
     Załącznik  
                                                     do Uchwały nr 257/XXXV/17 
                                                     Rady Powiatu Grodziskiego 

                                                                                          z dnia 29 czerwca 2017
             

 

RAPORT ZA LATA 2015 – 2016 

Z REALIZACJI „PROGRAMU OCHRONY 

ŚRODOWISKA DLA POWIATU 

GRODZISKIEGO 

NA LATA 2013-2016 z perspektywą do 2020 roku” 

 

 

 

Grodzisk Mazowiecki 2017 

 
 
 



 2 

RAPORT Z REALIZACJI PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA 

POWIATU GRODZISKIEGO 

 

Cel przygotowania raportu.  

Raport z realizacji „Programu ochrony środowiska dla powiatu grodziskiego na lata 2013 - 

2016 z perspektywą do 2020 roku” jest przedstawieniem stanu wykonania zadań wyznaczonych 

w harmonogramie planowanych przedsięwzięć na lata 2015-2016. 

Zawiera informacje o wykonaniu jakościowym i ilościowym celów oraz zadań postawionych 

w powiatowym programie ochrony środowiska. Ustawa - Prawo ochrony środowiska nie 

określa wymagań dotyczących formy i struktury sprawozdania z realizacji przedmiotowego 

programu. Sprawozdanie z realizacji Programu przeprowadzono na podstawie analizy realizacji 

zadań, określonych dla gmin i powiatu grodziskiego w „Programie ochrony środowiska”.  

 

Podstawa prawna sporządzenia raportu oraz okres, jaki obejmuje.  

Podstawę prawną sporządzenia raportu z realizacji powiatowego programu ochrony środowiska 

stanowi art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. 

U. z 2017 r., poz. 519.). Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo 

ochrony środowiska raport z wykonania programu zarząd powiatu przedkłada radzie powiatu.  

 
Niniejszy raport obejmuje lata 2015 - 2016. 
 

Sposób zbierania informacji oraz ich źródła. 

Dane podstawowe do sporządzenia Raportu z wykonania „Programu ochrony środowiska dla 

powiatu grodziskiego na lata 2013 - 2016 z perspektywą do 2020 roku” w oparciu o wytyczne 

z Programu stanowią głównie: 

- informacje pozyskane od innych podmiotów i instytucji,  

- informacje z gmin powiatu grodziskiego,  

- informacje z realizacji zadań Starosty.  

 

 

W programie wskazano następujące cele: 

1. Stała poprawa stanu środowiska i związanej z nim jakości życia mieszkańców powiatu 

poprzez kontynuowanie rozpoczętych na terenie powiatu działań związanych z ochroną 

środowiska oraz prowadzenie tych prac w zakresie ochrony środowiska, których  

nie udało się zrealizować w latach poprzednich. 

2. Wspieranie działań na rzecz zrównoważonego wykorzystania energii i zasobów 

naturalnych. 

3. Wzmacnianie nadzoru nad obszarami objętymi różnymi formami ochrony przyrody  

i terenami o dużych walorach przyrodniczych oraz wspieranie działań mających na celu 

ochronę przyrody (podejmowanych przez różne instytucje rządowe, samorządowe, 

organizacje pozarządowe, osoby fizyczne i podmioty gospodarcze). 

4. Poprawa stanu bezpieczeństwa ekologicznego mieszkańców powiatu, ze szczególnym 

uwzględnieniem nadzoru nad transportem substancji niebezpiecznych przez teren 

powiatu. 
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5. Zwiększanie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu oraz osób 

prowadzących działalność gospodarczą na jego terenie. 

 

Sposobem na osiągnięcie w/w celów były wymienione w opracowaniu liczne cele szczegółowe, 

m. in: 

1. poprawa jakości wód,  

2. poprawa jakości powietrza atmosferycznego,  

3. ochrona powierzchni ziemi,  

4. działania związane z ochroną środowiska przed odpadami, 

5. poprawa klimatu akustycznego, 

6. zapewnienie ładu przestrzennego. 

