
UCHWAŁA Nr XLII/298/2022  

RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE  

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie przyjęcia Raportu z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Żelechów za lata 2018-

2019 z uwzględnieniem roku 2020. 

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 

z poźn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się Raport z wykonania Programu ochrony środowiska dla Gminy Żelechów za lata 2018-

2019 z uwzględnieniem roku 2020, stanowiący załącznik do uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Żelechowa. 

§ 3. Uchwala wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady Miejskiej w Żelechowie 

Daniel Kocielnik  
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UZASADNIENIE 

do UCHWAŁY Nr XLII/298/2022 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 czerwca 2022 r 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. 

poz.1973 z późn. zm.) organ wykonawczy gminy sporządza co dwa lata raport z wykonania programu ochrony 

środowiska, który przedstawia radzie gminy. 

Dla Gminy Żelechów obowiązał Program Ochrony Środowiska na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 

2024, przyjęty uchwałą Nr XV/105/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 28 stycznia 2016 r. 

Mając na względzie powyższe, przedłożony zostaje Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla 

Gminy Żelechów za lata 2018-2019 z uwzględnieniem roku 2020. 
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1. Wstęp 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy Prawo ochrony środowiska z dnia 27 kwietnia 2001 roku (Dz. U. z 2021r. 

poz. 1973 z późn. zm.). „Z wykonania programów organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy sporządza, 

co 2 lata raporty, które przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy". 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Żelechów na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024, opracowany 

w 2015 roku, jako główny cel wskazuje określenie polityki zrównoważonego rozwoju gminy, która ma być formą 

realizacji polityki ochrony środowiska gminy. Program wskazuje trzy obszary działania, biorąc pod uwagę 

diagnozę wraz z analizą dokumentów wyższego rzędu, a także stopień i potrzebę realizacji poszczególnych 

działań i inwestycji, jaka wynikała z ustaleń zawartych w poprzednich raportach z realizacji POŚ w gminie. 

Poszczególnym obszarom wyznaczono cele i kierunki działań, które miały posłużyć do tworzenia warunków dla 

takich zachowań społeczeństwa, które podlegać miały w pierwszej kolejności na niepogarszaniu stanu 

środowiska przyrodniczego na danym terenie, a następnie na jego poprawie. Realizacja wytyczonych kierunków 

miała spowodować zrównoważony rozwój gospodarczy, poprawę warunków życia mieszkańców przy zachowaniu 

walorów środowiska naturalnego na terenie gminy.  

I. Obszar interwencji: ochrona klimatu i jakości powietrza: 

 Zad I.1. Opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji wraz inwentaryzacją źródeł emisji; 

Zad I.2. Uwzględnianie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wymogów dotyczących 

zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników niepowodujących nadmiernej „niskiej emisji”; 

Zad I.3. Kontrola gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów                     

w urządzeniach grzewczych; 

Zad I.4. Zmiana, naprawy i konserwacja źródeł ciepła; 

Zad I.5. Termomodernizacja budynków; 

Zad I.6. Propagowanie konieczności oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej oraz uświadamianie                  

o spalania paliw niskiej jakości oraz odpadów; 

Zad I.7. Ograniczanie pylenia wtórnego poprzez oczyszczanie dróg; 

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

itp.; 

Zad I.9. Wykonanie opracowania pt. Analiza potencjału energii odnawialnej możliwej do wykorzystania 

na terenie gminy Żelechów; 

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

oddziaływania zanieczyszczeń pyłowych i gazowych dla zdrowia i kosztów społeczno-ekonomicznych 

spowodowanych zanieczyszczeniem atmosfery; 

Zad I.11. Promocja alternatywnych źródeł energii, zmierzających do wykorzystania odnawialnych źródeł 

energii (np. słonecznej i geotermalnej); 

Zad I.12. Inwentaryzacja podmiotów prowadzących działalność powodującą emisje uciążliwych odorów; 

Zad I.13. Pomoc w usuwaniu wyrobów zwierających azbest z terenu gminy; 
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Zad I.14. Promowanie proekologicznych zachowań właścicieli pojazdów; 

Zad I.15. Budowa tras rowerowych i podnoszenie standardów technicznych tras istniejących. 

Promowanie wykorzystania roweru jako środka komunikacji; 

Zad I.16. Tworzenie stref z zakazem ruchu samochodowego oraz stref ograniczonego ruchu; 

Zad I.17. Wprowadzenie ograniczeń prędkości na drogach o pylącej nawierzchni 

II. Obszar interwencji: zagrożenia hałasem: 

Zad II.1. Reagowanie na skargi mieszkańców na ponadnormatywny hałas, z uwzględnieniem 

technicznych i ekonomicznych możliwości organów władzy; 

Zad II.2. Analiza wydawanych zezwoleń na działalność w sezonie letnim i narzucanie potencjalnym 

inwestorom wysokich wymagań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem; 

Zad II.3. Wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów odnośnie 

standardów akustycznych dla poszczególnych terenów; 

Zad II.4. 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; 

Zad II.5. Przebudowa, budowa i remont dróg publicznych; 

Zad II.6. Budowa i remonty wiat przystankowych; 

Zad II.7. Inwentaryzacja źródeł uciążliwości akustycznej 

III. Obszar interwencji: pola elektromagnetyczne: 

 Zad III.1. Wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów 

dotyczących ochrony przed polami elektromagnetycznymi z wyznaczeniem stref ograniczonego 

użytkowania; 

 Zad III.2. Wykonywanie pomiarów promieniowania elektromagnetycznego oraz dokonanie "Zgłoszenia 

środowiskowego" do burmistrza; 

 Zad III.3. 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; 

IV. Obszar interwencji: gospodarowanie wodami:  

Zad IV.1. Kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych motywujących mieszkańców do 

oszczędzania wody; 

Zad IV.2. Wsparcie dla Spółki Wodnej w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych oraz 

remontów urządzeń melioracji wodnych szczegółowych; 

Zad IV.3. Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód, odprowadzanie ścieków i wykonanie 

urządzeń wodnych pod kątem ochrony przed deficytem wody; 

Zad IV.4. 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; 
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Zad IV.5. Weryfikacja warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły, jako aktu prawa 

miejscowego wspomagającego osiągnięcie celów środowiskowych. Weryfikacja obejmuje cały region 

wodny Środkowej Wisły; 

Zad IV.6. Określenie linii brzegowej (odnowa osłony geodezyjnej) – uporządkowanie zasobów 

geodezyjnych; 

Zad IV.7. Monitoring wód powierzchniowych- zwiększenie ilości punktów oraz częstotliwości pomiarów, 

w szczególności na odcinkach występujących pogorszeń jakości wód; 

V. Obszar interwencji: gospodarka wodno–ściekowa: 

Zad V.1. Konserwacja, modernizacja i naprawy ujęć wód podziemnych i stacji uzdatniania wody, w 

miarę potrzeb; 

Zad V.2. Budowa nowych odcinków sieci wodociągowej; 

Zad V.3. Konserwacja i naprawy sieci wodociągowej, w miarę potrzeb 

Zad V.4. Kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych motywujących mieszkańców do 

oszczędzania wody; 

Zad V.5. Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków; 

Zad V.6. Kontrola stanu technicznego zbiorników bezodpływowych (szamb); 

Zad V.7. Kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania nieczystości płynnych ze zbiorników 

bezodpływowych; 

Zad V.8. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą; 

Zad V.9. Modernizacja, konserwacja i remonty sieci kanalizacyjnej; 

Zad V.10. Budowa nowych kolektorów deszczowych wraz z urządzeniami podczyszczającymi ścieki 

deszczowe-separatory; 

Zad V.11. Utrzymanie urządzeń przepompowni ścieków i wód opadowych; 

Zad V.12. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla posesji rozproszonych; 

Zad V.13. Bieżąca konserwacja urządzeń melioracyjnych i cieków wodnych oraz konserwacja urządzeń i 

budowli wodnych;  

VI. Obszar interwencji: gleby: 

Zad VI.1. Popularyzacja rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego (produkcja zintegrowana) – 

szkolenia w celu wdrożenia dobrych praktyk rolniczych i ograniczenia negatywnego wpływu 

środowiskowego; 

 Zad VI.2. Likwidacja „dzikich” wysypisk; 

VII. Obszar interwencji: gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów: 

Zad VII.1. Realizacja programu usuwania z budynków pokryć dachowych i ściennych zawierających 

azbest; 

 Zad VII.2. Odbiór i utylizacja padłych zwierząt; 

 Zad VII.3. Odbiór i unieszkodliwianie osadów ściekowych; 

 Zad VII.4. Budowa infrastruktury służącej do selektywnej zbiórki odpadów; 
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 Zad VII.5. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych; 

 Zad VII.6. Monitoring terenu po wysypisku odpadów w Kotłówce; 

 Zad VII.7. Sprzątanie śmieci na terenach leśnych Nadleśnictwa Garwolin; 

 Zad VII.8. Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej dotyczącej konieczności postępowania z 

odpadami; 

VIII. Obszar interwencji: zasoby przyrodnicze: 

 Zad VIII.1. Wykonanie waloryzacji przyrodniczej gminy; 

 Zad VIII.2. Budowa i aktualizacja bazy danych o zasobach przyrodniczych Gminy; 

Zad VIII.3. Pielęgnacja i konserwacja drzew - pomników przyrody: 

Zad VIII.4. Zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad bezdomnymi zwierzętami: 

Zad VIII.5. Urządzanie, rozbudowa, modernizacja i rewitalizacja zarówno istniejących, jak i nowych 

terenów zieleni urządzonej; 

Zad VIII.6. Prowadzenie akcji edukacyjnych dotyczących dzikich zwierząt wędrujących korytarzami 

ekologicznymi, które można spotkać na terenach zabudowanych; 

Zad VIII.7. Wprowadzenie zasad dobrej praktyki w zakresie ochrony gatunkowej fauny w zakresie 

termoizolacji budynków; 

Zad VIII.8. Budowa i doposażenie obiektów służących rekreacji i wypoczynkowi: placów zabaw, boisk, 

obiektów sportowych; 

Zad VIII.9. Opracowanie i aktualizacja uproszczonych planów urządzenia lasów; 

Zad VIII.10. 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); 

Zad VIII.11. Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych; 

Zad VIII.12. Użytkowanie lasu (zrywka drewna, cięcia przedrębne, cięcia sanitarne wraz z wszelkimi 

pracami przygotowawczymi i zakończeniowymi. Obalanie drzew trudnych i zagrażających; 

Zad VIII.13. Zalesienia gruntów porolnych; 

Zad VIII.14. Hodowla lasu (sadzenie wielolatek bądź sadzonek jednorocznych, przygotowanie gleby, 

pielęgnowanie gleby, czyszczenia, przerzedzanie skupień odrośli, załadunek, rozładunek, transport i 

dołowanie sadzonek, melioracje agrotechniczne); 

Zad VIII.15. Budowa i remont dróg leśnych służących do celów ochrony przeciw pożarowej; 

Zad VIII.16. Gospodarowanie zwierzyną dziko żyjącą (dokarmianie zwierzyny, reagowanie w 

przypadkach kolizji komunikacyjnych z udziałem zwierzyny, regulacja liczebności populacji zwierzyny 

poprzez odłów); 

Zad VIII.17. Monitoring zwierzyny dziko żyjącej w lasach i określenie pojemności siedliskowej dla 

zwierzyny łownej i zasad regulacji liczebności jej populacji; 

IX. Obszar interwencji: zagrożenia poważnymi awariami: 
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 Zad IX.1. Kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez promocję zdrowia, edukację zdrowotną oraz 

prośrodowiskową; 

 Zad IX.2. Propagowanie standardów prawidłowych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia 

niebezpiecznego zjawiska zachodzącego w atmosferze lub hydrosferze, katastrofy i poważnej awarii; 

 Zad IX.3. Utrzymywanie w dobrym stanie technicznym i gotowości systemu zapobiegawczo – 

interwencyjno – ratunkowego; 

 Zad IX.4. Promowanie systemu ubezpieczeń dla obiektów i działań, które w sytuacji awaryjnej będą 

wymagać sfinansowania działań ratowniczych i naprawczych; 

 Zad IX.5. Doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy; 

 Zad IX.6. Zakup pojazdów wykorzystywanych do działań ratowniczo-gaśniczych; 

 Zad IX.7. Propagowanie zasad przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym i zasad bezpiecznych 

zachowań; 

