiskowych 

Burmistrz Żelechowa 
 

- - - Uwzględnianie w zamówieniach publicznych 
problemów ochrony powietrza poprzez odpowiednie 
przygotowywanie specyfikacji zamówień publicznych, 
które uwzględniać będą potrzeby ochrony powietrza 
przed zanieczyszczeniem (np. zakup środków transportu 
spełniających odpowiednie normy emisji spalin; 
prowadzenie prac budowlanych w sposób ograniczający 
niezorganizowaną emisję pyłu do powietrza). 

Instytucje publiczne 
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Cel Wskaźnik Kierunek interwencji Podmiot 
odpowiedzialny Nazwa Wartość 

bazowa na 
dzień 

Wartość 
docelowa w 

roku 

 
 
 
Ograniczenie niskiej 
emisji, w tym emisji 
komunikacyjnej i 
sektora komunalno - 
bytowego 

Powierzchnia zieleni 
ulicznej w ha 

- - Stosowanie wzdłuż ciągów komunikacyjnych pasów 
zieleni izolacyjnej (z roślin o dużych zdolnościach 
fitoremediacyjnych) 

Burmistrz Żelechowa 
Zarządy dróg 

- - - Wprowadzanie energooszczędnego oświetlania ulic, 
obiektów i budynków (w tym budynków użyteczności 
publicznej) oraz na terenach zarządzanych przez gminę 

Właściciele obiektów 
Burmistrz Żelechowa 

Długość czynnej sieci 
gazowej w km 

- - Rozbudowa sieci gazowej Mazowiecka Spółka 
Gazownicza, Właściciele 
obiektów 

Wykonanie 
inwentaryzacji do 

2020 r. 

- - Inwentaryzacja podmiotów prowadzących działalność 
powodującą emisje odorów szkodliwych dla zdrowia, 
pogarszających jakość i komfort życia mieszkańców 
(np.  fermy hodowlane, zakłady przemysłowe, 
oczyszczalnia ścieków, itp.) 

Burmistrz Żelechowa 
 

- - - Przyjmowanie skarg mieszkańców na uciążliwość 
odorową i kierowanie spraw do odpowiednich 
jednostek  lub instytucji 

Burmistrz Żelechowa 
 

Ograniczenie emisji z 
przemysłu i energetyki  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Liczba 
zmodernizowanych 

kotłowni 

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

Inwestorzy 

- - - Ograniczanie emisji niezorganizowanej z terenu 
zakładów i innych placówek usługowo – handlowych 
poprzez utrzymywanie w czystości ich powierzchni 
odsłoniętych 

Inwestorzy 

- - - Wdrożenie i promocja działań, mających na celu 
ograniczenie poboru energii przez urządzenia służące 
do telekomunikacji i informatyczne (komputery, 
tablety, telefony komórkowe, drukarki, skanery itp.) 
oraz podczas gromadzenia, przetwarzania i 
udostępniania informacji w formie elektronicznej 

Burmistrz Żelechowa 
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Cel Wskaźnik Kierunek interwencji Podmiot 
odpowiedzialny Nazwa Wartość 

bazowa na 
dzień 

Wartość 
docelowa w 

roku 

 
Ograniczenie emisji z 
przemysłu i energetyki 

- - - Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów i 
redukcja kopiowania i wydruków 

Burmistrz Żelechowa 
 

- - - Zakupy sprzętu informatycznego i komunikacyjnego z 
uwzględnieniem kryterium ochrony środowiska (np. 
sprzętu o niskiej energochłonności) 

Burmistrz Żelechowa 
 

Zwiększenie udziału 
energii odnawialnej w 
bilansie energetycznym 
gminy 
 

Wykonanie analizy 0 1 Analiza potencjału energii odnawialnej możliwej do 
wykorzystania na terenie gminy 

Burmistrz Żelechowa 
 

- - - Stosowanie indywidualnych źródeł energii odnawialnej: 
paneli słonecznych, ogniw fotowoltanicznych, pomp 
ciepła itp. 

Właściciele obiektów 

- - - Promocja alternatywnych źródeł energii, propagowanie 
działań zmierzających do wykorzystywania 
odnawialnych źródeł energii (m.in. słonecznej 
i geotermalnej) 

Burmistrz Żelechowa 
Media 
Placówki oświatowe 
i kulturalne 

- - - Informowanie mieszkańców o możliwościach uzyskania 
zewnętrznych środków finansowych (dotacji lub 
pożyczek) na zadania z zakresu termomodernizacji 
i zmiany sposobu ogrzewania budynków 

Burmistrz Żelechowa 
Media 

 
 
 
 
Adaptacja do zmian 
klimatu 
 
 
 
 

- - - Wdrażanie programu zwiększania naturalnej i sztucznej 
retencji wodnej  

Burmistrz Żelechowa 
Wojewódzki Zarząd 
Melioracji i Urządzeń 
Wodnych, Właściciele 
terenów 

- -  Monitoring lasów pod kątem reakcji drzew na zmiany 
klimatyczne, m.in. obserwacje fenologiczne, strefowe 
zmiany zasięgu gatunków  

Nadleśnictwo 
 Właściciele lasów 

- - - Wzmocnienie ochrony przeciwpożarowej lasu poprzez 
rozwój systemów monitorowania zagrożenia 
pożarowego oraz infrastruktury przeciwpożarowej 
związanej z ochroną lasów 

Nadleśnictwo 
Straż pożarna  

Opracowanie planu 
do 2020 r. 

0 1 Opracowanie gminnych planów adaptacji do zmian 
klimatu z uwzględnieniem zarządzania wodami 

Burmistrz Żelechowa 
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Cel Wskaźnik Kierunek interwencji Podmiot 
odpowiedzialny Nazwa Wartość 

bazowa na 
dzień 

Wartość 
docelowa w 

roku 

opadowymi 

- - - Upowszechnienie informacji w zakresie zmian klimatu 
oraz metod zapobiegania i ograniczania ich skutków  

Burmistrz Żelechowa 

 
Ryzyka:  
 

 brak środków finansowych na realizację zadań 

 brak przepisów prawnych wymuszających zmianę stanu aktualnego 

 brak impulsów ekonomicznych do zainicjowania zmian 

 pogarszająca się kondycja ekonomiczna społeczeństwa, powodująca brak inwestycji w modernizacje źródeł ciepła i wykorzystanie paliwa gorszej jakości 

 zwiększenie zużycia energii elektrycznej w gospodarstwach domowych 

 zmiana uwarunkowań prawnych, zmieniająca warunki realizacji inwestycji i pozostałych zamierzeń 

 brak akceptacji społecznej dla wdrażanych zmian 

 brak efektywnej współpracy pomiędzy organami i podmiotami wyznaczonymi do realizacji zadań 
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8.2. Cele, wskaźniki oraz  kierunki działania dla obszaru interwencji: zagrożenia hałasem 

Cel Wskaźnik Kierunek interwencji Podmiot 
odpowiedzialny Nazwa Wartość 

bazowa 
Wartość 

docelowa 

 
 
 
Kształtowanie klimatu 
akustycznego przez 
planowanie 
przestrzenne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Burmistrz Żelechowa 

- - - Wyznaczenie  i  ochrona   obszarów  cichych   z   jednoczesnym 
zapewnieniem   w   opracowywanych   planach   
zagospodarowania   przestrzennego  stosownej ochrony prawnej 

Burmistrz Żelechowa  
Rada Powiatu 
Garwolińskiego 

- - - Uwzględnienie w studium uwarunkowań i kierunków 
zagospodarowania przestrzennego oraz w miejscowych planach 
zagospodarowania przestrzennego rodzajów zabudowy i 
sposobów zagospodarowania terenu w zasięgu strefy LDWN = 65 
dB umożliwiających ograniczenie uciążliwości hałasu poprzez 
działania: 

 zakaz realizacji nowej zabudowy mieszkaniowej oraz 
przeznaczonej na stały pobyt ludzi w pasie o szerokości 150 
m od skrajnego pasa jezdni, 

 likwidacja zabudowy nie posiadającej wartości kulturowej i 
nie spełniającej wymogów bezpieczeństwa ludzi, 

 zmiana dotychczasowego sposobu przeznaczenia gruntów po 
zlikwidowanej zabudowie na tereny o funkcji usługowo-
przemysłowej bez możliwości realizacji funkcji mieszkaniowej 
lub na tereny zielone oraz związane z komunikacją drogową. 

Burmistrz Żelechowa  

Środki finansowe 
przeznaczone na 

modernizację systemu 
transportowego 

- - Prowadzenie działań ograniczających negatywny wpływ hałasu 
komunikacyjnego na środowisko poprzez (ochrona bierna): 

 zmiany w organizacji ruchu (np. zmiana skrzyżowań na 
ronda), 

 ograniczenie prędkości pojazdów, w tym pojazdów 
ciężarowych, na terenach gęstej zabudowy, 

 stosowanie tzw. "uspokajaczy ruchu" (np. wysepki, progi 
zwalniające) w miejscach gęstej zabudowy mieszkaniowej, 

 likwidacja tzw. wąskich gardeł układu komunikacyjnego, 

 budowa parkingów, zatok postojowych, szczególnie w 

Zarządy dróg 
Burmistrz Żelechowa  
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Cel Wskaźnik Kierunek interwencji Podmiot 
odpowiedzialny Nazwa Wartość 

bazowa 
Wartość 

docelowa 

 
 
 
Kształtowanie klimatu 
akustycznego przez 
planowanie 
przestrzenne 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rejonach intensyfikacji funkcji usługowych. 

 modernizacja i naprawy nawierzchni dróg istniejących,  

 stosowanie nawierzchni cichych, 

 utwardzanie dróg, 

 modernizacja pojazdów - uzyskanie przez wszystkie 
eksploatowane środki transportu parametrów w zakresie 
walorów użytkowych oraz w zakresie oddziaływania na 
środowisko, jakie będą w tym czasie obowiązywały w Unii 
Europejskiej, 

 promowanie proekologicznych zachowań właścicieli 
samochodów (np. Dzień bez samochodu, korzystanie ze 
środków transportu publicznego, korzystanie kilku osób z 
jednego pojazdu). 