 

 

Po analizie założeń zawartych w „Programie…” dla powiatu należy stwierdzić, że działania 

określone jako priorytetowe są realizowane sukcesywnie. Szczególny nacisk kładzie się na 

podniesienie świadomości ekologicznej społeczeństwa i przekonanie ludzi o konieczności 

myślenia i działania według zasad ekorozwoju oraz rozbudowę i modernizację infrastruktury 

technicznej determinującej korzystny wpływ na wszystkie komponenty środowiska.  

Ze względu na obowiązujące przepisy należy rozróżnić działania na szczeblu gminnym oraz 

działania na szczeblu powiatowym. 

Na realizację Programu Ochrony Środowiska składają się działania poszczególnych wydziałów 

tut. urzędu, jak również licznych jednostek powiatowych, a także poszczególnych gmin.  

W realizacji programu można wyróżnić działania: 

- edukacyjne 

- inwestycyjne 

-administracyjne (wydawanie decyzji administracyjnych, postępowania administracyjne) 

Realizacja zależy od obowiązków poszczególnych organów, jednostek oraz od możliwości 

finansowych powiatu i gmin.  

I tak realizacja Programu realizowana jest m.in. przez poszczególne wydziały i jednostki (w 

tym Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Gospodarki Wodnej, Wydział Oświaty, Kultury i 

Sportu, Powiatowy Zarząd Dróg, Powiatowa Straż Pożarna) 

Na realizację celów Programu, w dużej części składają się działania poszczególnych Gmin takie 

jak: modernizacja dróg, budowa kanalizacji, wodociągów i sieci gazowej, ilość gospodarstw 

domowych przyłączanych do nich, co ma bezpośredni wpływa na ograniczenie zanieczyszczeń  

emitowanych do środowiska (problem palenia śmieci w domowych piecach, odprowadzania 

szamba do środowiska).  

Realizacja celów „Programu…” wiąże się niezmiennie z istotnym aspektem 

administracyjnym w odniesieniu do poszczególnych działów środowiska: 

 

Do głównych działań z zakresu środowiska zaliczyć można zadania wynikające z ustawy z dnia 

16.04.2004r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2016r, poz. 2134 z późn. zm.): wydawanie 

decyzji w sprawie usuwania drzew, ustanawianie form ochrony przyrody, pielęgnacja 

zadrzewień, rewitalizacja terenów zielonych, nowe nasadzenia; ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 

r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 519 z późn. zm.): decyzje dot. 

wprowadzania pyłów i gazów do powietrza, dopuszczalnego poziomu hałasu; ustawy z dnia 28 

września 1991 r. o lasach (t. j. Dz.U. z 2017 r., poz. 788): nadzór nad prowadzoną gospodarką 

leśną w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa; z ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. 

Prawo wodne (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 469 z późn. zm.): pozwolenia wodnoprawne na 

odprowadzanie ścieków, wykonywanie urządzeń melioracyjnych, utrzymywanie rowów; z 
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ustawy z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2016r. poz. 1987 z późn. zm.): 

wytwarzanie, zbieranie, przetwarzanie oraz transport odpadów; ustawy z dnia 18 kwietnia 

1985r. o rybactwie śródlądowym (t.j. Dz. U. z 2015r., poz. 652): wydawanie kart wędkarskich 

po uprzednim zdaniu egzaminu w kole wędkarskim, rejestr społecznej staży rybackiej; ustawy 

z dnia 3 lutego 1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t.j. Dz.U. z 2015r. poz. 909 z późn. 

zm.): wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, uzgadnianie projektów decyzji o warunkach 

zabudowy pod względem ochrony gruntów; ustawy z dnia 09 czerwca 2011r. Prawo 

geologiczne i górnicze (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 1132 z późn. zm.): zatwierdzanie projektów 

robót geologicznych i dokumentacji geologicznych oraz wydawanie koncesji. 

 

I. 

W okresie sprawozdawczym na szczeblu powiatowym wyróżnić można finansowanie i 

realizowanie zadań: 

1. wspieranie działań proekologicznych i edukacyjnych 

-  powiatowy konkurs ekologiczny  

-  Pikniki edukacyjne „ Zdrów jak ryba” i „Żyj zdrowo” 

-  zawody sportowo-pożarnicze 

-  Rajd turystyczno – edukacyjny „Babie Lato 2015”  

- Turniej wiedzy pożarniczej młodzieżowych drużyn pożarniczych (Komenda Powiatowa 

PSP),  

- regionalny konkurs orki 

- spotkania edukacyjne w szkołach z zakresu opieki nad zwierzętami 

- opracowanie Uproszczonych Planów Urządzania Lasu dla Miasta Milanówek i Gminy Żabia 

Wola na lata 2016-2025. 