X. Obszar interwencji: edukacja ekologiczna: 

 Zad X.1. Opracowanie i wdrożenie gminnego programu edukacji ekologicznej; 

 Zad X.2. 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.); 

 Zad X.3. Szkolenia dla pracowników instytucji publicznych w zakresie przepisów o dostępie 

społeczeństwa do informacji o środowisku; 

 Zad X.4. Wprowadzanie systemów zarządzania środowiskowego, typu „zielone biuro”; 

 Zad X.5. Wsparcie edukacji ekologicznej w szkołach w zakresie zakupów wyposażenia dydaktycznego i 

współorganizacji zajęć edukacyjnych; 

 Zad X.6. Informowanie mieszkańców o stanie środowiska i działaniach na rzecz jego ochrony; 

 Zad X.7. 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 

 

Do realizacji poszczególnych obszarów wyznaczono kierunki działań i zadania planowane do realizacji 

na lata 2016-2024. W dalszej części przedstawiony został stopień realizacji zadań wskazanych w harmonogramie 

w latach 2018-2020. 
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2. Zakres danych podstawowych, dokumenty wejściowe do raportu 

Do opracowania Raportu z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Żelechów za lata 

2018-2020" , wykorzystano dane podstawowe uzyskane z: 

• Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Żelechów na lata 2016-2020 z perspektywą do roku 2024; 

• sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2018 rok, 2019 rok oraz 2020 rok, 

• informacji statystycznych GUS, 

• informacji pozyskanych z Urzędu Miejskiego w Żelechowie, 

• informacji pozyskanych od podmiotów odpowiedzialnych za realizację zadań zapisanych w POŚ, 

• raportów o stanie środowiska w województwie mazowieckim, wykonanych przez Główny Inspektorat Ochrony 

Środowiska 

W Raporcie przedstawiono dane za lata 2018 – 2020 z uwzględnieniem stanu prawnego 

obowiązującego na dzień 31 grudzień 2021 r. Informacje na temat stanu realizacji zadań zawartych w Programie 

pozyskane zostały z materiałów i opracowań ww. podmiotów, w szczególności jednostek realizujących 

poszczególne zadania.  

Przy opracowaniu Raportu zostały także wykorzystane dane i informacje o stanie środowiska 

pozyskiwane w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska opracowane przez Generalnego Inspektora 

Ochrony Środowiska. Przeważającym źródłem danych statystycznych były roczniki Głównego Urzędu 

Statystycznego.  
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3. Realizacja zadań w latach 2018 - 2020 
 

1. Obszar interwencji: ochrona klimatu i jakości powietrza  

Opracowanie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji wraz inwentaryzacją źródeł emisji 

Realizacja zadania: 

Plan gospodarki niskoemisyjnej  dla Gminy Żelechów na lata 2015-2020 opracowano  w 2015 r. (koszt 17.500zł.). 

W 2020r. przeprowadzona została inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie gminy, ilość zainwentaryzowanych źródeł                      

-  2558 szt. Stan na dzień 31.12.2021r. po aktualizacji - 2573 szt. 

Uwzględnianie w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego wymogów dotyczących 

zaopatrywania mieszkań w ciepło z nośników niepowodujących nadmiernej „niskiej emisji” 

Realizacja zadania: 

W 2018 r. nie uchwalono żadnego planu, 

W 2019 r. uchwalono dwie zmiany planów: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  części miasta Żelechów 

– koszt 46.250,00 zł. oraz zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego części miasta Żelechów i części 

gminy Żelechów – koszt 15.000,00 zł. 

W 2020 r. nie uchwalono żadnego planu. 

W przyjmowanych planach zagospodarowania przestrzennego Gminy, uwzględniane są regulacje wynikające z ochrony 

powietrza. 

Kontrola gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów w urządzeniach 

grzewczych 

Realizacja zadania: 

Przeprowadzono po jednej kontroli w roku 2019 oraz 2020. 

Zmiana, naprawy i konserwacja źródeł ciepła 

Realizacja zadania: 

W 2019 r. Gmina Żelechów w ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska                            

i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie wspólnej realizacji programu „Czyste powietrze” uczestniczyła                                

w przygotowaniu i weryfikacji 19 wniosków mieszkańców, dotyczących dofinansowania wymiany źródeł ciepła                                

i termomodernizacji budynków. 

W 2020 r. pozyskano dotacje z samorządu województwa mazowieckiego na inwentaryzację źródeł ciepła w Gminie 

Żelechów w kwocie 94.400,00 zł. Dzięki niemu przeprowadzono kompleksową inwentaryzację źródeł ciepła na terenie 

Gminy Żelechów. Gmina Żelechów przystąpiła do realizacji projektu pn. „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie miasta                      

i gminy Żelechów wraz ze sporządzeniem raportu”. Projekt realizowany był w ramach „Mazowieckiego Instrumentu 

Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020r.” finansowanego z budżetu Samorządu Województwa Mazowieckiego. 

W ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie        

w sprawie wspólnej realizacji programu „Czyste powietrze” Gmina Żelechów uczestniczyła w przygotowaniu i weryfikacji 12 
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wniosków mieszkańców dotyczących dofinansowania wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji budynków. 

W ramach zadania pn. „Przebudowa zabytkowego dworku przy Alei Wojska Polskiego w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi 

Żelechowskiej” w zabytkowym dworku dokonano wymiany 4 pieców węglowych na 1 piec gazowy oraz zdemontowano                     

z pokrycia dachowego 4,9 Mg płyt falistych azbestowo-cementowych. 

Termomodernizacja budynków 

Realizacja zadania: 

Rok Zadanie Koszty 

2018 
Przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji budynku Miejsko-

Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie 

808 361,55 zł. w tym środki z RPO 

Województwa Mazowieckiego w 

wysokości 572 964,00 zł. 

2019 

W zakresie zadań związanych z ochroną powietrza wykonano 

termomodernizację budynku MGOK w Żelechowie usytuowanego przy 

ul. Traugutta 5. 

58.406,51 zł. 

W ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie 

wspólnej realizacji programu „Czyste powietrze”, Gmina Żelechów 

uczestniczyła w przygotowaniu i weryfikacji 19 wniosków naszych 

mieszkańców, dotyczących dofinansowania wymiany źródeł ciepła                     

i termomodernizacji budynków 

b.d. 

2020 

W ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej                  

w Warszawie w sprawie wspólnej realizacji programu „Czyste powietrze” Gmina Żelechów uczestniczyła                    

w przygotowaniu i weryfikacji 12 wniosków mieszkańców dotyczących dofinansowania wymiany źródeł ciepła               

i termomodernizacji budynków. 

Liczba wymienionych kotłów grzewczych na terenie Gminy (dane z 

programu Czyste Powietrze) w 2020 r. -  11 szt. 

kwota otrzymanego przez 

wnioskodawców dofinansowania 

104 055,16 zł 

Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła w obiektach użyteczności 

publicznej w 2020 r.  
167 460,00 zł 

 

Propagowanie konieczności oszczędzania energii cieplnej i elektrycznej oraz uświadamianie o spalaniu 

paliw niskiej jakości oraz odpadów 

Realizacja zadania: 

Nie zrealizowano zadania w latach 2018 - 2020. 

Ograniczanie pylenia wtórnego poprzez oczyszczanie dróg 

Realizacja zadania: 

Zadanie realizowane co roku, poprzez oczyszczanie powierzchni ulic i dróg na terenie miasta i gminy 

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

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Realizacja zadania: 

W budynkach użyteczności publicznej nie realizowano zadania w latach 2018 – 2020. 

Osoby fizyczne realizują zadanie, poprzez montowanie kolektorów słonecznych. 

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

gminy Żelechów 

Realizacja zadania: 

Nie zrealizowano zadania w latach 2018 - 2020. 

Działania informacyjno-edukacyjne w zakresie ochrony powietrza i przedstawienie szkodliwego 

oddziaływania zanieczyszczeń pyłowych i gazowych dla zdrowia i kosztów społeczno-ekonomicznych 

spowodowanych zanieczyszczeniem atmosfery 

Realizacja zadania: 

W latach 2018 - 2020 przeprowadzono działania edukacyjne w formie plakatów oraz ulotek w miejscach publicznych. 

Plakaty, ulotki otrzymywano z instytucji zewnętrznych. Informacje zamieszczane były również na stronie internetowej 

Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń. 

Promocja alternatywnych źródeł energii, zmierzających do wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

(np. słonecznej i geotermalnej) 

Realizacja zadania: 

W latach 2018 - 2020 przeprowadzono działania edukacyjne w formie plakatów oraz ulotek w miejscach publicznych. 

Plakaty, ulotki otrzymywano z instytucji zewnętrznych. Informacje zamieszczane były również na stronie internetowej 

Urzędu oraz na tablicach ogłoszeń. 

Inwentaryzacja podmiotów prowadzących działalność powodującą emisje uciążliwych odorów 

Realizacja zadania: 

Nie zrealizowano zadania w latach 2018 - 2020. 

Pomoc w usuwaniu wyrobów zwierających azbest z terenu gminy 

Realizacja zadania: 

Zadanie zrealizowane w latach 2018 – 2020. Środki na realizację zadania pozyskane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wg stanu na 31.12.2020 r. ilość zainwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest na 

terenie gminy wynosi 3 769,4880 Mg, pozostało do unieszkodliwienia 3 088,2870 Mg. 

Rok Powierzchnia usuniętego azbestu 
Masa usuniętego 

azbestu 

Koszt wykonania 

zadania 

2018 6652 m2 83,984 Mg 21 195,05 zł 

2019 3970 m2 47,64 Mg 10 618,96 zł 
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2020 5868 m2 82,15 Mg 23 374,36 zł 
 

Promowanie proekologicznych zachowań właścicieli pojazdów 

Realizacja zadania: 

Nie zrealizowano zadania w latach 2018 - 2020. 

Budowa tras rowerowych i podnoszenie standardów technicznych tras istniejących. Promowanie 

wykorzystania roweru jako środka komunikacji 

Realizacja zadania: 

Nie zrealizowano zadania w latach 2018 - 2020. 

Tworzenie stref z zakazem ruchu samochodowego oraz stref ograniczonego ruchu 

Realizacja zadania: 

Nie zrealizowano zadania w latach 2018 - 2020. 

Wprowadzenie ograniczeń prędkości na drogach o pylącej nawierzchni 

Realizacja zadania: 

Nie zrealizowano zadania w latach 2018 - 2020. 

 

2. Obszar interwencji: zagrożenia hałasem 

Reagowanie na skargi mieszkańców na ponadnormatywny hałas, z uwzględnieniem technicznych i 

ekonomicznych możliwości organów władzy 

Realizacja zadania: 

W roku 2019 zareagowano na jedną skargę. 

Analiza wydawanych zezwoleń na działalność w sezonie letnim i narzucanie potencjalnym inwestorom 

wysokich wymagań w zakresie ochrony środowiska przed hałasem 

Realizacja zadania: 

W latach 2018 – 2020 nie wydano zezwoleń, w związku z czym nie przeprowadzono żadnej analizy. 

Wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów odnośnie 

standardów akustycznych dla poszczególnych terenów 

Realizacja zadania: 

Zadanie realizowane stale. W przyjmowanych planach zagospodarowania przestrzennego gmin, uwzględniane są regulacje 

wynikające z istniejących źródeł hałasu. 
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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 

Realizacja zadania: 

Zadanie realizowano w latach 2018 – 2020. Szczegóły w następnym zadaniu pn.: „Przebudowa, budowa                     

i remont dróg publicznych”. 