- - - Prowadzenie działań ograniczających negatywny wpływ hałasu na 
środowisko (ochrona czynna): 

 tworzenie izolacyjnych pasów zwartej zieleni przy drogach,  

 budowa przesłon izolacyjnych w miejscach najbardziej 
zagrożonych oddziaływaniem hałasu, 

 stosowanie i propagowanie rozwiązań technicznych 
zapewniających właściwe warunki akustyczne w budynkach 
(np. stosowanie dźwiękochłonnych elewacji budynków i 
wymiana stolarki okiennej na okna wielowarstwowe o 
podwyższonym wskaźniku izolacyjności akustycznej 
właściwej (Rw>30dB)), 

 zmiana przeznaczenia funkcji budynków (np. z mieszkalnej na 
usługowo – produkcyjną). 

Burmistrz Żelechowa 
Właściciele 
i administratorzy 
budynków 
Zarządy dróg 

Liczba nowych wiat 
przystankowych 

Długość ciągów pieszych 
i rowerowych w km 

Liczba parkingów  

- - Poprawa funkcjonowania komunikacji zbiorowej i alternatywnej  

 budowa zatok w miejscach zatrzymywania się autobusów, 

 budowa i remonty wiat przystankowych, 

 budowa ścieżek rowerowych i ciągów pieszych. 

Burmistrz Żelechowa 
Zarządy dróg 
 

- - - Wdrażanie rozwiązań ograniczających hałas w zakładach 
produkcyjnych poprzez: 

Podmioty gospodarcze 
Burmistrz Żelechowa 
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Cel Wskaźnik Kierunek interwencji Podmiot 
odpowiedzialny Nazwa Wartość 

bazowa 
Wartość 

docelowa 

 
 
Kształtowanie klimatu 
akustycznego przez 
planowanie 
przestrzenne 

 eliminację hałaśliwych procesów technologicznych, 
modernizacje produkcji, 

 modernizację (np. izolację akustyczną) obiektów 
przemysłowych, 

 właściwą lokalizację obiektów, które mogą być potencjalnym 
źródłem hałasu, na terenach wyznaczonych w miejscowym 
planie zagospodarowania przestrzennego poza obszarem 
gęstej zabudowy 

 

- - - Właściwa organizacja robót budowlanych minimalizująca hałas Podmioty gospodarcze 

Liczba skarg 
mieszkańców na hałas 

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

Burmistrz Żelechowa 
WIOŚ 

- - - Szczegółowa analiza wydawanych zezwoleń na działalność w 
sezonie letnim i narzucanie potencjalnym inwestorom wysokich 
wymagań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem 

Burmistrz Żelechowa  

Ryzyka:  
 

 brak funduszy na inwestycje zmierzające do poprawy stanu środowiska akustycznego 

 brak przepisów prawnych wymuszających zmianę stanu aktualnego 

 brak impulsów ekonomicznych do zainicjowania zmian 

 zmiana uwarunkowań prawnych, zmieniająca warunki realizacji inwestycji i pozostałych zamierzeń 

 brak akceptacji społecznej dla wdrażanych zmian, szczególnie dla lokalizacji nowych inwestycji 

 brak efektywnej współpracy pomiędzy organami i podmiotami wyznaczonymi do realizacji zadań 

 brak wystarczających działań ze strony podmiotów odpowiedzialnych za drogi wojewódzkie  
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8.3. Cele, wskaźniki oraz  kierunki działania dla obszaru interwencji: pola elektromagnetyczne 

Cel Wskaźnik Kierunek interwencji Podmiot 
odpowiedzialny Nazwa Wartość 

bazowa 
Wartość 

docelowa 

 
 
 
 
 
 
 
 
Ochrona przed 
ponadnormatywnym 
promieniowaniem 
elektromagnetycznym 

- - - Wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania 
przestrzennego zapisów dotyczących ochrony przed polami 
elektromagnetycznymi z wyznaczeniem stref ograniczonego 
użytkowania, m.in. wokół urządzeń elektroenergetycznych, 
radiokomunikacyjnych i radiolokacyjnych, gdzie jest rejestrowane 
przekroczenie dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych, 
dla miejsc dostępnych dla ludności 

Burmistrz 
Żelechowa  

- - - Lokalizowanie wysokich konstrukcji wspornych poza miejscami objętymi 
szczególna ochroną, aby ich wpływ na krajobraz był jak najmniejszy  

Inwestorzy  

- - - Stosowanie zasady lokalizacji kilku źródeł promieniowania na jednej 
konstrukcji wsporczej, o ile jest to technicznie możliwe  

Inwestorzy  

- - - Obniżenie udziału napowietrznych linii wysokiego napięcia Zarządzający 
instalacją 

Liczba stref 
ograniczonego 
użytkowania 

0 - Wyznaczanie stref ograniczonego użytkowania wokół tych urządzeń 
emitujących promieniowanie elektromagnetyczne, gdzie stwierdzono 
przekroczenie dopuszczalnych poziomów promieniowania  

Burmistrz 
Żelechowa 
Inwestorzy 

- - - Egzekwowanie zapisów zawartych w raportach oddziaływania źródeł 
pól elektromagnetycznych na środowisko dotyczących przestrzegania 
obszarów ograniczonego użytkowania 

WIOŚ 
Starosta 
Garwoliński 
Burmistrz 
Żelechowa  

 
Ryzyka:  
 

 brak pełnej wiedzy o skutkach długotrwałego oddziaływania pól elektromagnetycznych  
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8.4. Cele, wskaźniki oraz  kierunki działania dla obszaru interwencji: gospodarowanie wodami 

Cel Wskaźnik Kierunek interwencji Podmiot odpowiedzialny 

Nazwa Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

 
 
Gospodarowanie wodami 
dla ochrony przed 
powodzią, suszą i 
deficytem wody 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - Rozwój  systemu małej retencji wodnej Burmistrz Żelechowa 
WZMiUW 
Właściciele terenu 

- - - Utrzymanie cieków wodnych, zbiorników wodnych, stawów, 
oczek wodnych itp. 

Burmistrz Żelechowa 
 Starosta Garwoliński 
Wojewódzki Zarząd 
Melioracji i Urządzeń 
Wodnych, Regionalny 
Zarząd Gospodarki 
Wodnej 

Długość rowów 
melioracji 

szczegółowych 

- - Budowa, konserwacja i odtwarzanie systemów melioracji 
szczegółowych i innych urządzeń wodnych 

Burmistrz Żelechowa 
 Spółki Wodne 
Właściciele terenu 

Wskaźnik lesistości 16,3 - Zalesianie gruntów w obszarach o niskiej lesistości, 
w szczególności w obszarach wododziałowych 

Burmistrz Żelechowa 
ARMiR, Nadleśnictwa 
Właściciele terenu 

- - - Budowa i modernizacja infrastruktury pozwalającej na 
zwiększenie retencji wody w sposób techniczny (budowa małych 
zbiorników wodnych, tworzenie retencji korytowej, rewitalizacja 
urządzeń nawadniających) i nietechniczny (poprawa struktury 
gleb, zwiększenie lesistości) 

Burmistrz Żelechowa 
Wojewódzki Zarząd 
Melioracji i Urządzeń 
Wodnych, Właściciele 
terenów 

- - - Stosowanie zasady, że spływy opadowe z posesji powinny być 
zagospodarowane na   posesji, w sytuacji odpływu do kanału  
zastosowanie retencji.  Preferowanie tam, gdzie jest to możliwe, 
infiltracji do gruntu 

Właściciele terenów 

Długość sieci 
kanalizacji 

deszczowej w km 

- - Systematyczna rozbudowa i modernizacja sieci kanalizacji 
deszczowej na istniejących terenach zurbanizowanych 

Burmistrz Żelechowa 
 

Środki przekazane 
Spółce Wodnej z 

budżetu gminy w zł 

- - Wspieranie działalności Gminnej Spółki Wodnej "Żelechów" Starosta Garwoliński, 
Burmistrz Żelechowa  
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Cel Wskaźnik Kierunek interwencji Podmiot odpowiedzialny 

Nazwa Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

 
 
 
Gospodarowanie wodami 
dla ochrony przed 
powodzią, suszą i 
deficytem wody 
 

- - - Zapobieganie skutkom suszy, szczególnie w rolnictwie (m.in. 
gromadzenie wód opadowych, dostosowanie płodozmian do 
zmieniających się warunków wilgotnościowych, dostosowanie 
terminów siewów do warunków pogodowych, stosowanie 
gatunków i odmian odpornych na suszę, stosowanie upraw 
osłaniających glebę, stosowanie urządzeń nawadniających, 
ochrona zadrzewień śródpolnych, wykup ubezpieczeń od 
skutków suszy) 

Burmistrz Żelechowa 
Właściciele terenów 
Osoby uprawiające ziemię 

- - - Kontrolowanie i zmniejszenie strat wody w systemach 
wodociągowych do wielkości akceptowalnych pod względem 
technicznym i ekonomicznym poprzez modernizację i 
konserwację urządzeń wodociągowych 

Burmistrz Żelechowa 
Przedsiębiorstwa 
wodociągowe 

- - - Rozwijanie systemu automatycznego sterowania i  kontroli 
poboru wody 

Burmistrz Żelechowa, 
Przedsiębiorstwa 
wodociągowe 

- - - Remonty i modernizacja istniejących urządzeń służących do 
poboru wody i sieci wodociągowej 

Burmistrz Żelechowa, 
Przedsiębiorstwa 
wodociągowe 

- - - Wprowadzenie u wszystkich użytkowników wody  liczników 
zużycia wody 

Burmistrz Żelechowa, 
Przedsiębiorstwa 
wodociągowe 

- - - Wprowadzanie zamkniętych obiegów wody i wodooszczędnych 
technologii produkcji w przemyśle  

Podmioty gospodarcze 
Użytkownicy wody 

- - - Działania edukacyjne promujące oszczędzanie wody w celu 
osiągnięcia trwałej świadomości wszystkich użytkowników wód 
o potrzebie racjonalnego i oszczędnego korzystania z zasobów  
wodnych, informowanie w kierunku zmian nawyków korzystania 
z wody  

Burmistrz Żelechowa, 
Przedsiębiorstwa 
wodociągowe 
Media 
Placówki oświatowe 

Poprawa jakości wód 
powierzchniowych i 
podziemnych 

Liczba 
zlikwidowanych 

"dzikich" wysypisk 

- - Likwidacja "dzikich" wysypisk, szczególnie tych, które są 
zlokalizowane na brzegach cieków  

Burmistrz Żelechowa, 
Właściciele terenów 
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Cel Wskaźnik Kierunek interwencji Podmiot odpowiedzialny 

Nazwa Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

 
 
 
 
Poprawa jakości wód 
powierzchniowych i 
podziemnych 

   Oczyszczanie dróg i powierzchni terenu z nieczystości  Burmistrz Żelechowa 
Właściciele nieruchomości 
Zarządy dróg 

- - - Kontrolowanie zagrożeń wód podziemnych: ustanawiania stref 
ochronnych ujęć, likwidacji nieużywanych otworów 
studziennych, itp. 