 

2.   działania inwestycyjne 

- modernizacja pasów dróg powiatowych (w tym budowa chodników) 

- modernizacja, wymiana elementów budynków użyteczności publicznej, takich jak dachy czy 

drzwi, w ramach termomodernizacji  

- opracowanie audytów energetycznych dla budynków użyteczności publicznej  

- wyposażenie Powiatowej Straży Pożarnej 

- dofinansowywanie utrzymywania melioracji wodnej będącej w zarządach spółek wodnych 

działających na terenie Powiatu 

- zabiegi pielęgnacyjne dotyczące utrzymania drzewostanu 

 

3 . działania administracyjne wg poszczególnych działów 

Woda 

Uprawnienia do zarządzania tym komponentem środowiska wynikają z ustawy Prawo wodne 

oraz rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy. Dotyczy to wydawania pozwoleń 

wodnoprawnych na: 

- pobór wód podziemnych  

 w 2015r. - 3 decyzje  

 w 2016r.-   4 decyzje 

- odprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji lub ścieków deszczowych do wód, do 

ziemi lub do kanalizacji  

 w 2015r. -  28 decyzji  

 w 2016r.-  56 decyzji 

- wykonywanie, przebudowę i likwidację urządzeń wodnych  

 w 2015r. -  97 decyzji  

 w 2016r.-  96 decyzji 
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- przejścia pod dnem rzeki  

 w 2015r. -  8 decyzji  

 w 2016r.-   3 decyzje 

 

Powietrze atmosferyczne 

O stanie powietrza atmosferycznego w Powiecie decydują głównie: emisje zanieczyszczeń z 

procesów produkcji energii cieplnej w gospodarstwach domowych, emisje z ruchu 

komunikacyjnego. Realizowane w tym zakresie działania redukujące emisje to budowa nowych 

sieci gazowych, modernizacja dróg oraz edukacja mieszkańców. 

Ochrona powietrza polega również na ograniczaniu poziomu emisji gazów i pyłów  

emitowanych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą. Realizacja kontroli tych 

zagadnień nałożona została na Starostę przez ustawę Prawo ochrony środowiska oraz przez 

rozporządzenia wykonawcze do tej ustawy. 

W okresie sprawozdawczym wydano:  

 w 2015 roku - 3  decyzje o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych   

 w 2016 roku -  2 decyzje o dopuszczalnej emisji zanieczyszczeń pyłowych i gazowych  

Ponadto przyjęto: 

 w roku 2015 -  24  zgłoszeń eksploatacji instalacji pól elektromagnetycznych  

 w roku 2016 -   10 w/w zgłoszeń. 

Prawomocne decyzje z tego zakresu w wypadku ich naruszeń pozwalają Wojewódzkiemu 

Inspektorowi Ochrony Środowiska naliczać kary za ewentualne przekroczenia. 

 

Zasoby naturalne glebowo - geologiczne 

Tym komponentem Starosta zarządza na mocy kilku ustaw takich jak Prawo ochrony 

środowiska, Ustawa o odpadach, Ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych, Prawo 

geologiczne i górnicze, oraz odpowiednich rozporządzeń wykonawczych do tych ustaw. 

Realizując uprawnienia z zakresu ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, przy 

rozpoznawaniu wniosków o wyłączenie gruntów z produkcji rolnej wydano: 

 w 2015 roku 29  decyzji  

 w 2016 roku  36 decyzji  

Ponadto spraw nie wymagających rozstrzygnięcia decyzjami rozpatrzono:  

 w roku 2015 – 353 spraw 

 w roku 2016 -  317  spraw. 

Na podstawie ustawy prawo geologiczne i górnicze wydano  

 w roku 2015 –  6 decyzji 

 w roku 2016 - 12 decyzji. 