Przebudowa, budowa i remont dróg publicznych 

Realizacja zadania: 

Inwestycje w 2018 r. Koszty 
Długość 

odcinka w mb 
Zakres inwestycji 

Przebudowa drogi gminnej nr 131428W w Łomnicy 259.677,78 990 
Wykonano nawierzchnię 

bitumiczną 

Przebudowa drogi gminnej nr 131424W we 

Władysławowie II 
245.849,80 999 

Wykonano nawierzchnię 

bitumiczną 

Przebudowa drogi gminnej nr 131439W w Woli 

Żelechowskiej 
245.719,29 990 

Wykonano nawierzchnię 

bitumiczną 

Przebudowa drogi gminnej nr 131415W w Janówku 133.784,49 418 
Wykonano nawierzchnię 

bitumiczną 

Przebudowa drogi gminnej nr 131417W w 

Piastowie 
109.023,10 316 

Wykonano nawierzchnię 

bitumiczną 

Przebudowa drogi gminnej nr 131426W we 

Władysławowie I 
230.225,72 550 

Wykonano nawierzchnię 

bitumiczną 

Przebudowa drogi gminnej nr 131419W w Łomnicy 277.139,22 998 
Wykonano nawierzchnię 

bitumiczną 

Przebudowa drogi gminnej nr 131412W w Nowym 

Kębłowie 
131.133,38 500 

Wykonano nawierzchnię 

bitumiczną 

Przebudowa drogi gminnej nr 131445W w Starym 

Kębłowie 
163.412,46 690 

Wykonano nawierzchnię 

bitumiczną 

Przebudowa ul. Pudły   w                                              

Żelechowie 
506.726,04 168 

Wykonano nawierzchnię 

bitumiczną 

Przebudowa ul. Jatkowej w Żelechowie 157.462,96 157 
Wykonano nawierzchnię z 

kostki 

Odbudowa drogi gminnej nr 131412W w 

Stefanowie 
433.981,82 999 

Wykonano nawierzchnię 

bitumiczną 

Odbudowa drogi gminnej nr 131410W w Nowym i 

Starym Kębłowie 
539.630,48 819 

Wykonano nawierzchnię 

bitumiczną 

Przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na 

działkach 1455/3 i 1455/13 w Żelechowie 
116.430,00 175 

Wykonano nawierzchnię 

tłuczniową 

Inwestycje w 2019 r. Koszty 
Długość 

odcinka w mb 
Zakres inwestycji 

Przebudowa drogi gminnej nr 131419W w Łomnicy  213 419,34 zł 998 
Wykonano nawierzchnię 

bitumiczną 

Przebudowa drogi gminnej nr 131421W w Woli 

Żelechowskiej 
274 261,60 zł 863 

Wykonano nawierzchnię 

bitumiczną 

Przebudowa drogi gminnej nr 131441W w 

Władysławowie II  
184 440,22 zł 884 

Wykonano nawierzchnię 

bitumiczną 
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Przebudowa drogi gminnej nr 131423W we 

Władysławowie I 
70 993,28 zł 508 

Wykonano nawierzchnię z 

kruszywa łamanego 

Przebudowa drogi gminnej nr 131414W w Janówku 271 469,38 zł 790 
Wykonano nawierzchnię 

bitumiczną 

Przebudowa drogi gminnej nr 131401 w Hucie 

Żelechowskiej  
130 181,00 zł 940 

Wykonano nawierzchnię z 

kruszywa łamanego 

Przebudowa drogi gminnej nr 131427W w Starym 

Goniwilku 
208 832,73 zł 557 

Wykonano nawierzchnię 

bitumiczną 

Przebudowa ulicy Pułaskiego w Żelechowie 309 818,24 zł 320 
Wykonano nawierzchnię 

bitumiczną i chodnika 

Przebudowa ul. Letnisko w Żelechowie 214 980,09 zł 545 
Wykonano nawierzchnię 

bitumiczną 

Przebudowa drogi gminnej nr 131412W Stefanów – 

Janówek  
127 737,20 zł 800 

Wykonano podbudowę z 

destruktu budowlanego 

Przebudowa drogi gminnej nr 131413W w 

Sokolnikach  
42 382,62 zł 606 

Wykonano podbudowy z 

kruszywa drogowego 

Przebudowa drogi gminnej nr 131448W w 

Piastowie  
14 219,00 zł 335 

Wykonano nawierzchnię z 

kruszywa łamanego 

Utwardzenie terenu przy budynku MGOK w 

Żelechowie 
120 000,00 zł - - 

Wykonanie dokumentacji na przebudowę ulicy 

Sikorskiego, ulicy Reymonta oraz rozpoczęcie 

przebudowy ulic Marszałka J. Piłsudskiego i 

Staszica w Żelechowie 

- - - 

Udzielenie pomocy finansowej samorządowi 

powiatu garwolińskiego na wykonanie przebudowy 

drogi powiatowej nr 1342W w Piastowie 

350 000,00 zł - - 

Inwestycje w 2020 r. Koszty 
Długość 

odcinka w mb 
Zakres inwestycji 

Przebudowa ulicy Marszałka Józefa Piłsudskiego w 
Żelechowie 

338 003,50 378 - 

Przebudowa ulicy Stanisława Staszica 420 443,58 543  

Przebudowa drogi gminnej nr 131511W ul. 
Sikorskiego w Żelechowie 

340 966,20 398 
wykonanie nawierzchni 

bitumicznej oraz 
chodników 

Przebudowa drogi gminnej nr 131428W w Nowym 
Goniwiku 

194.237,71 840 
wykonanie nawierzchni 

bitumicznej oraz poboczy 

Przebudowa drogi gminnej nr 131412W w 
Sokolnikach 

173 989,47 482 
wykonanie nawierzchni 

bitumicznej oraz poboczy 

Przebudowa drogi gminnej nr 131412W w 
Stefanowie 

110 045,09 318 
wykonanie nawierzchni 

bitumicznej oraz poboczy 

Przebudowa drogi gminnej nr 131416W w 
Piastowie 

27 742,60 844 
wzmocnienie nawierzchni 

kruszywem 

Przebudowa chodnika w ulicy Kościuszki w 
Żelechowie 

24 957,75 138  

Przebudowa drogi gminnej nr 131401W w Hucie 
Żelechowskiej 

21 292,48 184 
wykonanie nawierzchni z 

tłucznia 

Przebudowa chodnika w ulicy Krótkiej w 
Żelechowie 

16 514,00 52  

Przebudowa drogi gminnej nr 131451W w Woli 
Żelechowskiej 

15 680,61 192 
wykonanie nawierzchni z 

tłucznia 

Przebudowa drogi gminnej dz. nr 123 w Woli 
Żelechowskiej 

15 045,20 148 
wykonanie podbudowy z 

tłucznia 

Przebudowa drogi gminnej nr 131441W 
Władysławów II - Stefanów 

14 458,92 142 
wykonanie podbudowy z 

kruszywa drogowego 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
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Przebudowa drogi gminnej nr 131446W w 
Kalinowie 

14 254,40 122 
wykonanie nawierzchni z 

kruszywa drogowego 
 

Budowa i remonty wiat przystankowych 

Realizacja zadania: 

W roku 2019 wybudowano poczekalnię komunikacji autobusowej w Żelechowie za 149 897,33 zł. Remonty wiat 

przystankowych wykonywane są na bieżąco. 

Inwentaryzacja źródeł uciążliwości akustycznej 

Realizacja zadania: 

W roku 2019 w zakresie ochrony przed hałasem wykonano przebudowę oraz odbudowę dróg na obszarach wiejskich 

Gminy Żelechów o łącznej długości 7,281 km, wydatkując na ten cel 1 537 936,37zł oraz na terenie Miasta Żelechów na 

długości 0,865 km wydatkując na ten cel 524 798,33 zł. 

W 2020 r. w zakresie ochrony przed hałasem na terenie wiejskim Gminy Żelechów wykonano modernizację, przebudowę 

oraz budowę dróg o łącznej długości 3,417km wydatkując na ten cel 599 977,04 zł. Na terenie Miasta Żelechów wykonano 

przebudowę ulicy Władysława Sikorskiego o długości 0,398 km wraz z ciągiem pieszym o długości 0,748km wydatkując na 

ten cel 340 966,20 zł. Ponadto na terenie miasta Żelechów wykonano przebudowę chodników dla pieszych o długości 

0,19km wydatkując na ten cel 41 471,75 zł. 

 

3. Obszar interwencji: pola elektromagnetyczne 

Wprowadzanie do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zapisów dotyczących 

ochrony przed polami elektromagnetycznymi z wyznaczeniem stref ograniczonego użytkowania 

Realizacja zadania: 

Zadanie realizowane w miarę konieczności. W przyjmowanych planach zagospodarowania przestrzennego gmin, 

uwzględniane są zapisy dotyczące ochrony przed polami elektromagnetycznymi. 

Wykonywanie pomiarów promieniowania elektromagnetycznego oraz dokonanie "Zgłoszenia 

środowiskowego" do burmistrza 

Realizacja zadania: 

Nie przeprowadzono pomiarów ani zgłoszeń, w latach 2018-2020. 

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 

Realizacja zadania: 

Zadanie realizowane w miarę konieczności przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Warszawie. 

 

4. Obszar interwencji: gospodarowanie wodami 
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Kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych motywujących mieszkańców do oszczędzania wody 

Realizacja zadania: 

W 2019 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Żelechowie poinformował mieszkańców miasta i Gminy Żelechów o 

występującej suszy i znacznym wzroście zużycia pobieranej wody z sieci wodociągowej. W tym celu wprowadzono zakaz 

podlewania trawy, ogródków, mycia samochodów i innych czynności nie związanych z potrzebami socjalno-bytowymi.  

Wsparcie dla Spółki Wodnej w zakresie bieżącego utrzymania wód i urządzeń wodnych oraz remontów 

urządzeń melioracji wodnych szczegółowych 

Realizacja zadania: 

Nie zrealizowano zadania w latach 2018 - 2020. 

Weryfikacja pozwoleń wodnoprawnych na pobór wód, odprowadzanie ścieków i wykonanie urządzeń wodnych 

pod kątem ochrony przed deficytem wody 

Realizacja zadania: 

Nie zrealizowano zadania w latach 2018 - 2020 przez Państwowego Gospodarstwo Wody Polskie Regionalny Zarząd 

Gospodarki Wodnej w Warszawie. 

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 

Realizacja zadania: 

Nie zrealizowano zadania w latach 2018 – 2020 przez Państwowego Gospodarstwo Wody Polskie. 

Weryfikacja warunków korzystania z wód regionu wodnego Środkowej Wisły, jako aktu prawa 

miejscowego wspomagającego osiągnięcie celów środowiskowych. Weryfikacja obejmuje cały region 

wodny Środkowej Wisły 

Realizacja zadania: 

Nie zrealizowano zadania w latach 2018 – 2020 przez Państwowego Gospodarstwo Wody Polskie. 

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

Realizacja zadania: 

W 2019 r. zakończono procedurę miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego 

miasta Żelechów i części obrębu geodezyjnego Stefanów - sporządzanego na podstawie uchwały Nr XLII/279/2018 Rady 

Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 

zagospodarowania przestrzennego. Rada Miejska w Żelechowie Uchwałą Nr VIII/58/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego miasta Żelechów i części 

obrębu geodezyjnego Stefanów w gminie Żelechów, który wszedł w życie 24 maja 2019 r. 

Dodatkowo przyjęto uchwałę nr VII/43/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie miejscowego 
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planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów. 

Monitoring wód powierzchniowych- zwiększenie ilości punktów oraz częstotliwości pomiarów, w 

szczególności na odcinkach występujących pogorszeń jakości wód 

Realizacja zadania: 

Nie zrealizowano zadania w latach 2018 - 2020. 

 

5. Obszar interwencji: gospodarka wodno–ściekowa     

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

Realizacja zadania: 

W 2019 r. wykonano:  

• modernizację hydroforni w Starym Goniwilku. Koszt wykonania to 150 000,00 zł. W ramach zadania wykonano 

montaż instalacji hydroforowej wraz ze zbiornikami i pompami II stopnia, demontaż nieczynnych podejść 

elektrycznych II stopnia, wykonano nowej instalacji elektrycznej oraz montaż zestawu hydraulicznego Grundfos. 

• termomodernizację Stacji Uzdatniania Wody w Starym Goniwilku. Koszt wykonania to 4 981,50 zł. W ramach 

zadania wykonano dokumentację do zgłoszenia i kosztorysu na termomodernizację budynku oraz opracowano 

Program Funkcjonalno – Użytkowy PFU Stacji Uzdatniania Wody, 

• termomodernizację Stacji Uzdatniania Wody w Piastowie. Koszt wykonania to 4 981,50 zł. W ramach zadania 

wykonano dokumentację do zgłoszenia i kosztorysu na termomodernizację budynku oraz opracowano Program 

Funkcjonalno –Użytkowy PFU Stacji Uzdatniania Wody.                                                                                                                                                                                             

Budowa nowych odcinków sieci wodociągowej 

Realizacja zadania: 

2018 r. Długość Koszt 

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Ogrodowej w 

Żelechowie 
472 m 133 981,71 zł 

Budowa sieci wodociągowej w działce drogowej nr 1381/1 i 313 w 

Żelechowie 
22 m 25 000,00 zł 

2019 r. Długość Koszt 

Budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ulicy Pałacowej 201 99 999,00 zł 

2020 r. Długość Koszt 

Budowa sieci wodociągowej w działce drogowej nr. 3013 w Żelechowie 51 
24 385,25 (wraz z kanalizacją 

sanitarną) 
 

Konserwacja i naprawy sieci wodociągowej, w miarę potrzeb 

Realizacja zadania: 

Nie zrealizowano zadania w latach 2018 - 2020. 