Burmistrz Żelechowa  

- - - Prowadzenie rejestru zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz 
kontrola umów na opróżnianie szamb i stanu technicznego 
szamb  

Burmistrz Żelechowa 

- - - Racjonalne dozowanie i limitowanie środków plonotwórczych na 
użytkach rolnych 

Osoby uprawiające ziemię 

- - - Wprowadzanie programów rolno-środowiskowych   Osoby uprawiające ziemię 

- - - Stosowanie Kodeksu Dobrej Praktyki Rolniczej   Osoby uprawiające ziemię 

- - - Budowa w gospodarstwach rolnych instalacji do bezpiecznego 
przechowywania nawozów naturalnych, tj. zbiorników na 
gnojowicę i gnojówkę oraz płyt obornikowych, zgodnie z ustawa 
o nawozach i nawożeniu 

Producenci rolni 
prowadzący produkcję 
zwierzęcą 

 
Ryzyka:  
 

 pogłębiające się zmiany stosunków wodnych wywołane zmianami klimatycznymi 

 coraz częstsze występowanie suszy  

 ponadlokalne zanieczyszczenia wód powierzchniowych 

 brak środków finansowych na realizację zadań 

 słaba kondycja ekonomiczna społeczeństwa 

 brak przepisów prawnych wymuszających zmianę stanu aktualnego 

 brak impulsów ekonomicznych do zainicjowania zmian 
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 zmiana uwarunkowań prawnych, zmieniająca warunki realizacji inwestycji i pozostałych zamierzeń 

 brak akceptacji społecznej dla wdrażanych zmian 

 brak efektywnej współpracy pomiędzy organami i podmiotami wyznaczonymi do realizacji zadań 

 brak wystarczającej kadry w instytucjach  gminnych, realizującej wyznaczone zadania  

 

8.5. Cele, wskaźniki oraz  kierunki działania dla obszaru interwencji: gospodarka wodno - ściekowa 

Cel Wskaźnik Kierunek interwencji Podmiot odpowiedzialny 

Nazwa Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Zapewnienie wystarczającej ilości 
wody pitnej o  odpowiedniej jakości 

Długość sieci 
wodociągowej w km 

 

129,2 - Budowa i modernizacja systemu poboru i 
rozprowadzania wody sieciowej: budowa ujęć 
komunalnych, stacji uzdatniania wody, sieci 
wodociągowej 

Burmistrz Żelechowa 
Przedsiębiorstwa 
wodociągowe 

- - - Zapewnienie alternatywnych źródeł dostawy 
wody w sytuacjach awarii i katastrof 
ekologicznych 

Burmistrz Żelechowa 

- - - Dążenie do identyfikacji i ograniczenia strat 
wody przy jej wydobyciu i przesyle 

Przedsiębiorstwa 
wodociągowe 

- - - Modernizacja i konserwacja urządzeń 
wodociągowych i służących do poboru wody 

Burmistrz Żelechowa 
Przedsiębiorstwa 
wodociągowe 

- - - Remonty i modernizacja istniejących urządzeń 
służących do poboru wody i sieci wodociągowej 

Burmistrz Żelechowa 
Przedsiębiorstwa 
wodociągowe 

Rozbudowa infrastruktury 
oczyszczania ścieków, w tym 
realizacja programów sanitacji w 
zabudowie rozproszonej 

Długość sieci 
kanalizacyjnej w km 

20,2 
31.12.2014 

- Budowa systemu odprowadzania i oczyszczania 
ścieków 

Burmistrz Żelechowa 
Przedsiębiorstwa 
kanalizacyjne 

Liczba przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

83 - Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków 
dla posesji rozproszonych lub poza zasięgiem 
istniejącej i projektowanej sieci kanalizacyjnej  

Burmistrz Żelechowa 
Właściciele 
nieruchomości 

- - - Uporządkowanie i modernizacja gospodarki 
ściekowej w zakładach przemysłowych  

Podmioty gospodarcze 

 
Ryzyka:  
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 brak środków finansowych na realizację zadań 

 brak przepisów prawnych wymuszających zmianę stanu aktualnego 

 przedłużające się terminy budowy poszczególnych inwestycji 

 zmiana uwarunkowań prawnych, zmieniająca warunki realizacji inwestycji i pozostałych zamierzeń 

 brak efektywnej współpracy pomiędzy organami i podmiotami wyznaczonymi do realizacji zadań 
 

8.6. Cele, wskaźniki oraz  kierunki działania dla obszaru interwencji: gleby 

Cel Wskaźnik Kierunek interwencji Podmiot odpowiedzialny 

Nazwa Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Ochrona i zapewnienie 
właściwego sposobu 
użytkowania powierzchni ziemi 

- - - Rozpowszechnienie dobrych praktyk rolnych i leśnych, 
zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju 

Burmistrz Żelechowa  
Starosta Garwoliński 
Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego 

- - - Ochrona przed erozją m.in. poprzez prowadzenie 
odpowiednich zabiegów agrotechnicznych i 
wprowadzanie zalesień na glebach o najniższych klasach 
bonitacji 

Osoby uprawiające 
ziemię 

Ilość środków ochrony 
roślin zużyta przez 
osoby uprawiające 

ziemię 

- - Racjonalne użytkowanie środków ochrony roślin i 
nawozów  

Osoby uprawiające 
ziemię 

- - - Wapnowanie gleb Osoby uprawiające 
ziemię 

- - - Utrzymanie i odbudowa urządzeń melioracji wodnych, 
zapewniających odpowiedni poziom wód gruntowych 
i zabezpieczających użytki rolne przed okresowymi 
przesuszeniami lub zalaniami  

Burmistrz Żelechowa 
Wojewódzki Zarząd 
Melioracji i Urządzeń 
Wodnych, Spółka wodna 
Właściciele terenów 

Remediacja terenów 
zanieczyszczonych oraz 
rekultywacja terenów 
zdegradowanych 

- - - Sukcesywne zagospodarowywanie terenów 
poprzemysłowych, w tym w pierwszej kolejności w 
zlokalizowanych w zabudowie miejskiej i przywrócenie 
do obrotu gospodarczego terenów poprzemysłowych 

Właściciele terenów 
Burmistrz Żelechowa 
 Inwestorzy 
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Ryzyka:  

 brak środków finansowych na realizację zadań 

 brak przepisów prawnych wymuszających zmianę stanu aktualnego 

 zmiana uwarunkowań prawnych, zmieniająca warunki realizacji inwestycji i pozostałych zamierzeń 

 brak efektywnej współpracy pomiędzy organami i podmiotami wyznaczonymi do realizacji zadań 

 brak wystarczającej kadry w instytucjach  gminnych, realizującej wyznaczone zadania  

 brak wystarczającej kontroli nad działaniami prowadzonymi przez podmioty gospodarcze 

 
8.7. Cele, wskaźniki oraz  kierunki działania dla obszaru interwencji: gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Cel Wskaźnik Kierunek interwencji Podmiot 
odpowiedzialny Nazwa Wartość 

bazowa 
Wartość 

docelowa 

Zapobieganie 
powstawaniu odpadów 
lub minimalizacja ich 
ilości 

- - - Promowanie i wspieranie budowy sieci napraw i 
ponownego użycia przedmiotów 

Burmistrz 
Żelechowa 
Starosta 
Garwoliński 
Podmioty 
gospodarcze   

- - - Wspieranie działań w zakresie zwiększania świadomości 
ekologicznej mieszkańców dotyczących prawidłowego 
funkcjonowania gospodarki odpadami komunalnymi 

Burmistrz 
Żelechowa 
Starosta 
Garwoliński 
Podmioty 
gospodarcze   

Racjonalna gospodarka 
odpadami 

- - - Wdrożenie zasad i egzekwowanie wymagań przyjętych 
w regulaminie utrzymania czystości i porządku na terenie 
gminy Żelechów 

Burmistrz 
Żelechowa 
Podmioty 
gospodarcze   
Mieszkańcy 
gminy 

Procent selektywnie zebranych 
odpadów komunalnych 

- - Doskonalenie systemu selektywnej zbiórki odpadów Burmistrz 
Żelechowa 
Podmioty 
gospodarcze   



 71 

Cel Wskaźnik Kierunek interwencji Podmiot 
odpowiedzialny Nazwa Wartość 

bazowa 
Wartość 

docelowa 

Mieszkańcy 
gminy 

- - - Gospodarowanie odpadami komunalnymi w oparciu o 
regionalne instalacje przetwarzania odpadów oraz 
zwiększenie udziału odzysku, w szczególności recyklingu, w 
odniesieniu do szkła, metali, tworzyw sztucznych oraz 
papieru i tektury 

Burmistrz 
Żelechowa 
Podmioty 
gospodarcze   
Mieszkańcy 
gminy 

- - - Wspieranie budowy i rozwoju regionalnych systemów 
gospodarki odpadami komunalnymi 

Burmistrz 
Żelechowa 
Podmioty 
gospodarcze   
Mieszkańcy 
gminy 

- - - Wspieranie rozwoju i wdrażanie nowoczesnych technologii 
odzysku i unieszkodliwiania odpadów 

Burmistrz 
Żelechowa 
Podmioty 
gospodarcze   
Mieszkańcy 
gminy 

Redukcja do 2020 roku masy 
składowanych odpadów o 35% w 

odniesieniu do masy tych odpadów 
wytworzonych w 1995 roku 

- - Zmniejszenie ilości odpadów komunalnych ulegających 
biodegradacji kierowanych na składowiska odpadów  