Prowadzone sprawy dotyczyły zatwierdzenia projektów prac geologicznych oraz dokumentacji 

geologicznych związanych głownie z realizowanymi inwestycjami samorządów gminnych. 

 

 

 

 

Szata roślinna  

Zakres uprawnień Starosty zamyka się głównie do wydawania decyzji na usuwanie drzew i 

krzewów zlokalizowanych na działkach gminnych np. pasy dróg gminnych. Z tego zakresu 

wydano:  

 w roku 2015 -  137 decyzji  

 w roku 2016  - 195 decyzji.  
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Uzasadnienia wniosków o wydanie w/w decyzji były związane z zagrożeniem bezpieczeństwa 

ludzi lub ze stanem sanitarnym roślinności lub modernizacją pasów drogowych,  

Część w/w decyzji zawiera warunek wykonania przez wnioskodawcę nasadzeń, nakazując 

posadzenie nowych drzew w ramach rekompensaty przyrodniczej, jednak w tym przypadku 

istnieje konieczność weryfikacji możliwości technicznych lokalizacji drzewostanu na danym 

terenie po zakończeniu prowadzonej inwestycji.  

 

 

Gospodarka leśna 

Starosta, na podstawie ustawy o lasach, sprawuje nadzór nad gospodarką leśną w lasach 

niestanowiących własności Skarbu Państwa. Gospodarka ta prowadzona jest według 

określonych w ustawie zasad takich jak: 

- powszechna ochrona lasów 

- trwałości i utrzymania lasów 

- ciągłości i zrównoważonego wykorzystania wszystkich funkcji lasów 

- powiększania zasobów leśnych. 

Sposób i zakres prowadzenia gospodarki leśnej określają sporządzane dla tych terenów 

Uproszczone plany urządzania lasu oraz dla lasów rozdrobnionych inwentaryzacje stanu lasów. 

W przypadku inwentaryzacji zadania z zakresu gospodarki leśnej określa decyzja starosty. W 

związku z prowadzonym nadzorem w 2015 roku zostały sporządzone aktualne opracowania pn. 

„Uproszczony plan urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa 

położonych na terenie miasta Milanówek na okres od dnia 01 stycznia 2016 roku do 31 grudnia 

2025 roku” oraz „Uproszczony plan urządzania lasu dla lasów niestanowiących własności 

Skarbu Państwa położonych na terenie gminy Żabia Wola na okres od dnia 01 stycznia 2016 

roku do 31 grudnia 2025 roku”.  

 
Informacje dotyczące gospodarki odpadami  

Starosta Grodziski wpływa na prawidłowe gospodarowanie odpadami na terenie powiatu 

poprzez określanie warunków prowadzenia działalności w wydawanych dla podmiotów 

gospodarczych decyzjach administracyjnych.  

W roku 2015 Starosta Grodziski wydał 25 decyzji dotyczących gospodarki odpadami, a w roku 

2016 –  30 decyzji. Były to pozwolenia na wytwarzanie odpadów, a także zezwolenia na ich 

zbieranie, przetwarzanie lub transportowanie. Decyzje te obligują podmioty gospodarujące 

odpadami do prowadzenia działalności w sposób zapewniający poszanowanie środowiska 

naturalnego.  

 
 

II. 

Wśród głównych zadań finansowanych i realizowanych na szczeblu gminnym wyróżnić 

można: 

Grodzisk Mazowiecki 

 dofinansowywanie do usuwania i utylizacji odpadów zawierających azbest 

 wprowadzanie dofinansowania do modernizacji kotłowni poprzez wymianę pieców w 

węglowych na kotły gazowe i elektryczne 

 prace pielęgnacyjne drzew, pomników przyrody i starodrzewu, nasadzenia  

 dofinansowywanie sterylizacji zwierząt 

Milanówek 

-  prace związane z odwodnieniem miasta 

- modernizacja i rozbudowa systemy infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej 

- ekspertyza dendrologiczna stanu 42 sztuk drzew 
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- nasadzenia uzupełniające 

- pielęgnacja istniejących drzew i krzewów 

- rewaloryzacja terenów zielonych 

- edukacja ekologiczna 

- czyszczenie i montaż skrzynek lęgowych dla ptaków 

- monitoring wód podziemnych dla zredukowanego wysypiska odpadów „Turczynek” 