Kształtowanie postaw i zachowań proekologicznych motywujących mieszkańców do oszczędzania wody 
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Realizacja zadania: 

W 2019 roku Zakład Gospodarki Komunalnej w Żelechowie poinformował mieszkańców miasta i Gminy Żelechów o 

występującej suszy i znacznym wzroście zużycia pobieranej wody z sieci wodociągowej. W tym celu wprowadzono zakaz 

podlewania trawy, ogródków, mycia samochodów i innych czynności nie związanych z potrzebami socjalno-bytowymi. 

Prowadzenie ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków 

Realizacja zadania: 

Na terenie Gminy Żelechów w 2018 r. w porównaniu do 2017 r. liczba zbiorników bezodpływowych zgłoszonych do 

ewidencji wzrosła o 10 i wynosiła 731, a liczba przydomowych oczyszczalni ścieków wzrosła o 1 i wynosiła 86. Na terenie 

miasta Żelechów ilość zbiorników bezodpływowych nie uległa zmianie i wynosiła 267. 

Na terenie wiejskim Gminy Żelechów w 2019r. w porównaniu do 2018 r. liczba zgłoszonych do ewidencji zbiorników 

bezodpływowych wzrosła o 11 i wynosiła 742, liczba przydomowych oczyszczalni ścieków zmniejszyła się o 1 i wynosiła 85. 

Na terenie miejskim Gminy Żelechów ilość zbiorników bezodpływowych nie uległa zmianie i wynosiła 267. Zgłoszona 

została też pierwsza przydomowa oczyszczalnia ścieków. 

Na terenie wiejskim Gminy Żelechów w 2020r. liczba zgłoszonych do ewidencji zbiorników bezodpływowych wynosiła 750, 

liczba przydomowych oczyszczalni ścieków zwiększyła się o 1 i wynosiła 86. Na terenie miejskim Gminy Żelechów ilość 

zbiorników bezodpływowych wynosiła 269, natomiast liczba przydomowych oczyszczalni ścieków pozostała bez zmian i 

wynosiła 1. 

Kontrola stanu technicznego zbiorników bezodpływowych (szamb) 

Realizacja zadania: 

Nie zrealizowano zadania w latach 2018 - 2020. 

Kontrola właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania nieczystości płynnych ze zbiorników 

bezodpływowych 

Realizacja zadania: 

W roku 2019 przeprowadzono 39 kontroli przydomowych oczyszczalni.  

W roku 2020 przeprowadzono 40 kontroli przydomowych oczyszczalni oraz 2 zbiorników bezodpływowych. 

Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z infrastrukturą towarzyszącą 

Realizacja zadania: 

2018 r. Długość Koszt 

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ulicy Ogrodowej w 

Żelechowie 
602 m 341 202,35 zł 

2019 r. Długość Koszt 

Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Piłsudskiego i 

Pałacowej w Żelechowie – 212 000,00 zł., w ramach zadania 

wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Pałacowej, 4 przyłącza 

kanalizacyjne. Na odcinku 179 mb, odtworzono nawierzchnie 

196,50 m 212 000,00 zł 
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betonową w pasie drogowym, wykonano inwentaryzację geodezyjną, 

płukanie sieci oraz ustanowiono inspektora nadzoru . 

2020 r. Długość Koszt 

Wykonano kanalizację sanitarną z przyłączami w ul. Długiej w 

Żelechowie oraz sieć kanalizacyjną w działce o nr ewid. 3013 poł. w 

Żelechowie. 

38,5 m 13 874,65 zł 

 

Modernizacja, konserwacja i remonty sieci kanalizacyjnej 

Realizacja zadania: 

Nie zrealizowano zadania w latach 2018 - 2020. 

Budowa nowych kolektorów deszczowych wraz z urządzeniami podczyszczającymi ścieki deszczowe-

separatory 

Realizacja zadania: 

Nie zrealizowano zadania w latach 2018 - 2020. 

Utrzymanie urządzeń przepompowni ścieków i wód opadowych 

Realizacja zadania: 

Nie zrealizowano zadania w latach 2018 - 2020. 

Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków dla posesji rozproszonych 

Realizacja zadania: 

W 2018 r. liczba przydomowych oczyszczalni ścieków wyniosła 86 sztuk. 

W 2019 r. liczba przydomowych oczyszczalni ścieków 86 sztuk. 

W 2020 r. liczba przydomowych oczyszczalni  ścieków wynosiła 87 sztuk. 

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

wodnych 

Realizacja zadania: 

Zadanie realizowane ciągle, w miarę konieczności przez Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie i RZSW w 

Garwolinie. 

 

6. Obszar interwencji: gleby 

Popularyzacja rolnictwa ekologicznego i zrównoważonego (produkcja zintegrowana) – szkolenia w celu 

wdrożenia dobrych praktyk rolniczych i ograniczenia negatywnego wpływu środowiskowego 

Realizacja zadania: 

Zadanie realizowane, ciągle w miarę zainteresowania mieszkańców, przez Ośrodek Doradztwa Rolniczego oraz Agencję 
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Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 

Likwidacja „dzikich” wysypisk 

Realizacja zadania: 

Zadanie realizowane przez Nadleśnictwo Garwolin oraz Gminę Żelechów. W gminie w roku 2019 oraz 2020 

zlikwidowano po dwa dzikie wysypiska śmieci. Poniżej koszty poniesione przed Nadleśnictwo Garwolin w 

ramach zadania. 

Rok Koszty 

2018 r. 757,58 zł netto 

2019 r. 632,59 zł netto 

2020 r. 2 569,44 zł netto 
 

 

7. Obszar interwencji: gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

Realizacja programu usuwania z budynków pokryć dachowych i ściennych zawierających azbest 

Realizacja zadania: 

Zadanie realizowane w latach 2018 – 2020 przez Gminę. Szczegółowe dane z postępów realizacji programu w punkcie pn.: 

„Pomoc w usuwaniu wyrobów zwierających azbest z terenu gminy”. 

Odbiór i utylizacja padłych zwierząt 

Realizacja zadania:  

Zadanie realizowanie w latach 2018 – 2020 przez Gminę Żelechów. 

Rok Ilość padłych zwierząt Koszt odbioru i utylizacji 

2018 2 302,40 zł 

2019 4 972,00 zł 

2020 3 648,00 zł 

 

Budowa infrastruktury służącej do selektywnej zbiórki odpadów 

Realizacja zadania: 

Nie zrealizowano zadania w latach 2018 – 2020. Na terenie Gminy zlokalizowany jest Punkt Selektywnego Zbierania 

Odpadów przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51 w Żelechowie.  

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych 

Realizacja zadania: 

2018 r. 2019 r. 2020 r. 
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Odbiór odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych położonych na terenie 

Gminy Żelechów, realizowany był 

przez firmę EKOLIDER Jarosław 

Wyglądała. Obowiązywał system 

segregacji odpadów na terenie 

nieruchomości. 

Funkcjonował PSZOK, zlokalizowany 

na terenie Miejskiej Oczyszczalni 

Ścieków. 

Koszty odbioru, transportu i 

zagospodarowania odpadów:551 

966,40 zł. 

Koszty obsługi systemu: 33 033,60 zł. 

Wpływy z opłat z tytułu 

gospodarowania odpadami 

komunalnymi: 575 807,20 zł. 

Z informacji uzyskanych od PSZOK 

łączna ilość opadów komunalnych 

wytworzonych przez mieszkańców 

Gminy wyniosła 1 343,229 Mg, z 

czego 593,400 Mg stanowiły 

niesegregowane opady komunalne 

(44,18% ogółu). 

W analizowanym okresie łącza masa 

selektywnie odebranych i zebranych 

opadów komunalnych wyniosła 

749,829 Mg. 

Odbiór odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych położonych na terenie 

Gminy Żelechów, realizowany był 

przez firmę EKOLIDER Jarosław 

Wyglądała. Obowiązywał system 

segregacji odpadów na terenie 

nieruchomości. 

Funkcjonował PSZOK, zlokalizowany 

na terenie Miejskiej Oczyszczalni 

Ścieków. 

Koszty odbioru, transportu i 

zagospodarowania odpadów: 

1 568 367,36 zł. 

Wpływy z opłat z tytułu 

gospodarowania odpadami 

komunalnymi: 1 478 873,98 zł. 

Niedobór finansowy z tytułu 

wpłacanych opłat i poniesionych 

kosztów: 89 493,38 zł 

Z informacji uzyskanych od PSZOK 

łączna ilość opadów komunalnych 

wytworzonych przez mieszkańców 

Gminy wyniosła 1 395,6495 Mg, z 

czego 642,1800 Mg stanowiły 

niesegregowane opady komunalne 

(46,01% ogółu). 

W analizowanym okresie łącza masa 

selektywnie odebranych i zebranych 

opadów komunalnych wyniosła 

753,4695 Mg. 

Odbiór odpadów komunalnych od 

właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych położonych na terenie 

Gminy Żelechów, realizowany był 

przez firmę EKOLIDER Jarosław 

Wyglądała. Obowiązywał system 

segregacji odpadów na terenie 

nieruchomości. 

Funkcjonował PSZOK, zlokalizowany 

na terenie Miejskiej Oczyszczalni 

Ścieków. 

Koszty odbioru, transportu i 

zagospodarowania odpadów: 

2 527 862,73 zł. 

Koszty obsługi systemu 

gospodarowania odpadami 

komunalnymi: 72 418,72 zł. 

Wpływy z opłat z tytułu 

gospodarowania odpadami 

komunalnymi: 1 920 588,70 zł. 

Niedobór finansowy z tytułu 

wpłacanych opłat i poniesionych 

kosztów: 679 692,75 zł 

Z informacji uzyskanych od PSZOK 

łączna ilość opadów komunalnych 

wytworzonych przez mieszkańców 

Gminy wyniosła 2066,3140 Mg, z 

czego 771,6540 Mg stanowiły 

niesegregowane opady komunalne 

(37,34% ogółu). 

W analizowanym okresie łącza masa 

selektywnie odebranych i zebranych 

opadów komunalnych wyniosła 

1294,6600 Mg. 
 

Monitoring terenu po wysypisku odpadów w Kotłówce 

Realizacja zadania: 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30.04.2013 r. w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. 2013., poz. 

523) na terenie Gminy Żelechów prowadzony jest stały monitoring zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w 

Kotłówce. Z przeprowadzonego w 2018 r. monitoringu wynika, że wody podziemne charakteryzują się dobrym stanem 

chemicznym – I (bardzo dobra) i II (dobra) klasa wód. Na składowisku dochodzi do minimalnego osiadania powierzchni 

kwatery składowiska wynoszącego od 0,01 do 0,02 m. Najwyższe opady atmosferyczne w 2018 roku zanotowano w lipcu – 

76,1 mm, a najniższe w listopadzie – 8,4 mm. Roczna suma opadów wyniosła 493,3 mm. Procesy zachodzące w odpadach 

komunalnych są długotrwałe i niesterowalne, dlatego też należy prowadzić dalszy monitoring. 

Z przeprowadzonego w 2019 r. monitoringu wynika, iż na składowisku dochodzi do minimalnego osiadania powierzchni 

kwatery składowiska wynoszącego od 0,01m do 0,02 m. Procesy zachodzące w odpadach komunalnych są długotrwałe i 
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niesterowalne, dlatego też należy prowadzić dalszy monitoring. Z przeprowadzonego w 2019r. monitoringu wynika, że wody 

podziemne charakteryzują się dobrym stanem. Najwyższe opady atmosferyczne w 2019 roku zanotowano w maju – 77,4 

mm, a najniższe w lutym – 17,1 mm. Roczna suma opadów wyniosła 473,4 mm i była niższa w stosunku do rocznej sumy 

opadów w 2018r. która wynosiła 493,3mm. 