Burmistrz 
Żelechowa 
Podmioty 
gospodarcze   
Mieszkańcy 
gminy 

Masa usuniętych wyrobów 
zawierających azbest w Mg 

- - Usuwanie wyrobów i odpadów zawierających azbest Burmistrz 
Żelechowa 
Podmioty 
gospodarcze   
Mieszkańcy 
gminy 
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Ryzyka:  
 

 konsumpcyjny styl życia skutkujący powstaniem większej ilości odpadów 

 brak środków finansowych na realizację zadań 

 pogarszająca się kondycja ekonomiczna społeczeństwa 

 przedłużające się terminy budowy inwestycji związanych z zagospodarowaniem odpadów 

 zmiana uwarunkowań prawnych, zmieniająca warunki realizacji inwestycji i pozostałych zamierzeń 

 brak akceptacji społecznej dla wdrażanych zmian 

 brak efektywnej współpracy pomiędzy organami i podmiotami wyznaczonymi do realizacji zadań 

 brak wystarczającej kadry w instytucjach  gminnych, realizującej wyznaczone zadania  

 brak wystarczającej kontroli nad działaniami prowadzonymi przez podmioty gospodarcze 
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8.8. Cele, wskaźniki oraz  kierunki działania dla obszaru interwencji: zasoby przyrodnicze 

Cel Wskaźnik Kierunek interwencji Podmiot 
odpowiedzialny Nazwa Wartość 

bazowa 
Wartość docelowa 

Zapewnienie zachowania terenów 
nieprzekształconych  

- - - Opracowywanie planów zagospodarowania 
przestrzennego z zastosowaniem zasad 
zrównoważonego rozwoju i ochrony przestrzeni 
ekologicznej  

Burmistrz Żelechowa  
Organy uzgadniające 
dokumenty planistyczne 

- - - Wdrożenie wytycznych wynikających z audytu 
krajobrazowego, który sporządzi Wojewoda 
Mazowiecki do 2018 roku 

Burmistrz Żelechowa  
Właściciele i zarządcy 
obiektów, zarządy dróg, 
właściciele terenów 

Powierzchnia 
terenów objętych 
ochrona prawną 

- - Wprowadzanie ochrony nowych terenów i 
obiektów przyrodniczo cennych. 
Postuluje objęcie ochroną prawną cennych 
przyrodniczo terenów, tj: 

 „Kalinowski Bór” (rezerwat krajobrazowo-
leśny), który objąłby północną część boru 
między Podlesiem a Kalinowem i Goniwilkiem 
- lasem, zróżnicowany przyrodniczo, 
obejmujący chronione gatunki flory i fauny; 

 „Wygoda” (rezerwat leśno-florystyczny) 
obejmujący południową część Uroczyska 
Wygoda z wykształconym torfowiskiem i 
znaczną różnorodnością drzewostanów oraz 
zespołów lęgowych ptaków leśnych. 

Burmistrz Żelechowa 
RDOŚ 

Zahamowanie spadku 
różnorodności biologicznej oraz 
zapewnienie właściwego stanu 
ochrony dla możliwie dużej liczby 
gatunków oraz siedlisk 
przyrodniczych 

Wykonanie 
waloryzacji 

- 1 Wykonanie waloryzacji przyrodniczej gminy Burmistrz Żelechowa 

- - - Budowa i aktualizacja baz danych z zakresu 
zasobów przyrodniczych  

Burmistrz Żelechowa  
Starosta Garwoliński 

Powierzchnia 
terenów prawnie 
chronionych w ha 
Liczba pomników 

przyrody 

  Wprowadzanie ochrony nowych terenów i 
obiektów w postaci pomników przyrody, 
stanowisk dokumentacyjnych, użytków 
ekologicznych  

Burmistrz Żelechowa  
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Cel Wskaźnik Kierunek interwencji Podmiot 
odpowiedzialny Nazwa Wartość 

bazowa 
Wartość docelowa 

- - - Oznakowanie terenów i obiektów prawnie 
chronionych oraz ustawienie (lub uzupełnianie i 
konserwacja) tablic informacyjnych 

Burmistrz Żelechowa  
Regionalny Dyrektor 
Ochrony Środowiska 
w Warszawie 
Starosta Garwoliński 

Program 
zapobiegania 
bezdomności 

zwierząt  

1 1 Zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad 
bezdomnymi zwierzętami 

Burmistrz Żelechowa  

- - - Stworzenie procedur ochrony dzikich zwierząt w 
czasie ich przejścia przez tereny zurbanizowane 

Burmistrz Żelechowa  

Ochrona korytarzy ekologicznych i 
przeciwdziałania fragmentacji 
przestrzeni przyrodniczej 

- - - Opracowanie przebiegu korytarzy ekologicznych i 
uwzględnianie tych form w planowaniu 
przestrzennym 

Burmistrz Żelechowa  

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

Burmistrz Żelechowa  

- - - Szkolenie pracowników Policji w zakresie 
reagowania na zgłoszenia dotyczące pojawienia 
się dzikich zwierząt na terenach zurbanizowanych 

Burmistrz Żelechowa  
Polski Związek Łowiecki, 
Powiatowy Lekarz 
Weterynarii 

Rozwój obszarów zieleni 
urządzonej, a także terenów i 
obiektów służących wypoczynkowi 
i rekreacji  

Tereny zieleni - 
parki spacerowo - 
wypoczynkowe w 

ha 
Tereny zieleni - 
zieleńce w ha 

Zieleń uliczna w ha 
Tereny zieleni 

osiedlowej w ha 

 - 
 
 
 
- 
 
- 
 
- 

Utrzymanie bieżące zieleni urządzonej Burmistrz Żelechowa  
Właściciele terenów 

- - - Pielęgnacja i konserwacja drzew - pomników 
przyrody 

Burmistrz Żelechowa  
Właściciele gruntów 
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Cel Wskaźnik Kierunek interwencji Podmiot 
odpowiedzialny Nazwa Wartość 

bazowa 
Wartość docelowa 

Tereny zieleni - 
parki spacerowo - 
wypoczynkowe w 

ha 
Tereny zieleni - 
zieleńce w ha 

Zieleń uliczna w ha 
Tereny zieleni 

osiedlowej w ha 

 Tereny zieleni - 
parki spacerowo - 
wypoczynkowe w 

ha 
Tereny zieleni - 
zieleńce w ha 

Zieleń uliczna w ha 
Tereny zieleni 

osiedlowej w ha 

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

Burmistrz Żelechowa  

- - - Podniesienie standardów wyposażenia i jakości 
urządzenia istniejących publicznych terenów 
zieleni 

Burmistrz Żelechowa  
Właściciele terenów 

- - - Kontrola nad jakością i fachowością projektowania 
i wykonawstwa realizowanych przedsięwzięć z 
zakresu zieleni urządzonej 

Burmistrz Żelechowa  
Właściciele terenów 

- - - Zakładanie pasów zieleni izolacyjnej (ekranów) od 
nowo lokalizowanych stacji paliw, dróg, kolei 
i innych obiektów uciążliwych (ustalenia na etapie 
lokalizacji tych obiektów) 

Burmistrz Żelechowa  
Właściciele terenów 

- - - Rozwój szlaków turystycznych i ścieżek 
dydaktycznych na terenach interesujących 
przyrodniczo 

Burmistrz Żelechowa  
Nadleśnictwa 
 Starosta Garwoliński 

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

Burmistrz Żelechowa  
 Spółdzielnie 
mieszkaniowe, 
wspólnoty  
mieszkańców, 
Właściciele terenów 

Adaptacja wielofunkcyjnej 
gospodarki leśnej do 
zmieniających się warunków 

Wskaźnik lesistości 16,3 - Zwiększanie lesistości zarówno w wyniku 
sztucznych zalesień, jak i sukcesji naturalnej oraz 
racjonalizacja użytkowania gruntów, zmniejszenie 
fragmentacji  kompleksów leśnych 

Nadleśnictwo, ARiMR 
Właściciele lasów 

- - - Prowadzenie zabiegów pielęgnacji lasów i Nadleśnictwo 
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Cel Wskaźnik Kierunek interwencji Podmiot 
odpowiedzialny Nazwa Wartość 

bazowa 
Wartość docelowa 

gruntów leśnych Właściciele lasów 

- - - Ochrona lasów przed zagrożeniami biotycznymi 
(szkodliwe owady, grzyby patogeniczne, ssaki 
roślinożerne), abiotycznymi (ekstremalne zjawiska 
atmosferyczne i wahania poziomu wód 
gruntowych) i antropogenicznymi (pożary, 
zaśmiecanie lasu, zanieczyszczenia przemysłowe, 
zmiana stosunków wodnych) 

Nadleśnictwo 
Właściciele lasów 

   Monitoring lasów pod kątem reakcji drzew na 
zmiany klimatyczne, m.in. obserwacje 
fenologiczne, strefowe zmiany zasięgu gatunków  

Nadleśnictwo 
Właściciele lasów 

- - - Uaktualnienie lub opracowanie planów urządzania 
lasów, w tym nie stanowiących własności Skarbu 
Państwa 

Starosta Garwoliński 
Burmistrz Żelechowa  
Osoby prawne 
Właściciele lasów  
Nadleśnictwo 

- - - Ochrona i dokarmianie dzikich zwierząt Nadleśnictwo 

Poprawa walorów estetycznych 
przestrzeni i krajobrazu 
 
 

- - - Uporządkowanie stanu prawno - własnościowego 
nieruchomości w ewidencji gruntów 

Starosta Garwoliński, 
Burmistrz Żelechowa  
Właściciele obiektów i 
terenów 

- - - Wdrożenie zasad ustawy „krajobrazowej”  Burmistrz Żelechowa  
Marszałek 
Województwa,  
Właściciele i Zarządcy 
obiektów, Zarządy dróg, 
Właściciele terenów 

- - - Estetyzacja budynków i przestrzeni Burmistrz Żelechowa  
Właściciele obiektów i 
terenów 

 
Ryzyka:  

 występująca coraz częściej susza glebowa  
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 brak środków finansowych na realizację zadań 

 brak przepisów prawnych wymuszających zmianę stanu aktualnego 

 brak impulsów ekonomicznych do zainicjowania zmian 

 pogarszająca się kondycja ekonomiczna społeczeństwa 

 zmiana uwarunkowań prawnych, zmieniająca warunki realizacji inwestycji i pozostałych zamierzeń 

 brak akceptacji społecznej dla części wdrażanych zmian (objęcie ochrona prawną nowych obszarów) 

 brak efektywnej współpracy i koordynacji pomiędzy organami i podmiotami wyznaczonymi do realizacji zadań 

 brak wystarczającej kadry w instytucjach  gminnych, realizującej wyznaczone zadania  
 

8.9. Cele, wskaźniki oraz  kierunki działania dla obszaru interwencji: zagrożenia poważnymi awariami 

Cel Wskaźnik Kierunek interwencji Podmiot odpowiedzialny 

Nazwa Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

Przeciwdziałanie występowaniu 
i minimalizacja skutków 
negatywnych zjawisk 
atmosferycznych, 
geodynamicznych i awarii 
przemysłowych  
 
 
 
 
 
 
 
 

- - - Rozwój monitoringu zagrożeń środowiska oraz 
doskonalenie systemów ostrzegania przed 
niebezpiecznymi zjawiskami zachodzącymi w 
atmosferze lub hydrosferze, poważnymi awariami 
i katastrofami 

Burmistrz Żelechowa 
Straż Pożarna, Policja, 
Obrona Cywilna 

Nakłady poniesione na 
sprawny system  
zapobiegawczo – 
interwencyjno – 

ratunkowy w tys. zł. 

- - Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym 
i gotowości systemu zapobiegawczo – 
interwencyjno – ratunkowego na wypadek 
wystąpienia niebezpiecznego zjawiska  
zachodzącego w atmosferze lub hydrosferze, 
katastrofy i poważnej awarii   

Burmistrz Żelechowa 
Powiatowa Komenda Straży 
Pożarnej,  Ochotnicze Straże 
Pożarne, Obrona Cywilna,  
Policja, Służby ratownictwa 
medycznego 

Nakłady poniesione na 
sprawny system 
zapobiegawczo – 
interwencyjno – 

ratunkowy w tys. zł. 

- - Doposażenie straży pożarnej w sprzęt ratownictwa 
chemiczno-ekologicznego 

Starosta Garwoliński 
 Burmistrz Żelechowa 
 
 

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

Burmistrz Żelechowa 
Straż Pożarna, Policja, 
Placówki oświatowe,  Media 
lokalne 
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Cel Wskaźnik Kierunek interwencji Podmiot odpowiedzialny 

Nazwa Wartość 
bazowa 

Wartość 
docelowa 

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

Burmistrz Żelechowa 
Media lokalne 

   Kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez 
promocję zdrowia, edukację zdrowotną oraz 
prośrodowiskową oraz działania wspierające dostęp 
do zdrowej i bezpiecznej żywności, w tym m. in. 
poprawa poziomu aktywności fizycznej 
społeczeństwa, zmniejszenie liczby zachowań 
ryzykownych dla zdrowia 

Placówki służby zdrowia 
Burmistrz Żelechowa 
Placówki oświatowe 
 Media lokalne 

   Poprawa stanu bezpieczeństwa na drogach gminy  Zarządcy dróg, kierowcy, 
policja, inspekcja drogowa 

 
Ryzyka:  
 

 zmiany klimatu i związane z tym nieprzewidziane zjawiska typu wichury, tornada itp. 

 występujące coraz częściej susze, zwiększające zagrożenie pożarami 

 brak wystarczających środków finansowych na potrzeby systemu ratowniczo - interwencyjnego w obliczu nowych zagrożeń wynikających ze zmian 
klimatu brak przepisów prawnych wymuszających zmianę stanu aktualnego 

 zmiana uwarunkowań prawnych, zmieniająca warunki realizacji inwestycji i pozostałych zamierzeń 

 brak efektywnej współpracy pomiędzy organami i podmiotami wyznaczonymi do realizacji zadań 

 brak wystarczającej kadry w instytucjach  gminnych, realizującej wyznaczone zadania  

 brak wystarczającej kontroli nad działaniami prowadzonymi przez podmioty gospodarcze 
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8.10. Cele, wskaźniki oraz  kierunki działania dla zagadnienia horyzontalnego: edukacja ekologiczna 

Cel Wskaźnik Kierunek interwencji Podmiot 
odpowiedzialny Nazwa Wartość 

bazowa 
Wartość 

docelowa 

Wykształcenie u mieszkańców 
nawyków i zachowań 
proekologicznych oraz poczucia 
odpowiedzialności za stan i 
ochronę środowiska  

Opracowanie 
programu 

0 1 Opracowanie i wdrożenie gminnego programu edukacji 
ekologicznej 

Burmistrz Żelechowa  

- - - 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.) 

Burmistrz Żelechowa 
Placówki oświatowe 

- - - Rozwój działu dotyczącego edukacji ekologicznej i ochrony 
środowiska w bibliotekach szkolnych i gminnych 

Biblioteki 
Placówki oświatowe 

- - - Kształtowanie proekologicznych postaw konsumenckich: 
zachęcanie do stosowania oznakowań opakowań produktów 
przyjaznych dla środowiska, promowanie znaków ekologicznych, 
promowanie produktów w opakowaniach łatwo poddających się 
odzyskowi oraz opakowaniach wielokrotnego użytku 

Burmistrz Żelechowa  
Stowarzyszenia i 
organizacje 
ekologiczne 
Placówki oświatowe i 
kulturalne, Media 

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

Burmistrz Żelechowa  
Starosta Garwoliński, 
Pozostałe instytucje i 
urzędy 

- - - Zapewnienie każdemu mieszkańcowi gminy dostępu do 
informacji na temat stanu środowiska, możliwości ochrony 
środowiska i wynikających z tego korzyści zdrowotnych, 
ekologicznych i ekonomicznych 

Burmistrz Żelechowa 
 

   Zapewnienie partycypacji społecznej w sprawach istotnych dla 
stanu środowiska - konsultacji społecznych, strategicznych ocen 
oddziaływania na środowisko opracowywanych dokumentów i 
planowanych przedsięwzięć 

Burmistrz Żelechowa 
Pozostałe instytucje i 
urzędy 

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

Burmistrz Żelechowa  
Starosta, Pozostałe 
instytucje i urzędy 
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Cel Wskaźnik Kierunek interwencji Podmiot 
odpowiedzialny Nazwa Wartość 

bazowa 
Wartość 

docelowa 

- - - Edukowanie mieszkańców w drodze przekazywania informacji 
bezpośrednich, np. obejmujących ogłoszenie burmistrzów i 
wójtów gmin zachęcające do udziału w zbiórce i wyjaśniające 
cele i korzyści wynikające ze zbiórki selektywnej, zmiany 
sposobu ogrzewania na bardziej ekologiczny, oszczędzania 
energii, itp. 

Burmistrz Żelechowa  
Pozostałe instytucje i 
urzędy 

Stosowanie i promocja zielonych 
zamówień publicznych i zielonych 
zakupów 

- - - Uwzględnianie kwestii środowiskowych, jako kryterium 
dodatkowego przy procedurze przetargowej 

Burmistrz Żelechowa  
Podległe jednostki 

- - - Zwiększenie świadomości pracowników urzędów i instytucji 
dotyczące stosowania kryteriów środowiskowych w 
zamówieniach publicznych (popularyzacja katalogu kryteriów 
środowiskowych i zasad ich stosowania oraz przykładów 
dobrych praktyk) 

Burmistrz Żelechowa  
Podległe jednostki 

- - - Promocja praktyk zielonych zakupów w sektorze prywatnym Burmistrz Żelechowa  
Podległe jednostki 

 
Ryzyka:  
 

 brak środków finansowych na realizację zadań 

 brak przepisów prawnych wymuszających zmianę stanu aktualnego 

 brak impulsów ekonomicznych do zainicjowania zmian 

 zmiana uwarunkowań prawnych, zmieniająca warunki realizacji inwestycji i pozostałych zamierzeń 

 brak efektywnej współpracy pomiędzy organami i podmiotami wyznaczonymi do realizacji zadań 

 brak wystarczającej kadry w instytucjach  gminnych, realizującej wyznaczone zadania  
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9.  Harmonogram realizacji zadań własnych wraz z ich finansowaniem 
Lp. Zadanie Podmiot 

odpowiedzialny za 
realizację 

Szacunkowe koszty realizacji zadania w tys. zł. Źródła 
finansowania 2016 2017 2018 2019 2020 Razem 

Obszar interwencji: ochrona klimatu i jakości powietrza 

1.  Opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji wraz 
z inwentaryzacją źródeł emisji (w trakcie realizacji) 

Gmina Żelechów 18,0 - - - - 18,0 Budżet gminy 
Fundusze 
ekologiczne 

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

Gmina Żelechów W ramach bieżącej działalności Budżet gminy 

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

Gmina Żelechów W ramach bieżącej działalności Budżet gminy 

4.  Zmiana, naprawy i konserwacja źródeł ciepła Gmina Żelechów Koszty w zależności od potrzeb i możliwości 
finansowania 

Budżet gminy 
Budżet powiatu 
Fundusze 
ekologiczne 
Środki 
inwestorów 

5.  Termomodernizacja budynków Właściciele 
obiektów 

Gmina Żelechów 

Koszty w zależności od potrzeb i możliwości 
finansowania 

Budżet gminy 
Budżet powiatu 
Fundusze 
ekologiczne 
Środki 
inwestorów 

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

Gmina Żelechów, 
placówki 

oświatowe, media 

0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 Budżet gminy 
Fundusze 
ekologiczne 

7.  Ograniczanie pylenia wtórnego poprzez oczyszczanie dróg Gmina Żelechów 55,0 55,0 60,0 60,0 65,0 295,0 Budżet gminy 

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

Gmina Żelechów 500,0 500,0 550,0 550,0 600,0 2700,0 Budżet gminy 
 

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

Gmina Żelechów - 10,0 0 0 0 10,0 Budżet gminy 

10.  Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie ochrony 
powietrza i przedstawienie szkodliwego oddziaływania 

Gmina Żelechów 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 Budżet gminy 
Fundusze 
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Lp. Zadanie Podmiot 
odpowiedzialny za 

realizację 

Szacunkowe koszty realizacji zadania w tys. zł. Źródła 
finansowania 2016 2017 2018 2019 2020 Razem 

zanieczyszczeń pyłowych i gazowych dla zdrowia i kosztów 
społeczno - ekonomicznych spowodowanych zanieczyszczeniem 
atmosfery 

ekologiczne 

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

Gmina Żelechów 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 Budżet gminy 
Fundusze 
ekologiczne 