Podkowa Leśna 

- usuwanie azbestu z tereny gminy 

- przebudowa rowu melioracyjnego przy ul. Myśliwskiej 

- utworzenie Programu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Miasta Podkowa Leśna 

Żabia Wola 

- rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej 

- realizacja przyłączy do gospodarstw domowych 

- utrzymanie i konserwacja terenów zadrzewionych 

- bezpieczeństwo i ochrona przeciwpożarowa 

Baranów 

- budowa stacji uzdatniania wody w Kaskach 

- rozbudowa gminnej sicie wodociągowej 

- dofinansowywanie utylizacji zalegającego azbestu 

- budowa kanalizacji deszczowej w Bożej Woli 

Jaktorów 

- utylizacja wyrobów zawierających azbest 

- konserwacja pomników przyrody 

- konserwacja rowów 

- wykonanie opracowania ekofizjograficznego 

 

Zgodnie z założeniami Programu ochrony środowiska (poprawa jakości wód, powietrza 

atmosferycznego, ochrona powierzchni ziemi, poprawa klimatu akustycznego, zapewnienie 

ładu przestrzennego) samorządy podejmowały w okresie objętym raportem również niżej 

wymienione działania i związane z nimi wartości:  

1. inwestycje związanie z gospodarką wodną - odtwarzanie i budowa rowów w pasach 

drogowych, modernizacja dróg w tym przepustów. 

2. kontynuowanie remontów i modernizacji dróg 

3. termomodernizacja budynków, modernizacja systemów ogrzewania obiektów 

użyteczności publicznej (szkoły, obiekty sportowe) 