Z przeprowadzonego w 2020 r. monitoringu wynika, iż na składowisku dochodzi do minimalnego osiadania powierzchni 

kwatery składowiska wynoszącego od 0,00m do 0,02 m. Procesy zachodzące w odpadach komunalnych są długotrwałe i 

niesterowalne, dlatego też należy prowadzić dalszy monitoring. Z przeprowadzonego w 2020r. monitoringu wynika, że wody 

podziemne w rejonie składowiska charakteryzują się dobrym stanem chemicznym – II (dobra) klasa jakości wód. Najwyższe 

opady atmosferyczne w 2020 roku zanotowano w czerwcu – 180,3 mm, a najniższe w kwietniu – 5, mm. Roczna suma 

opadów wyniosła 644,7mm i była wyższa w stosunku do rocznej sumy opadów w 2019r. która wynosiła 473,4mm. 

Sprzątanie śmieci na terenach leśnych Nadleśnictwa Garwolin 

Realizacja zadania: 

Rok Koszty Ilość zebranych śmieci  

2018 r. 2 450 zł netto 28 m3 

2019 r. 3 255 zł netto 35 m3 

2020 r. 1 575 zł netto 15 m3 
 

Prowadzenie działalności informacyjno-edukacyjnej dotyczącej konieczności postępowania z odpadami 

Realizacja zadania: 

W roku 2020 zamieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Żelechowie ulotki dot. segregacji odpadów 

komunalnych.  

Ulotki dotyczące zasad prawidłowej segregacji odpadów otrzymywane były w ramach umowy na odbiór odpadów 

komunalnych. Informacje o możliwości kompostowania bioodpadów w przydomowym kompostowniku zamieszczano na 

stronie internetowej oraz na tablicach ogłoszeń. 

W poprzednich latach również prowadzono informację ulotkową. 

 

8. Obszar interwencji: zasoby przyrodnicze 

Wykonanie waloryzacji przyrodniczej gminy 

Realizacja zadania: 

Nie zrealizowano zadania w latach 2018 - 2020. 

Budowa i aktualizacja bazy danych o zasobach przyrodniczych Gminy 

Realizacja zadania: 

Nie zrealizowano zadania w latach 2018 - 2020. 

Pielęgnacja i konserwacja drzew - pomników przyrody 

Realizacja zadania: 
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Nie zrealizowano zadania w latach 2018 - 2020. 

Zapobieganie bezdomności zwierząt i opieka nad bezdomnymi zwierzętami 

Realizacja zadania: 

W dniu 22 marca 2018 r. uchwałą nr XLII/285/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie, podjęto program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Żelechów. Odławianiem i sprawowaniem opieki 

nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Żelechów zajmował się Pan Zygmunt Dworakowski prowadzący schronisko 

dla bezdomnych zwierząt w Radysach. 

• W 2018 r. w ramach programu wydano 1250 zł z czego: 

- rekompensata związana z adopcją 2 psów na kwotę 800 zł 

- zabiegi sterylizacji – 450 zł 

• W 2019 r. w ramach programu wydano 6 235 zł z czego: 

- odłowienie z terenu gminy 3 psów na kwotę 5 700 zł; 

- rekompensata związana z adopcją 1 psa na kwotę 400 zł; 

- zakup woreczków na psie odchody – 135 zł. 

 

Uchwałą Nr VII/47/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 marca 2019 r. podjęto program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Żelechów. 

Odławianiem i sprawowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Żelechów zajmuje się Pan Marian 

Drewnik prowadzący schronisko dla bezdomnych zwierząt HAPPY DOG w Sobolewie. W 2019 r. w ramach programu 

wydano 6 235 zł z czego: 

− odłowienie z terenu gminy 3 psów na kwotę 5 700 zł;  

− rekompensata związana z adopcją 1 psa na kwotę 400 zł;  

− zakup woreczków na psie odchody – 135 zł. 

 

Uchwałą Nr XVIII/144/2020 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 2 kwietnia 2020 r. podjęto program opieki nad zwierzętami 

bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności zwierząt na terenie gminy Żelechów.  

Odławianiem i sprawowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy Żelechów zajmuje się Pan Paweł 

Niciecki prowadzący schronisko dla zwierząt ZWIERZAKI DO WZIĘCIA w miejscowości Gózd 10, 08-550 Kłoczew.  

W 2020 r. w ramach programu wydano:  

− odłowienie z terenu gminy 1 psa na kwotę 1944zł  

− rekompensata związana z adopcją 3 psów na kwotę 1200 zł  

− usługa weterynaryjna - 300 zł  

− pomoc i leczenie dzikich zwierząt - 4394 zł 

Łącznie wydatkowano 7 838zł. 

 

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

urządzonej 
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Realizacja zadania: 

Zadanie realizowane w latach 2018 – 2020 przez Gminę Żelechów. 

Rok Koszt realizacji zadania 

2018 29.587,00 zł 

2019 41.093,80 zł 

2020 61.987,20 zł 
 

Prowadzenie akcji edukacyjnych dotyczących dzikich zwierząt wędrujących korytarzami ekologicznymi, 

które można spotkać na terenach zabudowanych 

Realizacja zadania: 

Nie zrealizowano zadania w latach 2018 - 2020. 

Wprowadzenie zasad dobrej praktyki w zakresie ochrony gatunkowej fauny w zakresie termoizolacji 

budynków 

Realizacja zadania: 

Nie zrealizowano zadania w latach 2018 - 2020. 

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

sportowych 

Realizacja zadania: 

Rok 2018 Rok 2019 Rok 2020 

Wykonanie Otwartej Strefy Aktywności 

przy Szkole Podstawowej w Żelechowie 

na kwotę 84 847,16 zł. Na realizację tej 

inwestycji Gmina Żelechów otrzymała 

dofinansowanie w kwocie 249 900 zł. ze 

środków Funduszu Rozwoju Kultury 

Fizycznej 

Wykonanie przebudowy i rozbudowy 

świetlicy wiejskiej w Starym Kębłowie – 

280 379,34 zł 

Modernizacja miejskiej 

infrastruktury sportowej 

zlokalizowanej przy ulicy 

Chłopickiego w Żelechowie, tj. 

budowa trybun sportowych i 

dróg dojścia – 258 492,91 zł 

Modernizacja budynku MGOK w 

Żelechowie w części od ulicy Traugutta – 

58 406,51 zł 

Modernizacja budynku zaplecza 

Klubu Sportowego „Sęp” – 39 

636,75 zł 

Wykonanie ogrodzenia i utwardzenia 

kostką brukową terenu wokół świetlicy 

wiejskiej w Starym Goniwilku – 17 

212,00 zł 

Ogrodzenie i zagospodarowanie 

terenu świetlicy wiejskiej w 

Zakrzówku – 26 929,00 zł; 

Kompleksowa termomodernizacja 

budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka 

Kultury w Żelechowie za kwotę 808 

Zagospodarowanie terenu przy 

świetlicy wiejskiej w Starym 

Goniwilku – 19 950,00 zł; 
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361,55 zł. w tym środki z RPO 

Województwa Mazowieckiego w 

wysokości 572 964,00 zł. 

Zagospodarowanie terenu wokół 

świetlicy wiejskiej w Starym Kębłowie – 

20 000,00 zł 

Wykonanie ogrodzenia i 

utwardzenia kostką brukową 

terenu wokół świetlicy wiejskiej 

w Starym Goniwilku – 17 212,00 

zł; 

Doposażenie placu zabaw przy SP w 

Starym Goniwilku – 20 053,85 zł 

Zagospodarowanie terenu 

wokół świetlicy wiejskiej w 

Starym Kębłowie – 20 000,00 zł. 
 

Opracowanie i aktualizacja uproszczonych planów urządzenia lasów 

Realizacja zadania: 

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Garwolinie oraz Nadleśnictwo Garwolin.  

W 2018 r. wykonano aktualizację uproszczonego planu urządzenia lasów dla Gminy Żelechów i Parysów za koszt 

66 960,00 zł. 

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) 

Realizacja zadania: 

Zadanie realizowane przez Nadleśnictwo Garwolin. 

Zadanie 2018 r. 2019 r. 2020 r. 

Nadzór nad gospodarką leśną w lasach prywatnych: 

lustracje drzewostanów, wykonywanie jesiennych 

poszukiwania szkodników pierwotnych sosny, 

monitorowanie stanu drzewostanów pod kątem 

pojawienia się kornika ostrozębnego czy jemioły 

Nadzór był 

realizowany 

Nadzór był 

realizowany 

Nadzór był 

realizowany 

Zadania dla właścicieli lasów były określane na 

podstawie monitoringu lasów zarówno podczas 

cechowania jak i na prośbę użytkownika lasu. 

Nadleśnictwo wydawało właścicielom lasów informacje o 

konieczności wykonania zabiegów z art. 9 ustawy o 

lasach. 

Ilość drzew, 

poddana 

zabiegom: 

16 sztuk 

Ilość drzew, 

poddana 

zabiegom: 

16 sztuk 

Ilość drzew, 

poddana 

zabiegom: 

16 sztuk 

Cechowanie drewna 

Wydano 72 

świadectwa 

legalności 

pozyskania 

drewna 

Wydano 67 

świadectw 

legalności 

pozyskania 

drewna 

Wydano 44 

świadectw 

legalności 

pozyskania 

drewna 

Nadzór nad lasami niestanowiącymi własności Skarbu 

Państwa, w tym nadzór w Gminie Żelechów przez 

Nadleśnictwo Garwolin 

Poniesione 

koszty: 

296 675,18 zł 

Poniesione 

koszty: 

318 441,89 zł 

Poniesione 

koszty: 

340 635,00 zł 
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Wypłata ekwiwalentów za zalesienia gruntów rolnych 

Realizacja zadania: 

Zadanie realizowane przez Starostwo Powiatowe w Garwolinie. 

Koszty 

2018 r. 2019 r. 2020 r. 

225 000,00 zł 210 125,00 zł 211 331,05 zł 
 

Użytkowanie lasu (zrywka drewna, cięcia przedrębne, cięcia sanitarne wraz z wszelkimi pracami 

przygotowawczymi i zakończeniowymi. Obalanie drzew trudnych i zagrażających 

Realizacja zadania: 

Zadanie realizowane przez Nadleśnictwo Garwolin. 

Rok Zadanie Poniesione koszty 

2018 Pozyskanie i zrywka drzew 270 274,50 zł (brutto) 

2019 Pozyskanie i zrywka drzew 250 059,01 zł (brutto) 

2020 Pozyskanie i zrywka drzew 179 249,63 zł (brutto) 
 

Zalesienia gruntów porolnych 

Realizacja zadania: 

Zadanie realizowane przez Nadleśnictwo Garwolin. 

Rok Zadanie Powierzchnia [ ha ] Koszty 

2018 
Zalesienia gruntów rolnych przez osoby fizyczne w ramach 

PROW 
2,58 2925,61 zł 

2019 
Zalesienia gruntów rolnych przez osoby fizyczne w ramach 

PROW 
3,55 1533,89 zł 

2020 
Zalesienia gruntów rolnych przez osoby fizyczne w ramach 

PROW 
1,50 1735,95 zł 

 

Hodowla lasu (sadzenie wielolatek bądź sadzonek jednorocznych, przygotowanie gleby, pielęgnowanie 

gleby, czyszczenia, przerzedzanie skupień odrośli, załadunek, rozładunek, transport i dołowanie 

sadzonek, melioracje agrotechniczne) 

Realizacja zadania: 

Zadanie realizowane przez Nadleśnictwo Garwolin. 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 4B77678C-1C0C-4F3A-830A-C3C97CE33DC7. Podpisany Strona 26



27 
 

Rok Koszty 

2018 4 161,00 zł brutto 

2019 2 079,00 zł  brutto 

2020 Brak kosztów 
 

Budowa i remont dróg leśnych służących do celów ochrony przeciwpożarowej 

Realizacja zadania: 

Nie zrealizowano zadania w latach 2018 - 2020 przez Nadleśnictwo Garwolin. 

Gospodarowanie zwierzyną dziko żyjącą (dokarmianie zwierzyny, reagowanie w przypadkach kolizji 

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

Realizacja zadania: 

Zadanie realizowane ciągle, w miarę konieczności. Na terenie Gminy Żelechów gospodaruje Warszawskie Koło Łowieckie 

„Świt” – obwód łowiecki 483 oraz 495 oraz Warszawskie Koło Łowieckie nr 53 „Burzany” – obwód łowiecki 494, jakie w 

ramach swoich obowiązków składają roczne plany łowieckie na określony sezon łowiecki, które opiniuje Burmistrz 

Żelechowa. Koła w ramach rocznego planu łowieckiego regulują liczebność zwierzyny poprzez odłów i wykonywanie 

rocznych planów łowieckich.  