12.  Inwentaryzacja podmiotów prowadzących działalność 
powodującą emisje uciążliwych odorów  

Gmina Żelechów - 5,0 1,0 1,0 1,0 8,0 Budżet gminy 
 

13.  
Pomoc w usuwaniu wyrobów zwierających azbest z terenu 
gminy  

Gmina Żelechów 30,0 30,0 40,0 40,0 50,0 190,0 Budżet gminy 
Fundusze 
ekologiczne 

14.  
Promowanie proekologicznych zachowań właścicieli pojazdów 

Gmina Żelechów W ramach bieżącej działalności Budżet gminy 
Fundusze 
ekologiczne 

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

Gmina Żelechów Koszty w zależności od potrzeb i możliwości 
finansowania 

Budżet gminy 
Fundusze 
ekologiczne 
Środki 
zewnętrzne 

Obszar interwencji: zagrożenia hałasem 

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

Gmina Żelechów 
Powiat Garwoliński 

WIOŚ 

W ramach bieżącej działalności Budżet gminy 
 

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

Gmina Żelechów W ramach bieżącej działalności Budżet gminy 
 

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

Gmina Żelechów W ramach bieżącej działalności Budżet gminy 
 

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 

Gmina Żelechów 
Powiat Garwoliński 

Województwo 
mazowieckie 

Koszty w zależności od potrzeb i możliwości 
finansowania 

Budżet gminy 
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Lp. Zadanie Podmiot 
odpowiedzialny za 

realizację 

Szacunkowe koszty realizacji zadania w tys. zł. Źródła 
finansowania 2016 2017 2018 2019 2020 Razem 

Zarządy dróg 

20.  Przebudowa, budowa i remont dróg publicznych  Gmina Żelechów 
Powiat Garwoliński 

Województwo 
mazowieckie 
Zarządy dróg 

 

2500,0 2500,0 2550,0 2550,0 2600,0 12700,0 Budżet gminy 
Budżet powiatu 
Budżet 
województwa 

21.  Budowa i remonty wiat przystankowych 
 

Gmina Żelechów 
Przewoźnicy 

5,0 5,0 5,0 5,0 5,0 25,0 Budżet gminy 

Obszar interwencji: pola elektromagnetyczne 

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

Gmina Żelechów 
 

W ramach bieżącej działalności Budżet gminy 
 

Obszar interwencji: gospodarowanie wodami 

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

Gmina Żelechów 
Przedsiębiorstwa 

wodociągowe 

W ramach bieżącej działalności Budżet gminy 
Środki 
zewnętrzne 
 

24.  Wsparcie dla Spółki Wodnej w zakresie bieżącego utrzymania 
wód i urządzeń wodnych oraz remontów urządzeń melioracji 
wodnych szczegółowych  

Gmina Żelechów Koszty w zależności od potrzeb i możliwości 
finansowania 

Budżet gminy 
 

Obszar interwencji: gospodarka wodno - ściekowa 

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

Gmina Żelechów 
Zakład Gospodarki 

Komunalnej 

Koszty w zależności od potrzeb i możliwości 
finansowania 

Budżet gminy 

26.  Budowa nowych odcinków sieci wodociągowej  
 

Gmina Żelechów 
Zakład Gospodarki 

Komunalnej 

Koszty w zależności od potrzeb i możliwości 
finansowania 

Budżet gminy 
Fundusze 
ekologiczne 
Środki UE 

27.  Konserwacja i naprawy sieci wodociągowej, w miarę potrzeb Gmina Żelechów 
Zakład Gospodarki 

Komunalnej 

Koszty w zależności od potrzeb i możliwości 
finansowania 

Budżet gminy 
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Lp. Zadanie Podmiot 
odpowiedzialny za 

realizację 

Szacunkowe koszty realizacji zadania w tys. zł. Źródła 
finansowania 2016 2017 2018 2019 2020 Razem 

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

Gmina Żelechów 
Zakład Gospodarki 

Komunalnej 

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 Budżet gminy 

29.  Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i 
przydomowych oczyszczalni ścieków 

Gmina Żelechów 
 

W ramach kosztów bieżących Budżet gminy 

30.  Kontrola stanu technicznego zbiorników bezodpływowych 
(szamb) 

Gmina Żelechów 
 

W ramach kosztów bieżących Budżet gminy 

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

Gmina Żelechów 
 

W ramach kosztów bieżących Budżet gminy 

32.  Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą  Gmina Żelechów 
Zakład Gospodarki 

Komunalnej 

Koszty w zależności od potrzeb i możliwości 
finansowania 

Budżet gminy 
Fundusze 
ekologiczne 
Środki UE 

33.  Modernizacja, konserwacja  i remonty sieci kanalizacyjnej Gmina Żelechów Koszty w zależności od potrzeb i możliwości 
finansowania 

Budżet gminy 
 

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

Gmina Żelechów 
Właściciele 
obiektów 

Koszty w zależności od potrzeb i możliwości 
finansowania 

Budżet gminy 
 

35.  Utrzymanie urządzeń przepompowni ścieków i wód opadowych 
 

Gmina Żelechów 
 

45,0 45,0 50,0 50,0 55,0 245,0 Budżet gminy 
 

36.  
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla posesji 
rozproszonych 

Właściciele 
nieruchomości 

Gmina Żelechów 

500,0 500,0 500,0 - - 1500,0 Budżet gminy 
Środki UE 
 

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

Gmina Żelechów 
Spółki Wodne 

WZMiUW 
RZGW 

Właściciele terenów 

200,0 200,0 220,0 220,0 230,0 1070,0 Budżet gminy 
Budżet państwa 

Obszar interwencji: gleby 

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

Gmina Żelechów 
Mazowiecki 

Ośrodek Doradztwa 
Rolniczego 

W ramach bieżącej działalności 
 

Budżet gminy 
Budżet 
województwa 
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Lp. Zadanie Podmiot 
odpowiedzialny za 

realizację 

Szacunkowe koszty realizacji zadania w tys. zł. Źródła 
finansowania 2016 2017 2018 2019 2020 Razem 

39.  
Likwidacja „dzikich” wysypisk 

Gmina Żelechów 
Właściciele terenów 

Nadleśnictwo 

Koszty w zależności od potrzeb i możliwości 
finansowania 

Budżet gminy 
Budżet państwa 

Obszar interwencji: gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

40.  Realizacja programu usuwania z budynków pokryć dachowych i 
ściennych zawierających azbest 

Gmina Żelechów 
Powiat Garwoliński 

Właściciele 
obiektów 

Koszty w zależności od potrzeb i możliwości 
finansowania 

Budżet gminy 
Budżet powiatu 
WFOŚiGW 
Środki właścicieli 
obiektów 

41.  Odbiór i utylizacja padłych zwierząt Gmina Żelechów Koszty w zależności od potrzeb i możliwości 
finansowania 

Budżet gminy 

42.  Odbiór i unieszkodliwianie osadów ściekowych Gmina Żelechów Koszty w zależności od potrzeb i możliwości 
finansowania 

Budżet gminy 

43.  Budowa infrastruktury służącej do selektywnej zbiórki odpadów Gmina Żelechów Koszty w zależności od potrzeb i możliwości 
finansowania 

Budżet gminy 

44.  Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych Gmina Żelechów 700,0 750,0 800,0 800,0 800,0 3850,0 Budżet gminy 

45.  Monitoring terenu po wysypisku odpadów w Kotłówce Gmina Żelechów 12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 60,0 Budżet gminy 

46.  Sprzątanie śmieci na terenach leśnych Nadleśnictwa Garwolin Nadleśnictwo 
Garwolin 

10,0 9,0 8,0 7,0 6,0 40,0 Budżet państwa 

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

Gmina Żelechów 10,0 10,0 10,0 10,0 10,0 50,0 Budżet gminy 

Obszar interwencji: zasoby przyrodnicze 

48.  Wykonanie waloryzacji przyrodniczej gminy Gmina Żelechów 10,0 10,0 Budżet gminy 
WFOŚiGW 

49.  Budowa i aktualizacja bazy danych o zasobach przyrodniczych 
gminy 

Gmina Żelechów 
RDOŚ 

W ramach bieżącej działalności Budżet gminy 

50.  Pielęgnacja i konserwacja drzew - pomników przyrody 
 

Gmina Żelechów 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 Budżet gminy 

51.  Zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad bezdomnymi 
zwierzętami 

Gmina Żelechów 50,0 50,0 50,0 50,0 50,0 250,0 Budżet gminy 
Fundusze 
ekologiczne 

52.  Urządzanie, rozbudowa, modernizacja i rewitalizacja zarówno Gmina Żelechów 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 500,0 Budżet gminy 
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Lp. Zadanie Podmiot 
odpowiedzialny za 

realizację 

Szacunkowe koszty realizacji zadania w tys. zł. Źródła 
finansowania 2016 2017 2018 2019 2020 Razem 

istniejących, jak i nowych terenów zieleni urządzonej Fundusze 
ekologiczne 

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

Gmina Żelechów W ramach bieżącej działalności Budżet gminy 

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

Gmina Żelechów W ramach bieżącej działalności Budżet gminy 

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

Gmina Żelechów Koszty w zależności od potrzeb i możliwości 
finansowania 

Budżet gminy 

Obszar interwencji: zagrożenia poważnymi awariami 

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

Gmina Żelechów 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10,0 Budżet gminy 

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

Gmina Żelechów 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 2,5 Budżet gminy 

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

Gmina Żelechów 600,0 600,0 650,0 650,0 700,0 3200,0 Budżet gminy 

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

Gmina Żelechów W ramach bieżącej działalności Budżet gminy 

Obszar interwencji: edukacja ekologiczna 

60.  Opracowanie i wdrożenie gminnego programu edukacji 
ekologicznej 

Gmina Żelechów W ramach działań bieżących Budżet gminy 

61.  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.) 