4. budowa sieci kanalizacyjnej - długość sieci na terenie gminy 

a) rok 2015 

- Gmina Grodzisk Mazowiecki –  143,9 km 

- Gmina Milanówek –   66   km 

- Gmina Żabia Wola –  20,98 km 

- Gmina Baranów –  7,9 km 

- Gmina Jaktorów – 153,36  km 

b) rok 2016 

- Gmina Grodzisk Mazowiecki – 150,6   km 

- Gmina Milanówek –  67,5 km 

- Gmina Żabia Wola – bez zmian 

- Gmina Baranów – bez zmian 

- Gmina Jaktorów –  bez zmian 

c) Gmina Podkowa Leśna – 47, 1 km całość inwestycji wykonana przed rokiem 2011 

5. ilość ścieków komunalnych odprowadzanych siecią kanalizacyjną 

a) rok 2015 



 8 

- Gmina Grodzisk Mazowiecki –  1639,6 dam3 

- Gmina Milanówek –  406 dam3 

- Gmina Podkowa Leśna –  135, 5 dam3 

- Gmina Żabia Wola –  28, 96 dam3 

- Gmina Baranów –  17 dam3 

- Gmina Jaktorów –  207,15 dam3 

b) rok 2016 

- Gmina Grodzisk Mazowiecki – 1667,5  dam3 

- Gmina Milanówek – 413,7  dam3 

- Gmina Podkowa Leśna – 152,85 dam3 

- Gmina Żabia Wola –  43,12 dam3 

- Gmina Baranów – 19 dam3 

- Gmina Jaktorów –  207,27 dam3  

6. budowa wodociągów - długość sieci na terenie gminy 

a) rok 2015 

- Gmina Grodzisk Mazowiecki –  311,3 km 

- Gmina Milanówek – 96  km 

- Gmina Żabia Wola – 257,54 km 

- Gmina Baranów –  122 km 

- Gmina Jaktorów – 155,23  km 

b) rok 2016 

- Gmina Grodzisk Mazowiecki – 317,6  km 

- Gmina Milanówek –  98 km 

- Gmina Żabia Wola – bez zmian 

- Gmina Baranów –  bez zmian 

- Gmina Jaktorów –  156,26 km 

c) Gmina Podkowa Leśna – całość inwestycji wykonana przed rokiem 2011 

7. woda dostarczana gospodarstwom domowym 

a) rok 2015 

- Gmina Grodzisk Mazowiecki – 1532,9  dam3 

- Gmina Milanówek –  567 dam3 

- Gmina Podkowa Leśna – 159, 37 dam3 

- Gmina Żabia Wola –  336, 36 dam3 

- Gmina Baranów – 182, 5  dam3 

- Gmina Jaktorów – 401,9  dam3 

b) rok 2016 

- Gmina Grodzisk Mazowiecki –  1540,8 dam3 

- Gmina Milanówek –   571,9 dam3 

- Gmina Podkowa Leśna – 169, 47 dam3 

- Gmina Żabia Wola –  305, 57 dam3 

- Gmina Baranów –  180, 3 dam3 

- Gmina Jaktorów –  403, 2  dam3 

8. wspieranie działań związanych z przyłączeniem poszczególnych gospodarstw do sieci 

gazowej (dane przedstawiają długość łącznej sieci gazowej w danym roku) 

a) rok 2015 

- Gmina Grodzisk Mazowiecki – 274,2  km 

- Gmina Milanówek –  90,8 km 

- Gmina Podkowa Leśna – 40,4 km 

- Gmina Żabia Wola –  104,9 km 

- Gmina Baranów –  5,2 km 

- Gmina Jaktorów –  82,5 km 
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b) rok 2016  

- Gmina Grodzisk Mazowiecki – 281,9  km 

- Gmina Milanówek –  92,7 km 

- Gmina Podkowa Leśna – 40,2 km 

- Gmina Żabia Wola – 106,7  km 

- Gmina Baranów –  bez zmian 

- Gmina Jaktorów – 83,4 km 

9. wydatki na oczyszczanie gmin w tym sprzątanie ulic, odbiór odpadów komunalnych, 

likwidacja nielegalnych składowisk odpadów oraz odbiór odpadów komunalnych 

a) rok 2015 

- Gmina Grodzisk Mazowiecki –  5 236 912,26 zł 

- Gmina Milanówek –  3 224 744,16  zł 

- Gmina Podkowa Leśna –  1 130 414,77 zł 

- Gmina Żabia Wola – 1 098 810,54  zł 

- Gmina Baranów – 460 041,58  zł 

- Gmina Jaktorów – 1 052 405,5  zł 

b) rok 2016  

- Gmina Grodzisk Mazowiecki –  5 610 350,42 zł 

- Gmina Milanówek –  3 233 858,23 zł 

- Gmina Podkowa Leśna –  1 225 913,06 zł 

- Gmina Żabia Wola – 1 406 157,67  zł 

- Gmina Baranów – 479 249,77  zł 

- Gmina Jaktorów –  1 186 636,3 zł 

10. środki przeznaczone na ochronę przeciwpożarową i bezpieczeństwo publiczne –  
a) rok 2015 

- Gmina Grodzisk Mazowiecki – 2 591 067,27 zł 

- Gmina Milanówek – 186 300 zł 

- Gmina Podkowa Leśna –  30 000 zł 

- Gmina Żabia Wola – 897 099,52  zł 

- Gmina Baranów –  166 100,4 zł   

- Gmina Jaktorów – 150 000 zł 

b) rok 2016  

- Gmina Grodzisk Mazowiecki – 2 442 804,04  zł 

- Gmina Milanówek – 229 000  zł 

- Gmina Podkowa Leśna –  30 000 zł 

- Gmina Żabia Wola –  219 836,07  zł 

- Gmina Baranów –  570 329,11 zł 

- Gmina Jaktorów – 150 000  zł 

11. środki przeznaczone na utrzymanie zieleni – korekty drzew, pielęgnacja zadrzewień, 

nowe nasadzenia 

a) rok 2015 

- Gmina Grodzisk Mazowiecki – 1 101 864,89 zł 

- Gmina Milanówek – 371 348,5  zł 

- Gmina Podkowa Leśna –  97 783,20 zł 

- Gmina Żabia Wola –  17 564,52 zł 

- Gmina Baranów –  3 735, 4 zł   

- Gmina Jaktorów –  13 208,98 zł 

b) rok 2016  

- Gmina Grodzisk Mazowiecki – 1 605 732,95  zł 

- Gmina Milanówek –  346 362,76 zł 

- Gmina Podkowa Leśna –  15 600 zł 
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- Gmina Żabia Wola – 13 509,94  zł 

- Gmina Baranów –   5 459, 6 zł 

- Gmina Jaktorów – 13 827,5  zł 

 

 

Podejmowanie zadań jest ściśle związane z charakterem poszczególnych gmin i uwarunkowane 

szeregiem niezależnych od jednostek samorządowych czynników: prawnych, merytorycznych 

i finansowych. Zawarcie w „Programie…” licznej grupy zadań  stanowi, obok podstawy 

prawnej, uzasadnienie dla realizacji nowych założeń w przypadku dysponowania przez 

samorządy większymi środkami finansowymi. 