W tym samym dokumencie określone są środki finansowe na prowadzenie gospodarki leśnej, ilość zaplanowanej i 

wyłożonej karmy dla zwierzyny dziko żyjącej. Do Nadleśnictwa nie wpływały w latach 2018 - 2020  informacje o 

przypadkach kolizji komunikacyjnych z udziałem zwierzyny. 

Monitoring zwierzyny dziko żyjącej w lasach i określenie pojemności siedliskowej dla zwierzyny łownej i 

zasad regulacji liczebności jej populacji 

Realizacja zadania: 

W latach 2018-2020 Nadleśnictwo Garwolin brało udział w projekcie "Wypracowanie i wdrożenie modelu zrównoważonej 

gospodarki łowieckiej łosia Alces alces w Polsce" prowadzonym przez Polską Fundację Ochrony Dzikich Zwierząt. Program 

miał na celu monitorowanie łosia w lasach i określenie pojemności siedliskowej dla tej zwierzyny, zasad regulacji 

liczebności jej populacji.  

Nadleśnictwo Garwolin ze względu na pojawienie się afrykańskiego pomoru świń wykonywało latach 2018 - 2020 

poszukiwania padłych dzików lub ich szczątków. Pracownicy terenowi monitorowali również szkody wyrządzane przez 

zwierzynę a ich spostrzeżenia przekazywane były kołom łowieckim celem regulacji liczebności poszczególnych gatunków. 

Optymalne stany zwierzyny były uzgadniane między kołami łowieckimi a nadleśnictwem przy okazji uzgadniania rocznych 

planów łowieckich. Koła łowieckie co roku wykonywały inwentaryzację stanu zwierzyny na terenie poszczególnych 

obwodów łowieckich. 

 

9. Obszar interwencji: zagrożenia poważnymi awariami 

Kształtowanie zdrowego stylu życia poprzez promocję zdrowia, edukację zdrowotną oraz 

prośrodowiskową 
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Realizacja zadania: 

Nie zrealizowano zadania w latach 2018 - 2020. 

Propagowanie standardów prawidłowych zachowań społeczeństwa w sytuacji wystąpienia 

niebezpiecznego zjawiska zachodzącego w atmosferze lub hydrosferze, katastrofy i poważnej awarii 

Realizacja zadania: 

Nie zrealizowano zadania w latach 2018 - 2020. 

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

ratunkowego 

Realizacja zadania: 

Zadanie realizowane przed Gminę. Poniżej informacje z zakresu prowadzonej pomocy dla OSP na terenie 

Gminy. 

ROK 2018 

Koszty  poniesione  na  doposażenie jednostki  OSP  w Goniwilku  

Wyszczególnienie 

Koszty 

Ogółem Wyszczególnienie 

Materiały 1 580,75 zł 
30,75 zł świeca zapłonowa 
1 550,00zł kuchnia Amica 

Wydatki w Ramach projektu ,,nabycie 
wyposażenia i urządzeń ratownictwa, 
niezbędnych  do udzielenia pomocy 

poszkodowanym - dofinansowane ze 
środków Ministerstwa Sprawiedliwości 

4 420,00zł 
1 520,00 zł zestaw ratownictwa medycznego 1 szt. 

2 900,00zł sprzęt do oznakowania terenu akcji ZAPORA 1 
szt. 

Razem 6 000,75 zł 

Koszty  poniesione  na  utrzymanie jednostki  OSP  w Gózdku  

Wyszczególnienie 

Koszty 

Ogółem Wyszczególnienie 

Wydatki w Ramach projekt ,,nabycie 
wyposażenia i urządzeń ratownictwa, 
niezbędnych  do udzielenia pomocy 
poszkodowanym- dofinansowane ze 

środków Ministerstwa Sprawiedliwości 

1 220,00 zł Latarka Survivor 90562 1 szt. 

Razem 1 220,00 zł 

Koszty poniesione na utrzymanie jednostki OSP w Piastowie 

Wyszczególnienie Koszty 
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Ogółem Wyszczególnienie 

Wydatki w Ramach projekt ,,nabycie 
wyposażenia i urządzeń ratownictwa, 
niezbędnych  do udzielenia pomocy 
poszkodowanym- dofinansowane ze 

środków Ministerstwa Sprawiedliwości 

710,00 zł 
Latarka kątowa NightStick 5568 RX Atex akumulatorowa 

1 szt. 

Razem 710,00 zł 

Koszty poniesione na utrzymanie jednostki OSP w Łomnicy 

Wyszczególnienie 

Koszty 

Ogółem Wyszczególnienie 

Wydatki w Ramach projekt ,,nabycie 
wyposażenia i urządzeń ratownictwa, 
niezbędnych  do udzielenia pomocy 
poszkodowanym- dofinansowane ze 

środków Ministerstwa Sprawiedliwości 

1 220,00 zł Latarka Survivor 90562 

Razem 1 220,00 zł 

Koszty poniesione na utrzymanie jednostki OSP w Kalinowie 

Wyszczególnienie 

Koszty 

Ogółem Wyszczególnienie 

Materiały 8 989,99 zł 

1 845,00 zł regały do garażu 
1 680,00zł radiotelefon 

1 520,00 zł 2 opony  
1 219,99 zł akumulator 

2 725,00 zł opony 

Wydatki w Ramach projekt ,,nabycie 
wyposażenia i urządzeń ratownictwa, 
niezbędnych  do udzielenia pomocy 
poszkodowanym- dofinansowane ze 

środków Ministerstwa Sprawiedliwości 

3 860,00 zł 
2 640,00zł agregat prądotwórczy EA 3000N1 1szt. 

1 220,00zł latarka Survivour 90562 1 szt. 

Razem 12 849,99 zł 

Koszty poniesione na utrzymanie jednostki OSP w Żelechowie 

Wyszczególnienie 

Koszty 

Ogółem Wyszczególnienie 

Umundurowanie 1 074,59 zł Odzież ochronna konserwatora 

Razem 1 074,59 zł 

Koszty poniesione na utrzymanie jednostki OSP w Stefanowie 

Wyszczególnienie Koszty 
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Ogółem Wyszczególnienie 

 
Wydatki w Ramach projektu „nabycie 
wyposażenie i urządzeń ratownictwa, 
niezbędnych do udzielenia pomocy 
poszkodowanym dofinansowane ze  

środków  Minist. Sprawiedliwości 
 

1 220,00 zł Latarka Survivor 90562 

Razem 1 220,00 zł 

Koszty poniesione na utrzymanie jednostki OSP w Woli Żelechowskiej 

Wyszczególnienie 

Koszty 

Ogółem Wyszczególnienie 

Materiały 1 280,01 zł Akumulator 1 280,01 zł 

Wydatki w Ramach projektu „nabycie 
wyposażenia i urządzeń ratownictwa, 
niezbędnych do udzielenia pomocy 

poszkodowanym”, dofinansowane ze 
środków Minist. Sprawiedliwości 

14 953,00 zł 

Defibrylator AED Lifeline 5 290,00 zł 
Łańcuch KSV 11 do rozpieracza ramieniowego 3 360,00 

zł 
Zestaw do cięcia szyb samochodowych 1 983,00 zł 
Sprzęt do oznakowania terenu ZAPORA 2 900,00 zł 

Latarka kątowa NightStick, 2 szt 1 420,00 zł 

Razem 16 233,01zł 

Koszty poniesione na utrzymanie jednostki OSP  we Władysławowie 

Wyszczególnienie 

Koszty 

Ogółem Wyszczególnienie 

Wydatki w Ramach projektu „nabycie 
wyposażenia i urządzeń ratownictwa, 
niezbędnych do udzielenia pomocy 

poszkodowanym”, dofinansowane ze 
środków Minist. Sprawiedliwości 

1 220,00 zł Latarka Survivor 90562 

Razem 1 220,00 zł 

Koszty poniesione na utrzymanie jednostki OSP w Hucie Żelechowskiej 

Wyszczególnienie 

Koszty 

Ogółem Wyszczególnienie 

Wydatki w Ramach projektu „nabycie 
wyposażenia i urządzeń ratownictwa, 
niezbędnych do udzielenia pomocy 

poszkodowanym”, dofinansowane ze 
środków Minist. Sprawiedliwości 

1 220,00 zł Latarka  Survivor 90562 

Razem 1 220,00 zł 

Koszty poniesione na utrzymanie jednostki OSP w Zakrzówku 
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Wyszczególnienie 

Koszty 

Ogółem Wyszczególnienie 

Usługi remontowe 800,00 zł Remont syreny strażackiej 

Razem 800,00 zł 

ROK 2019 

Koszty poniesione na utrzymanie jednostki OSP w Piastowie 

Wyszczególnienie 

Koszty 

Ogółem Wyszczególnienie 

Materiały 4 650,00 zł 
Motopompa pływająca Niagara: 1 szt: 4 650,00 zł 

(dofinansowano z Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie) 

Razem 4 650,00 zł 

Koszty poniesione na utrzymanie jednostki OSP we Władysławowie 

Wyszczególnienie 

Koszty 

Ogółem Wyszczególnienie 

Umundurowanie 1 697,40 zł 
Ubranie koszarowe 3-częściowe - 2 szt: 612,54zł 

Buty strażackie - 2 pary: 1084,86 zł 

Razem 1 697,40 zł 

Koszty poniesione na utrzymanie jednostki OSP w Woli Żelechowskiej 

Wyszczególnienie 

Koszty 

Ogółem Wyszczególnienie 

Umundurowanie 1 292,54 zł 
Mundur damski: 680,00 zł 

Ubranie koszarowe 2 szt: 612,54 zł 

Razem 1 292,54 zł 

Koszty poniesione na utrzymanie jednostki OSP w Łomnicy 

Wyszczególnienie 

Koszty 

Ogółem Wyszczególnienie 

Umundurowanie 918,81 zł Ubranie koszarowe 3 szt: 918,81 zł 

Razem 918,81 zł 

Koszty poniesione na utrzymanie jednostki OSP w Hucie Żelechowskiej 
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Wyszczególnienie 

Koszty 

Ogółem Wyszczególnienie 

Umundurowanie 1 222,01 zł Kurtka strażacka 2 szt: 1 222,01 zł 

Materiały 9 964,97 zł 

Zakup wyposażenia: patelnia, szafa chłodnicza, szafa 
mroźnicza kuchnia, okap- dofinansowanie 50% MIAS: 9 

964,97 zł, wartość całego sprzętu: 
19 929,94 

Razem 11 186,98 zł 

Koszty poniesione na utrzymanie jednostki OSP w Kalinowie 

Wyszczególnienie 

Koszty 

Ogółem Wyszczególnienie 

Umundurowanie 1 830,24 zł Kurtka strażacka 3 szt: 1830,24 zł 

Usługi pozostałe 6 862,59 zł 
Modernizacja terenu przy OSP - położenie kostki: 20 

544,00 zł (z funduszu sołeckiego: 13 681,41 zł) 
 

Razem 8 692,83 zł 

Koszty  poniesione  na  utrzymanie jednostki OSP w Goniwilku 

Wyszczególnienie 

Koszty 

Ogółem Wyszczególnienie 

Umundurowanie 4 770,00 zł 
3 komplety ubrań specjalistycznych strażackich typu SX 3 

dofinansowane z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie 

Materiały 11 461,62 zł 

Części aparat powietrzny 181,94 zł  
2 aparaty powietrzne 4 439,69 zł 

Akumulator 2 szt. 1 159,99 zł 
Przycinarka do betonu Sthil TS 420 moc 4,4 KM D350 3 

690,00 zł (dofinansowane z WFOŚiGW) 
Pompa zatapialna EVAK 1 990,00zł (dofinansowane z 

WFOŚiGW 

Razem: 16231,62 zł 

ROK 2020 

Koszty poniesione na utrzymanie jednostki OSP w Żelechowie 

Wyszczególnienie 

Koszty 

Ogółem Wyszczególnienie 

Materiały 13 295,28 zł 

Amortyzatory, części VV - 623,00 zł 
Materiały remontowe - 10 150,17 zł 

Konserwacja aparatu powietrznego - 342,06 zł 
Sensory do czujnika gazowego- 2 180,05 zł 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 4B77678C-1C0C-4F3A-830A-C3C97CE33DC7. Podpisany Strona 32