Gmina Żelechów 20,0 20,0 20,0 20,0 20,0 100,0 Budżet gminy 
Fundusze 
ekologiczne 

62.  Szkolenia dla pracowników instytucji publicznych w zakresie Gmina Żelechów 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 5,0 Budżet gminy 
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Lp. Zadanie Podmiot 
odpowiedzialny za 

realizację 

Szacunkowe koszty realizacji zadania w tys. zł. Źródła 
finansowania 2016 2017 2018 2019 2020 Razem 

przepisów o dostępie społeczeństwa do informacji o środowisku  

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

Gmina Żelechów W ramach działań bieżących Budżet gminy 

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

Gmina Żelechów Koszty w zależności od potrzeb i możliwości 
finansowania 

Budżet gminy 

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

Gmina Żelechów W ramach działań bieżących Budżet gminy 

66.  Kształtowanie proekologicznych postaw konsumenckich: 
zachęcanie do stosowania oznakowań opakowań produktów 
przyjaznych dla środowiska, promowanie znaków ekologicznych, 
promowanie produktów w opakowaniach łatwo poddających się 
odzyskowi oraz opakowaniach wielokrotnego użytku 

Gmina Żelechów W ramach działań bieżących Budżet gminy 
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10.  Harmonogram realizacji zadań monitorowanych wraz z ich finansowaniem 
Lp. Zadanie Podmiot 

odpowiedzialny za 
realizację 

Szacunkowe 
koszty 

realizacji 
zadania w 

tys. zł. 

Źródła finansowania 

Obszar interwencji: ochrona klimatu i jakości powietrza 

1.  Tworzenie stref z zakazem ruchu samochodowego oraz stref ograniczonego ruchu Gmina Żelechów 
Zarządy dróg 

Brak danych 
dotyczących 

kosztów 

Budżet powiatu 
Budżet gminy  
Środki zewnętrzne 

2.  Wprowadzenie ograniczeń prędkości na drogach o pylącej nawierzchni Gmina Żelechów 
Zarządy dróg 

W ramach 
bieżącej 

działalności 

Budżet gminy 

Obszar interwencji: zagrożenia hałasem 

3.  Inwentaryzacja źródeł uciążliwości akustycznej Gmina Żelechów 
Zarządy dróg, WIOŚ 

W ramach 
bieżącej 

działalności 

Budżet gminy 
Budżet państwa 

Obszar interwencji: pola elektromagnetyczne 

4.  
Wykonywanie pomiarów promieniowania elektromagnetycznego oraz dokonanie 
"Zgłoszenia środowiskowego" do burmistrza  

Inwestorzy 
uruchamiający źródło 

emisji pól 
elektromagnetycznych 

Brak danych 
dotyczących 

kosztów 

Środki inwestorów 

5.  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 

WIOŚ, PPIS W ramach 
bieżącej 

działalności 

Budżet państwa 

Obszar interwencji: gospodarowanie wodami 

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

Powiat 
Województwo 

W ramach 
bieżącej 

działalności 

Budżet powiatu 
Budżet województwa 

7.  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 

RZGW w Warszawie W ramach 
bieżącej 

działalności 

NFOŚiGW, środki RZWG, 
WFOŚiG  

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

RZGW w Warszawie W ramach 
bieżącej 

działalności 

Budżet państwa 

9.  Określenie linii brzegowej (odnowa osłony geodezyjnej) – uporządkowanie zasobów Powiat,  Gmina Brak danych Budżet powiatu 
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Lp. Zadanie Podmiot 
odpowiedzialny za 

realizację 

Szacunkowe 
koszty 

realizacji 
zadania w 

tys. zł. 

Źródła finansowania 

geodezyjnych Żelechów, Urząd 
Marszałkowski, 

Wojewoda, WZMiUW, 
RZGW, RDOŚ 

dotyczących 
kosztów 

 WFOŚiGW w Warszawie, 
RDOŚ, Budżet województwa 

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

Powiat, PWiK, Urząd 
Marszałkowski, 

Wojewoda, WZMiUW, 
RZGW, WIOŚ 

15,0 Budżet powiatu 
Budżet województwa 
WFOŚiGW w Warszawie 

Obszar interwencji: zasoby przyrodnicze 

11.  Opracowanie i aktualizacja uproszczonych planów urządzenia lasów  Powiat 
Nadleśnictwo  

Brak danych 
dotyczących 

kosztów 

Budżet powiatu 
WFOŚiGW 
w Warszawie 

12.  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) 

Powiat 
Nadleśnictwo 

Garwolin 

Brak danych 
dotyczących 

kosztów 

Budżet powiatu 

13.  Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych Powiat 
Nadleśnictwo 

Brak danych 
dotyczących 

kosztów 

ARiMR 

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

 
Nadleśnictwo 

Brak danych 
dotyczących 

kosztów 

Budżet państwa, Środki 
właścicieli lasów 

15.  Zalesienia gruntów porolnych Nadleśnictwo 
Właściciele terenów 

Brak danych 
dotyczących 

kosztów 

Budżet państwa, Środki 
właścicieli lasów 

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

 
Nadleśnictwo 

Brak danych 
dotyczących 

kosztów 

Budżet państwa, Środki 
właścicieli lasów 

17.  Budowa i remont dróg leśnych służących do celów ochrony przeciw pożarowej  Nadleśnictwo Brak danych 
dotyczących 

kosztów 

Środki z UE 

18.  Gospodarowanie zwierzyną dziko żyjącą (dokarmianie zwierzyny, reagowanie w Nadleśnictwo W ramach Środki Nadleśnictwa,  
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Lp. Zadanie Podmiot 
odpowiedzialny za 

realizację 

Szacunkowe 
koszty 

realizacji 
zadania w 

tys. zł. 

Źródła finansowania 

przypadkach kolizji komunikacyjnych z udziałem zwierzyny, regulacja liczebności populacji 
zwierzyny poprzez odłów) 

bieżącej 
działalności 

Budżet gminy 

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

Nadleśnictwo W ramach 
bieżącej 

działalności 

Środki Nadleśnictwa 

Obszar interwencji: zagrożenia poważnymi awariami 

20.  

Doposażenie w specjalistyczny sprzęt  ratowniczo-gaśniczy 

Komenda Powiatowa 
PSP  

Brak danych 
dotyczących 

kosztów 

WFOŚiGW, Budżet gminy, 
Budżet powiatu, Komenda 
Wojewódzka PSP w 
Warszawie, środki własne 

21.  

Zakup pojazdów wykorzystywanych do działań ratowniczo-gaśniczych 

Komenda Powiatowa 
PSP  

Brak danych 
dotyczących 

kosztów 

WFOŚiGW, Budżet gminy, 
Budżet powiatu, Komenda 
Wojewódzka PSP w 
Warszawie, środki własne 

22.  
Propagowanie zasad przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym i zasad bezpiecznych 
zachowań 

Komenda Powiatowa 
PSP  

Brak danych 
dotyczących 

kosztów 

WFOŚiGW, Budżet gminy, 
Budżet powiatu, Komenda 
Wojewódzka PSP w 
Warszawie, środki własne 
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11. System realizacji programu ochrony środowiska 
 
System realizacji programu ochrony środowiska obejmuje wiele organów, instytucji i  podmiotów na 
poziomie gminnym, powiatowym, wojewódzkim i krajowym. Podmiotami odpowiedzialnymi za 
realizację zaproponowanych w programie działań są przede wszystkim jednostki samorządu 
terytorialnego (powiat i gmina) wraz z ich jednostkami organizacyjnymi i pomocniczymi, podmioty 
realizujące poszczególne zadania wymienione w harmonogramie, a także podmioty kontrolujące 
przebieg realizacji i efekty programu. Wreszcie, jest to ogół społeczeństwa zamieszkującego daną 
jednostkę administracyjną. 
 
Realizacja Programu ochrony środowiska dla gminy Żelechów wymaga opracowania i wdrożenia 
odpowiednich procedur, określających zasady współpracy wymienionych w programie podmiotów 
oraz określenia zasad finansowania zadań.  
  
Wiodącą rolę przy wdrażaniu wielu celów i zadań zaproponowanych w Programie ochrony 
środowiska  pełnić będzie  Burmistrz Żelechowa, prowadząc działania poprzez upoważnione osoby 
i odpowiednie wydziały Urzędu Miejskiego. Rolą Burmistrza będzie: 
 

 inicjowanie działań wynikających z programu ochrony środowiska,  

 koordynacja zaplanowanych działań,  

 monitorowanie realizacji celów, 

 zapewnienie spójności między Programem a innymi dokumentami o charakterze wykonawczym 
(politykami, planami i programami rozwoju), jak również planami zagospodarowania 
przestrzennego na terenie gminy.  

 składanie Radzie Miejskiej raportów z wykonania programu.  
 
Działania Burmistrza Żelechowa polegać będą na: 
 

 ustanowieniu koordynatora działań lub komitetu koordynacyjnego czuwającego nad realizacją 
postanowień Programu i delegującego poszczególne zadania na pozostałych uczestników, 

 powołaniu zespołu zadaniowego, związanego z realizacją programu, 

 podejmowaniu współpracy i włączeniu do realizacji programu jak najszerszego grona 
społeczności gminy oraz wszystkich interesariuszy, 

 stanowieniu prawa lokalnego – w formie podejmowania uchwał, zarządzeń oraz decyzji 
administracyjnych związanych z zawartością programu, 

 aktywnym poszukiwaniu wewnętrznych i zewnętrznych źródeł finansowania dla wyznaczonych 
programem zadań, 

 sukcesywnym realizowaniu harmonogramu rzeczowo - finansowego i kierunków interwencji, 

 umieszczaniu w corocznych budżetach i wieloletniej prognozie finansowej zadań wyznaczonych 
w programie ochrony środowiska, 

 wprowadzaniu niezbędnych korekt w realizacji zadań, w zależności od sytuacji finansowej, 
organizacyjnej i prawnej powiatu, 

 monitorowaniu postępów w realizacji programu oraz płynących stąd zmian i korzyści, 

 wykonaniu okresowej oceny realizacji programu poprzez dwuletnie raporty, 

 prowadzeniu działań promocyjnych związanych z wykonywaniem programu. 
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Zarządzanie środowiskiem realizowane będzie przy wykorzystaniu różnego rodzaju instrumentów, 
do których należą:  
 

 instrumenty prawne i organizacyjne (ustawy, rozporządzenia, obwieszczenia a także  pozwolenia 
na wprowadzanie do środowiska substancji lub energii, decyzje administracyjne, ustalające 
warunki realizacji przedsięwzięć, które umożliwiają uzyskanie najlepszych efektów w zakresie 
ochrony środowiska, kompetencje kontrolne), 

 instrumenty ekonomiczne (opłaty, dotacje, subwencje, fundusze celowe, ulgi podatkowe, 
preferencyjne kredyty i pożyczki), 

 instrumenty społeczne (komunikacja społeczna, dostęp do informacji o środowisku, współpraca 
i budowanie partnerstwa pomiędzy samorządem a społeczeństwem) , 

 instrumenty planistyczne i strukturalne (plany zagospodarowania przestrzennego, strategie, 
plany i programy). 