 

W okresie sprawozdawczym gminy Powiatu Grodziskiego działały wg nowego systemu 

gospodarki odpadami. Funkcjonowano zgodnie z przyjętymi systemami selektywnej zbiórki 

odpadów oraz realizowano gospodarowanie odpadami według wdrożonych zasad z 

uwzględnieniem konieczności ogłoszenia przetargów na wybór nowych podmiotów, które 

zajęły się selektywnym odbiorem odpadów z terenu gmin. 

Łącznie na terenie Powiatu spadła liczba podejmowanych działań, dotyczących liczby 

likwidowanych miejsc nielegalnego magazynowania odpadów. Często jednak odpady różnego 

pochodzenia wykorzystywane są jako materiał opałowy w piecach domowych. W związku z 

powyższym niezwykle istotne jest stawianie nacisku na edukację ekologiczną. Należy jednak 

zauważyć, że następuje wzrost świadomości społecznej o konieczności odrębnego, 

selektywnego zbierania odpadów, szczególnie niebezpiecznych, takich jak baterie, świetlówki 

czy zużyty sprzęt elektroniczny. 

 

 

PODSUMOWANIE 

 

Niniejszy raport przedstawia kontynuację przedstawionych w „Programie…” zadań oraz 

kierunków działań w aspekcie osiągniętych celów oraz poniesionych kosztów. Podejmowane 

działania służą poprawie stanu środowiska naturalnego oraz stworzeniu warunków do 

wdrażania wymagań prawa Unii Europejskiej. 

Najważniejszymi problemami ekologicznymi na terenie powiatu są: modernizacja instalacji 

ogrzewania – poprzez dofinansowywanie wymiany pieców w gospodarstwach domowych, 

budowa i modernizacja pasów drogowych, w dalszym ciągu usuwanie wyrobów zawierających 

azbest, uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej, ograniczenie ilości ruchu 

samochodowego oraz emisji spalin. 

Realizacja celów Programu ochrony środowiska polegała na wykonaniu wyznaczonych zadań 

przez poszczególne jednostki organizacyjne organów. Głównym wyznacznikiem realizacji 

zadań były względy finansowe, które znacznie ograniczały ilość wykonanych prac, takich jak 

np. dofinansowywanie indywidualnych gospodarstw w działaniach proekologicznych, 

wymiana pieców, dachów itp., budowa wodociągów i kanalizacji, czy utrzymanie zieleni i 

czystości w gminie, modernizacja pasów drogowych w tym budowa ścieżek rowerowych. 

 

Bardzo ważne jest również podniesienie świadomości ekologicznej mieszkańców, gdyż droga 

do racjonalnego gospodarowania środowiskiem i jego zasobami naturalnymi prowadzi przede 

wszystkim przez naszą świadomość ekologiczną. Dlatego należy kontynuować wymienione 

zadania, a także podejmować kolejne, mające na celu kształtowanie postaw proekologicznych. 

 

Realizowane w latach 2015-2016 zadania przyczyniły się do rozwoju i poprawy warunków 

środowiskowych na terenie powiatu. Zadania realizowane były zgodnie z przyjętym w 

Programie ochrony środowiska harmonogramem. Część zadań wymagała przesunięcia terminu 
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ich wykonania, co związane było w głównej mierze z koniecznością pozyskania środków 

finansowych na ich realizację. 

Samorządy sukcesywnie, w miarę posiadanych środków budżetowych, eliminują procesy i 

działania szkodliwe dla środowiska. Wiele działań sformułowanych w Programie ochrony 

środowiska wymaga dużych nakładów finansowych, dlatego niezbędne jest pozyskiwanie na 

nie środków pozabudżetowych.  