33 
 

Usługi pozostałe 10 347,35 zł 

Przegląd okresowy mikroinstalacji - 1 995,06 zł 
Przegląd narzędzi  hydraulicznych – 1328,40 zł 

Badanie techniczne VV - 149,00 zł 
Montaż terminalu do powiadamiania - 25,01 zł 

Naprawa, przegląd, ładowanie butli z tlenem - 611,80 zł 
Usługa mechaniczna -  500,00 zł 

Konserwacja aparatu powietrznego -  4 993,43 zł 
Sensor do czujnika wielogazowego – kalibracja - 258,30 

zł 
Ładowanie butli tlenem – 78,35 zł 

Badanie techniczne Jelcz i Volvo - 408,00 zł 

Razem 23 642,63 zł 

Koszty poniesione na utrzymanie jednostki OSP Piastów 

Wyszczególnienie 

Koszty 

Ogółem Wyszczególnienie 

Materiały 1 179,99 zł Akumulator 1179,99 zł 

Usługi pozostałe 597,20 zł 

Badanie techniczne  samochód - 148,00 
zł 

Badanie dynamiczne aparatu OPT I- 
233,70 zł 

Badanie techniczne Star - 215,50 zł 
 

Razem 1 777,19 zł 

Koszty poniesione na utrzymanie jednostki OSP Zakrzówek 

Wyszczególnienie 

Koszty 

Ogółem Wyszczególnienie 

Usługi pozostałe 149,00 zł Badanie techniczne Volkswagen- 149,00 zł 

Razem 149,00 zł 

Koszty poniesione na utrzymanie jednostki OSP w Woli Żelechowskiej 

Wyszczególnienie 

Koszty 

Ogółem Wyszczególnienie 

Materiały 2 293,16 zł 

Akumulator - 550,00 zł 
Konserwacja aparatu powietrznego części 

- 407,38 zł 
Kamera analogowa - 1 335,78 zł 

Usługi pozostałe 12 373,48 zł 

Badanie techniczne Żuk - 149,00 zł 
Badanie techniczne MAN - 408,00 zł 

Naprawa pompy HOLMATRO - 3 690,00 zł 
Przegląd i legalizacja zestawu 

HOLMATRO = 1 291,50 zł 
Wymiana filtrów, oleju, opony, uszczelki - 1 

225,08 zł 
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Konserwacja aparatu powietrznego - 5 
240,90 zł 

Kamera analogowa wymiana - 369,00 zł 

Razem 14 666,64 zł 

Koszty poniesione na utrzymanie jednostki OSP  we Władysławowie 

Wyszczególnienie 

Koszty 

Ogółem Wyszczególnienie 

Materiały 330,00 zł Akumulator mercedes 

Razem 330,00 zł 

Koszty poniesione na utrzymanie jednostki OSP w Kalinowie 

Wyszczególnienie 

Koszty 

Ogółem Wyszczególnienie 

Usługi pozostałe 204,00 zł Badanie techniczne Star 

Wydatki inwestycyjne 29 805,36 zł 

Modernizacja budynku remizy(naprawa elewacji, 
wypełnianie powierzchni starego tynku, nakładanie nowej 

warstwy tynkarskiej).Zadanie współfinansowane z 
budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach MIAS 

Mazowsze 2020 

Razem 30 009,36 zł 

Koszty poniesione na utrzymanie jednostki OSP w Stefanowie 

Wyszczególnienie 

Koszty 

Ogółem Wyszczególnienie 

Umundurowanie 4 784,67 zł 
1830,24 zł 3 kurtki strażackie  

4 601,43 zł  5 mundurów, 6 czapek, 4 
koszule, sznury, pagony, dystynkcje 

Materiały 868,42 zł 
164,00 zł plandeki 

78,35 zł tlen medyczny 
626,07 zł sygnalizator bezruchu 

Usługi pozostałe 845,45 zł 
204,00 zł badanie techniczne STAR 

641,45 zł konserwacja aparatu powietrznego 

Dotacje 17 750,00 zl Dotacja na zakup zestawu hydraulicznego 

Razem 24 248,54 zł 
 

Promowanie systemu ubezpieczeń dla obiektów i działań, które w sytuacji awaryjnej będą wymagać 

sfinansowania działań ratowniczych i naprawczych 

Realizacja zadania: 
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Nie zrealizowano zadania w latach 2018 - 2020. 

Doposażenie w specjalistyczny sprzęt ratowniczo-gaśniczy 

Realizacja zadania: 

Zadanie realizowane przez Gminę. Szczegółowe informacje dotyczące doposażenia w sprzęt w powyższym punkcie pn.: 

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

Zakup pojazdów wykorzystywanych do działań ratowniczo-gaśniczych 

Realizacja zadania: 

Nie zrealizowano zadania w latach 2018 - 2020. 

Propagowanie zasad przeciwdziałania zagrożeniom pożarowym i zasad bezpiecznych zachowań 

Realizacja zadania: 

Zadanie realizowane jest ciągle, poprzez pogadanki i spotkania w placówkach oświatowych. Dodatkowo Komenda co roku 

organizuje konkurs pn.: „Czujka na straży Twojego bezpieczeństwa„ oraz akcję „Bezpieczne wakacje” gdzie są 

organizowane pokazy z wybranych dziedzin ratownictwa. Również w okresie wakacyjnym są odwiedzane i kontrolowane 

obozowiska harcerskie wraz z organizacją pogadanki na temat bezpiecznego zachowania w lesie. 

 

10. Obszar interwencji: edukacja ekologiczna 

Opracowanie i wdrożenie gminnego programu edukacji ekologicznej 

Realizacja zadania: 

Nie zrealizowano zadania w latach 2018 - 2020. 

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.) 

Realizacja zadania: 

Na stronie Urzędu Miejskiego w Żelechowie w roku 2018 zamieszczono informacje o przyrodzie, występującej na terenie 

Gminy Żelechów. Przedstawiono m.in. atrakcyjne krajobrazowo tereny o randze regionalnej, obszary leśne, projektowane 

obszary chronione, park zabytkowy i miejski, pomniki przyrody oraz gatunki roślin objętych całkowitą ochroną i gatunki 

zwierząt chronionych.  

W zakresie edukacji ekologicznej mającej na celu wykształcenie u mieszkańców nawyków i zachowań proekologicznych 

oraz poczucia odpowiedzialności za stan i ochronę środowiska sfinansowano szkolenie z zakresu ochrony środowiska – 

zanieczyszczenia powietrza na kwotę 3 700 zł. 

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

Realizacja zadania: 

Nie zrealizowano zadania w latach 2018 - 2020. 

Wprowadzanie systemów zarządzania środowiskowego, typu „zielone biuro” 

Realizacja zadania: 

Nie zrealizowano zadania w latach 2018 - 2020. 

Wsparcie edukacji ekologicznej w szkołach w zakresie zakupów wyposażenia dydaktycznego i 

współorganizacji zajęć edukacyjnych 

Realizacja zadania: 

Nie zrealizowano zadania w latach 2018 - 2020.Zadanie realizowane przez jednostki  oświatowe ze środków budżetowych. 

Informowanie mieszkańców o stanie środowiska i działaniach na rzecz jego ochrony 

Realizacja zadania: 

Na stronie Urzędu Miejskiego w Żelechowie w roku 2018 zamieszczono informacje o przyrodzie, występującej na terenie 

Gminy Żelechów. Przedstawiono m.in. atrakcyjne krajobrazowo tereny o randze regionalnej, obszary leśne, projektowane 

obszary chronione, park zabytkowy i miejski, pomniki przyrody oraz gatunki roślin objętych całkowitą ochroną i gatunki 

zwierząt chronionych.  

W zakresie edukacji ekologicznej mającej na celu wykształcenie u mieszkańców nawyków i zachowań proekologicznych 

oraz poczucia odpowiedzialności za stan i ochronę środowiska sfinansowano szkolenie z zakresu ochrony środowiska – 

zanieczyszczenia powietrza na kwotę 3 700 zł. 

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 

Realizacja zadania: 

Nie zrealizowano zadania w latach 2018 - 2020. 

 

Stopień realizacji: 

zadanie niezrealizowane  

zadanie zrealizowane  

zadanie realizowane stale 
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4. Stan środowiska i monitoring skutków realizacji Programu 

Nadzór nad realizacją programu w praktyce oznacza określenie zasad zarządzania nim wraz 

z ustaleniem mechanizmu monitorowania jego realizacji. POŚ dla Gminy jest dokumentem o charakterze 

strategicznym. Stanowi instrument wspomagający realizację prawa miejscowego, pozostając w ścisłym związku 

z planami zagospodarowania przestrzennego, decyzjami o warunkach zabudowy i zagospodarowania oraz 

decyzjami związanymi z realizacją przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodno-ściekowej, gospodarki odpadami, 

rozwojem terenów zielonych i innych. Kierownictwo posiada kompetencje pozwalające mu realizować zawarte 

w programie cele i zadania. Aby jednak ta realizacja przebiegła spójnie z polityką regionalną konieczne jest 

przygotowanie struktur administracyjnych do ścisłej współpracy z organami dysponującymi znacznie szerszymi 

uprawnieniami wynikającymi z ich kompetencji. 

Organ wykonawczy gminy w celu realizacji Polityki Ekologicznej Państwa, sporządza Program Ochrony 

Środowiska. Z punktu widzenia pełnionej roli w realizacji Programu można wyodrębnić cztery grupy podmiotów 

uczestniczących w nim. Są to: 

• podmioty uczestniczące w organizacji i zarządzaniu programem,  

• podmioty realizujące zadania programu, w tym instytucje finansujące, 

• podmioty kontrolujące przebieg realizacji i efekty programu, 

• społeczność gminy, jako główny podmiot odbierający wyniki działań programu. 

Główna odpowiedzialność za realizację programu spoczywa na Burmistrzu Żelechowa, który 

przedstawia wyniki Radzie Miejskiej w Żelechowie oraz przekazuje raport z wykonania Programu Ochrony 

Środowiska organowi wykonawczemu powiatu. 

W Programie Ochrony Środowiska zostały wymienione wskaźniki, które określają postępy oraz skutki 

realizacji zadań wpisanych w POŚ. Na ich podstawie stwierdza się, np. rozbudowę niezbędnych sieci 

wodociągowych oraz kanalizacyjnych, wzrost liczby ludności korzystającej z sieci oraz z oczyszczalni ścieków 

czy wielkość zebranych odpadów komunalnych przez mieszkańców. Od 2019 r. odnotowano zainteresowanie                

w zakresie wymiany źródeł ciepła oraz wykonania termomodernizacji. Brak jest punktów monitoringowych na 

terenie gminy badających jakość powietrza oraz hałas, co powoduje brak przedstawienia konkretnych zmian                    

w tych obszarach. Nie odnotowano przekroczeń w zakresie pól elektromagnetycznych. Również brak badań 

wszystkich jednolitych części wód powierzchniowych, powoduje brak możliwości jasnego sprecyzowania czy ich 

stan ulega poprawie czy jednak nie. W oparciu o udostępnione dane z monitoringu wód wykonane przez GIOŚ,          

w ramach Państwowego Monitoringu Środowiska, wskazuje się iż poszczególne części wód powierzchniowych 

na terenie Gminy, mają zły stan ogólny. Co roku są wykonywane przebudowy i odnowienia szlaków 

komunikacyjnych, jednak w ciągu trzech lat nie wybudowano żadnej ścieżki rowerowej w gminie. Wzrasta ilość 

zebranych odpadów komunalnych w gminie oraz zmniejsza się ilość zalegających wyrobów zawierających azbest 

na terenie gminy. Wielkość terenów zalesionych od lat nie zmienia się, tak jak tereny objęte ochroną prawną                   

i powierzchnie terenów zieleni. 
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Tabela 1. Wartości wskaźników monitorujących określone cele obszarów interwencji 

Lp. Wskaźnik 
Jednostka 

wskaźnika 
Stan na 2018r. Stan na 2019r. Stan na 2020 r. 