 
Zadania z zakresu ochrony środowiska realizowane będą również przez samorząd powiatowy 
i wojewódzki oraz jednostki budżetowe im podległe - w zakresie ich obowiązków i kompetencji. 
Część zadań leży w gestii organów centralnych - ministerstw, instytucji i organizacji. 
 
Zadania z zakresu ochrony środowiska wykonują także organy administracji niezespolonej m.in. 
regionalne zarządy gospodarki wodnej, nadleśnictwa, zarządy melioracji i urządzeń wodnych. 
Dużą rolę w realizacji zadań na rzecz ochrony środowiska pełnią instytucje niepaństwowe: jednostki 
badawczo-rozwojowe, agencje, fundacje, organizacje gospodarcze i  społeczne, organizacje 
ekologiczne.  
 
Burmistrz współpracuje z następującymi organami i instytucjami: 
 
1. poziom gminny 
 

 Jednostki organizacyjne gminy 
 
2. poziom powiatowy 
 

 Starosta Powiatu Garwolińskiego 

 Zarząd Powiatu Garwolińskiego 

 Rada Powiatu Garwolińskiego 

 Wydziały Starostwa Powiatowego w Garwolinie (a w szczególności Wydział Rolnictwa i Ochrony 
Środowiska) 

 Powiatowa Komenda Straży Pożarnej 

 Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego 

 Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna 

 Powiatowy Inspektor Weterynarii 

 Pozostałe jednostki organizacyjne powiatu 
 
3. poziom wojewódzki 
 

 Marszałek Województwa Mazowieckiego 

 Sejmik Województwa Mazowieckiego 

 Wojewoda Mazowiecki 

 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie 

 Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie 

 Wojewódzki Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych w Warszawie 
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 Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Warszawie 

 Zarząd Dróg Wojewódzkich w Warszawie 

 Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego 

 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 Okręgowy Urząd Górniczy w Warszawie 

 ośrodki doradztwa rolniczego 
 
4. poziom centralny: 
 

 Minister właściwy do spraw środowiska 

 Krajowy Zarząd Gospodarki Wodnej 

 Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej 

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

 Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska 
 
Powyżej wymienione organy i instytucje wykonują zadania i sprawują kontrolę w oparciu o przepisy 
prawa, w zakresie objętym ich właściwością. 
 
Część zadań będzie wykonywana przez spółki komunalne lub podmioty prywatne wyłonione 
w drodze publicznych przetargów. W zarządzaniu środowiskiem biorą udział także podmioty 
gospodarcze korzystające ze środowiska. Część zadań realizowana będzie przez samych mieszkańców 
miasta. Ważnym elementem jest edukacja ekologiczna i komunikacja ze społeczeństwem.  
 
Kontrola realizacji programu wymaga oceny stopnia realizacji przyjętych w nim celów i działań, 
przewidzianych do wykonania. Systematycznie oceniany będzie stopień rozbieżności między 
założeniami a realizacją programu oraz analizowane przyczyny tych niespójności.  
 
Proces uchwalania aktualizacji programu ochrony środowiska jest poprzedzony etapem opiniowania. 
Programu podlega zaopiniowaniu przez Zarząd Powiatu Garwolińskiego.  
 
Burmistrz co 2 lata sporządzi raport z wykonania programu ochrony środowiska i przedstawi go 
Radzie Miejskiej. W  2018 roku nastąpi ocena realizacji przedsięwzięć priorytetowych przewidzianych 
do realizacji w latach 2016 - 2017. Ten cykl będzie się powtarzał co dwa lata, co zapewni ciągły 
nadzór nad wykonaniem programu.  
 
System monitoringu realizacji programu ochrony środowiska składa się z podstawowych elementów: 
 

 monitoringu środowiska, 

 monitoringu wdrażania zapisów programu ochrony środowiska, a także jego przygotowania, 
oceny i aktualizacji, 

 monitoringu społecznego (odczucia i skutki), 

 monitoringu, inspekcji i egzekucji leżących w zakresie zadań WIOŚ i innych instytucji. 
 
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. 
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Tabela 15. Wskaźniki efektywności Programu 

Wskaźnik Jednostka Stan 
1995 r. 

Stan 
2000 r. 

Stan 
2005 r. 

Stan 
2014 r. 

Długość sieci wodociągowej  km 15,8 94,2 98,1 129,2 

Połączenia sieci wodociągowej prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania sztuka 286 1320 1350 1855 

Ludność korzystająca z sieci wodociągowej osoba 602 875 6187 7630 

Korzystający w wodociągu w % ogółu ludności % - - 73,5 91,0 

Woda dostarczona gospodarstwom domowym dam3 69,7 141,7 200,2 230,4 

Zużycie wody na jednego korzystającego m3/rok - - 32,4 30,2 

Zużycie wody na jednego mieszkańca m3/rok - - 26,4 27,5 

Zużycie wody na cele przemysłowe dam3/rok - 24 11 9 

Długość sieci kanalizacyjnej  km 3,7 4,9 13,5 20,2 

Połączenia sieci kanalizacyjnej prowadzące do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania sztuka 49 183 549 835 

Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej osoba 712 1263 2168 3872 

Korzystający z kanalizacji w % ogółu ludności % - - 25,8 46,2 

Różnica pomiędzy odsetkiem ludzi korzystających z wodociągu a korzystających z kanalizacji % - - 47,7 44,8 

Ścieki odprowadzone siecią kanalizacyjną dam3 - 95,0 138,5 175,0 

Ścieki oczyszczane łącznie z wodami infiltracyjnymi i ściekami dowożonymi dam3 - 135 142 175 

Zbiorniki bezodpływowe sztuk - - - 970 

Przydomowe oczyszczalnie ścieków sztuk - - - 83 

Stacje zlewne sztuk - - - 1 

Ścieki przemysłowe odprowadzane ogółem dam3 - 18 9 3 

Ścieki przemysłowe odprowadzane do sieci kanalizacyjnej dam3 - 12 5 3 

Ścieki oczyszczane przemysłowe dam3 - 9 6 0 

Liczba oczyszczalni ścieków komunalnych sztuk 1 1 1 1 

Przepustowość oczyszczalni ścieków komunalnych według projektu m3/dobę - 370 2000 2000 

Ludność obsługiwana przez oczyszczalni ścieków osoba 840 2000 3280 4003 

Równoważna liczba mieszkańców dla oczyszczalni ścieków osoba - 2138 16300 16300 

Liczba oczyszczalni ścieków przemysłowych sztuk 1 1 1 0 

Przepustowość projektowa oczyszczalni przemysłowych m3/dobę 200 200 200 - 

Zużycie energii elektrycznej o niskim napięciu w gospodarstwach domowych  MWh 1935 2275 2603 2881 

Zużycie energii elektrycznej  na 1 mieszkańca kWh - - 642,1 698,6 

Zużycie energii elektrycznej na 1 korzystającego (gospodarstwo domowe) kWh - - 1787,8 2006,3 

Długość czynnej sieci gazowej  km 15,7 17,7 30,6 31,6 

Odbiorcy gazu z sieci gosp. dom. - 884 850 924 
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Wskaźnik Jednostka Stan 
1995 r. 

Stan 
2000 r. 

Stan 
2005 r. 

Stan 
2014 r. 

Ludność korzystająca z sieci gazowej osoba - - 2683 2985 

Czynne połączenia sieci gazowej do budynków mieszkalnych sztuka - 577 617 668 

Odbiorcy gazu ogrzewający mieszkania gazem gosp. dom. - - 537 562 

Korzystający z gazu w % ogółu ludności % - - 31,9 35,6 

Zużycie gazu z sieci  tys. m3 - 802,0 722,9 669,5 

Zużycie gazu z sieci na jednego korzystającego m3 - - 269,4 221,6 

Zużycie gazu z sieci na jednego mieszkańca m3 - - 85,5 79,2 

Zużycie gazu na ogrzewanie mieszkań  tys. m3 - - 633,5 643,6 

Odpady komunalne zmieszane odpady zebrane w ciągu roku ton - - 663,52 313,18 

Odpady komunalne zmieszane odpady zebrane w ciągu roku ogółem na 1 mieszkańca kg - - 78,5 37,4 

Odpady komunalne z gospodarstw domowych przypadające na 1 mieszkańca kg - - 55,1 32,8 

Osady ściekowe wytworzone w ciągu roku ton - - 12 43 

Jednostki odbierające odpady w badanym roku wg obszaru działalności sztuka - - - 3 

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 % - - 15,5 16,3 

Powierzchnia gruntów leśnych (w tym lasów) ha 1287 1303 1404 1440,9 

Powierzchnia lasów ha - 1282,5 1361,5 1429,5 

Odnowienia i zalesienia ha - 11,3 0 3,3 

Powierzchnia obszarów prawnie chronionych ha 0 0 0 0 

Rezerwaty przyrody ha 0 0 0 0 

Parki krajobrazowe ha 0 0 0 0 

Obszary chronionego krajobrazu ha 0 0 0 0 

Użytki ekologiczne ha 0 0 0 0 

Zespoły przyrodniczo - krajobrazowe ha 0 0 0 0 

Pomniki przyrody sztuka - 7 3 4 

Tereny zieleni - parki spacerowo - wypoczynkowe ha - - 6,0 0 

Tereny zieleni - zieleńce ha - - 2,4 2,4 

Zieleń uliczna ha - 0,8 0,8 0,8 

Tereny zieleni osiedlowej ha - 3,6 3,6 3,6 

Wydatki ogółem na ochronę środowiska i gospodarkę komunalną z budżetu gminy tys. złotych - 412,433 1778,268 1082,072 

Wydatki na oczyszczanie gminy tys. złotych - - 10,437 28,979 
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Wskaźnik Jednostka Stan 
1995 r. 

Stan 
2000 r. 

Stan 
2005 r. 

Stan 
2014 r. 

Wydatki na utrzymanie zieleni tys. złotych - 18,282 18,503 28,863 

Wydatki na gospodarkę ściekową i ochronę wód tys. złotych - - 1164,050 19,781 

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i ochronę p-poż. tys. złotych - - - 431,564 

Wydatki na gospodarkę odpadami tys. złotych - - 127,988 491,051 

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