Ochrona klimatu i jakość powietrza 

1 

Liczba budynków 

poddanych 

termomodernizacji 

szt. 1 19 12 

2 
Liczba wymienionych źródeł 

ciepła w budynkach 
szt. 0 19 12 

3 
Długość przebudowanych 

dróg 
km 6,95 8,15 4,78 

4 
Długość wybudowanych 

ścieżek rowerowych 
km 0 0 0 

5 
Jakość powietrza 

atmosferycznego 
klasa 

Zanieczyszcze

nie 

Klasa 

SO2 A 

NO2 A 

C6H6 A 

CO A 

O3 A 

PM10 C 

Pm 2,5 C 

B(a)P C 
 

Zanieczyszcze

nie 

Klasa 

SO2 A 

NO2 A 

C6H6 A 

CO A 

O3 A1 

PM10 C 

Pm 2,5 A2 

B(a)P C 
1 Dla ozonu – poziom 

długoterminowy, strefa 

uzyskała klasę D2 
1 Dla pyłu PM 2,5 – poziom 

dopuszczany faza II, strefa 

uzyskała klasę C1 

Zanieczyszcze

nie 

Klasa 

SO2 A 

NO2 A 

C6H6 A 

CO A 

O3 A1 

PM10 C 

Pm 2,5 C12 

B(a)P C 
1 Dla ozonu – poziom 

długoterminowy, strefa 

uzyskała klasę D2 
1 Dla pyłu PM 2,5 – poziom 

dopuszczany faza I, strefa 

uzyskała klasę A 

Zagrożenia hałasem 

6 

Powierzchnia terenów 

zagrożonych 

ponadnormatywnym 

hałasem 

% 
Brak punktów pomiarowych 

na terenie Gminy w 2018 r. 

Brak punktów pomiarowych 

na terenie Gminy w 2019 r. 

Brak punktów pomiarowych 

na terenie Gminy w 2020 r. 

Pola elektromagnetyczne 

7 

Poziom pól 

elektromagnetycznych w 

wybranych obszarach 

V/m 
Brak punktów pomiarowych 

na terenie Gminy w 2018 r. 

Punk pomiarowy – ul. Długa 

126 

Wyniki – 0,21V/m 

Brak punktów pomiarowych 

na terenie Gminy w 2020 r. 

Gospodarowanie wodami 

8 
Stan/potencjał ekologiczny 

jednolitych części wód 
(klasy I-V) 

JCWP RW200017253634 – 

klasa III 

Umiarkowany stan 

ekologiczny 

JCWP RW200017253689 – 

brak oceny 

JCWP RW20001925349 - 

klasa IV 

Słaby stan ekologiczny 

JCWP RW200017253249 – 

brak badań 

JCWP RW200017253634 – 

Umiarkowany stan 

ekologiczny 

JCWP RW200017253689 – 

brak badań 

JCWP RW20001925349 – 

brak badań 

JCWP RW200017253249 – 

Umiarkowany potencjał 

ekologiczny 

JCWP RW200017253232 – 

W roku 2020 nie została 

dokonana klasyfikacja i 

ocena stanu jednolitych 

części wód 

powierzchniowych 
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Lp. Wskaźnik 
Jednostka 

wskaźnika 
Stan na 2018r. Stan na 2019r. Stan na 2020 r. 

JCWP RW200017253232 – 

badania w 2017 r. 

umiarkowany potencjał 

ekologiczny 

9 Stan jednolitych części wód (dobry/zły) 

JCWP RW200017253689 – 

brak oceny 

JCWP RW200017253634 – 

brak oceny 

JCWP RW20001925349 - 

brak oceny 

JCWP RW200017253249 – 

brak badań 

JCWP RW200017253232 – 

Brak badań 

JCWP RW200017253689 – 

zły 

JCWP RW200017253634 – 

brak badań 

JCWP RW20001925349 - 

brak badań 

JCWP RW200017253249 – 

zły 

JCWP RW200017253232 – 

zły 

W roku 2020 nie została 

dokonana klasyfikacja i 

ocena stanu jednolitych 

części wód 

powierzchniowych 

10 
Pojemność obiektów małej 

retencji wody 
dam3    

11 
Objętość retencjonowanej 

wody 
m3    

Gospodarka wodno-ściekowa 

12 
Zużycie wody na potrzeby 

ludności ogółem 
m3/1os 30,6 31,2 31,3 

13 Długość sieci wodociągowej km 129,146 129,64 129,7 

14 
Udział przemysłu w zużyciu 

wody ogółem 
dam3 0 0 0 

15 

Odsetek ludności 

korzystającej z oczyszczalni 

ściekowej 

% 49,15 49,17 49,38 

16 

Długość wybudowanej, 

rozbudowanej lub 

zmodernizowanej 

kanalizacji sanitarnej 

km 0,602 0,196 0,788 

17 

Długość wybudowanej, 

rozbudowanej lub 

zmodernizowanej 

kanalizacji deszczowej 

km 0 0 0 

Gleby i powierzchnia ziemi 

18 
Udział gruntów 

wymagających rekultywacji 
% 0 0 0 

19 
Łączna powierzchnia 

zrekultywowanych terenów 
ha 0 0 0 

Gospodarka odpadami i zapobieganie powstawaniu odpadów 

20 
Ilość odpadów 

komunalnych wytworzonych 
t 1 133,31 1 367,60 1 718,08 

21 
Liczba dzikich wysypisk 

odpadów 
szt. 1 1 1 

22 

Ilość usuniętego azbestu i 

wyrobów zawierających 

azbest 

Mg 83,98 47,64 82,15 

Zasoby przyrodnicze 

23 Poziom lesistości % 12,42 12,41 12,42 

24 
Powierzchnia gruntów 

zalesionych 
ha 1 086,50 1 085,50 1 086,50 
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Lp. Wskaźnik 
Jednostka 

wskaźnika 
Stan na 2018r. Stan na 2019r. Stan na 2020 r. 

25 

Powierzchnia gruntów 

zadrzewionych i 

zakrzewionych 

ha 
Brak możliwości wskazania wartości. Wskaźnik z GUS, który od 2015 r. jest opisywany na 

poziomie jedynie województwa. 

26 

Powierzchnia parków, 

zieleńców i terenów zieleni 

osiedlowej ogółem w 

miastach 

ha 6,00 6,00 6,00 

27 

Powierzchnia obiektów i 

obszarów o szczególnych 

walorach przyrodniczych 

prawnie chronionych 

ogółem 

ha 0 0 0 

28 
Liczba pomników przyrody 

ogółem 
szt. 4 4 4 
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5. Ocena stopnia rozbieżności pomiędzy przyjętymi celami a ich wykonaniem, 

weryfikacja przyjętych zadań, ocena wykonania. 

Przyjęte w Programie Ochrony Środowiska priorytety, cele i zadania zgodne były z kierunkami 

obowiązującej wówczas Polityki Ekologicznej Państwa. Stanowiły przełożenie celów Polityki Ekologicznej 

Państwa na szczebel gminy. Stanowi to niekiedy bardzo trudne zadanie, z jednej strony wobec skromności 

dyspozycyjnych środków na ochronę środowiska, a z drugiej strony ogrom potrzeb bieżących mieszkańców 

gminy. Realizacja przyjętego Programu w miarę jego realizacji stwarza niekiedy problemy, zarówno natury 

finansowej (trudności w pozyskiwaniu środków finansowych) jak i innej natury, np. zmieniające się potrzeby 

bieżące mieszkańców, czynniki zewnętrzne). Duża część zadań zawartych w Programie wpisuje się w pożądane 

przez ogół mieszkańców gminy kierunki – np. poprawę stanu powietrza atmosferycznego lub rozwój sieci wodno 

– kanalizacyjnej. Analizując przyjęte w Programie Ochrony Środowiska zadania należy zauważyć, iż : 

• zrealizowane zostały (bądź są co rocznie na bieżąco realizowane) najważniejsze zadania w zakresie 

ochrony powietrza, ochrony przed hałasem, gospodarki wodno – ściekowej, gospodarki odpadami oraz 

ochrony przyrody; 

• powodem braku realizacji niektórych zadań są głównie: 

o brak wystarczających środków finansowych na ich realizację, 

o zmiana priorytetów wykonawczych w realizacji zadań na terenie Gminy, 

o bieżąca ocena sytuacji i potrzeb na terenie Gminy, 

o oraz fakt, iż część zadań wpisanych w Programie jest jedynie koordynowana przez Gminę. 
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6. Podsumowanie 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Żelechów stanowił podstawowe narzędzie prowadzenia polityki 

ekologicznej w gminie w latach 2016 - 2020. Fundamentalnym założeniem w tworzeniu Programu Ochrony 

Środowiska na wszystkich szczeblach jest, aby ich realizacja doprowadziła do poprawy stanu środowiska 

naturalnego, efektywnego zarządzania środowiskiem oraz zapewniła skuteczne mechanizmy chroniące 

środowisko przed degradacją, a także stworzyła warunki dla wdrożenia wymagań obowiązującego w tym 

zakresie prawa. Analizując realizację programu należy pamiętać, że praktyczne zadania o charakterze 

wykonawczym, czyli mające bezpośredni wpływ na stan środowiska i związane z jego ochroną przed szkodliwym 

oddziaływaniem, obciążają tak samo samorząd gminy, jak i inne podmioty gospodarcze. Charakter zadań                        

z zakresu ochrony środowiska wykonywany przez samorząd gminy wpływa na możliwości bezpośredniej i często 

pośredniej ochrony środowiska, gdzie część kompetencji spoczywa na barkach innych podmiotów lub osób 

prywatnych. 

Niniejszy raport sporządzono dla ,,Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Żelechów na lata 2016-

2020 z perspektywą do roku 2024” za lata 2018 -2020. Ogółem harmonogram realizacji przedsięwzięć 

uwzględnia lata 2016-2024. Harmonogram obejmuje realizację 81 działań z zakresu wszystkich dziesięciu 

kierunków, z czego największa liczba zadań dotyczy obszaru ochrona klimatu i jakości powietrza (16 zadań), 

gospodarki wodno-ściekowej (13 zadań) oraz zasobów przyrodniczych (12 zadań).  

Działania, które obejmuje sprawozdanie, były wykonywane m.in. przez Gminę Żelechów, Główny 

Inspektorat Ochrony Środowiska, Wody Polskie, Nadleśnictwo Garwolin, Komendę Powiatową Państwowej 

Straży Pożarnej oraz właścicieli gruntów. 

 
Największa ilość wykonanych przedsięwzięć dotyczyła działań w ramach I obszaru działania - ochrona 

klimatu i jakości powietrza. W ramach powyższej ochrony prowadzono działania zmierzające do poprawy jakości 

powietrza. Przeprowadzono szereg inwestycji z zakresu realizacji założeń zawartych w obowiązujących 

programach ochrony powietrza tj. kontrola gospodarstw domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania 

odpadów w urządzeniach grzewczych, wymiana, naprawa i konserwacja źródeł ciepła, termomodernizacja 

budynków użyteczności publicznej, budynków mieszkalnych wielorodzinnych i jednorodzinnych, ograniczanie 

pylenia wtórnego poprzez oczyszczanie dróg budowy i modernizacji dróg lokalnych oraz pomoc w usuwaniu 

wyrobów zawierających azbest. Część zadań jest w trakcie realizacji, a część jest realizowana ciągle przez 

odpowiedzialne za nie podmioty, np. uwzględnianie w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego 

aspektów wpływających na jakość powietrza (np. wymagania dotyczące zaopatrzenia budynku w ciepło itp.). W 

zakresie poprawy gospodarki wodno – ściekowej zrealizowano budowę oraz konserwacje i naprawy sieci 

wodociągowej, rozbudowę sieci kanalizacyjnej, prowadzono ewidencję zbiorników bezodpływowych i 

przydomowych oczyszczalni ścieków a także kontrolowano właścicieli nieruchomości w zakresie usuwania 
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nieczystości płynnych ze zbiorników bezodpływowych. W przypadku ochrony zasobów przyrody, zapobiegano 

bezdomności zwierząt i prowadzono opiekę nad bezdomnymi zwierzętami, wykonano zadania z zakresu budowy 

i doposażenia obiektów służących rekreacji i wypoczynkowi: placów zabaw, boisk, obiektów sportowych, 

prowadzono nadzór nad gospodarką leśną, zalesiano grunty porolne, a także prowadzono monitoring zwierzyny 

dziko żyjącej w lasach i określenie pojemności siedliskowej dla zwierzyny łownej i zasad regulacji liczebności jej 

populacji. 

Inwestycje wskazane w niniejszym raporcie, bez wątpienia przyczyniły się do poprawy jakości 

środowiska a także do poprawy życia lokalnej społeczności. Pozwolą one na kontynuację wskazanych kierunków 

rozwojowych gminy.   
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