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1. Cele Programu Ochrony Środowiska 

 

 „Program ochrony środowiska dla gminy Żabia Wola wytycza następujące cele polityki 

ekologicznej: 

 - racjonalne użytkowanie zasobów naturalnych poprzez zmniejszenie zużycia energii, 

surowców i materiałów, a równocześnie wzrost udziału w wykorzystywaniu zasobów 

odnawialnych, 

 - ochronę powietrza i ochronę przed hałasem przez redukcję emisji gazów i pyłów  

oraz emitorów hałasu i wibracji, 

 - ochronę wód przez właściwą gospodarkę wodno-ściekową oraz racjonalizację zużycia 

wody, 

 - ochronę gleb i powierzchni ziemi przez minimalizowanie destrukcyjnych oddziaływań 

przemysłu oraz komunikacji, 

 - ochronę zasobów przyrodniczych z uwzględnieniem bioróżnorodności  

przez zmniejszanie presji wynikającej z rozwoju gospodarczego.” 

 

2. Cele ekologiczne programu ochrony środowiska dla Gminy Żabia Wola 

 

 Wykonując diagnozę poszczególnych komponentów środowiska na terenie Gminy  

Żabia Wola wyznaczono następujące cele z zakresu ochrony środowiska: 

 środowisko dla zdrowia – dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa 

ekologicznego, 

 ochrona dziedzictwa przyrodniczego przez wzmocnienie nadzoru nad obszarami objętymi 

różnymi formami ochrony, 

 racjonalne wykorzystanie zasobów przyrodniczych, 

 zrównoważone wykorzystanie materiałów, wody i energii, 

 tworzenie procedur na wypadek awarii oraz katastrof. 
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3. Realizacja zadań zawartych w Programie Ochrony Środowiska 

3.1. Środowisko dla zdrowia – dalsza poprawa jakości środowiska i 

bezpieczeństwa ekologicznego 

 

Ochrona środowiska dla zdrowia oraz dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa 

ekologicznego realizowane są w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych, w toku 

oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko przy współpracy mieszkańców, 

uczestniczących w prowadzonych konsultacjach społecznych.  

W roku 2015 przeprowadzone zostały postępowania administracyjne o środowiskowych 

uwarunkowaniach dla następujących przedsięwzięć polegających na : 

 Budowie instalacji technologii przetwarzania folii PE (granulacja LDPE) o wydajności  ok. 

250 kg/h na działce nr ew. 117/2 w m. Słubica A, 

 Budowie sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Siestrzeń w ulicach: Rozalińska, 

Grodziska, Rubinowa, Wiśniowa, Wąska, Krótka, Żelechowska, 

 Rozbudowie drogi powiatowej nr 1505 relacji Grodzisk Mazowiecki – Józefina na odcinku 

od km 4+455 do km 4+710 w miejscowości Adamowizna , gmina  Grodzisk Mazowiecki i 

Osowiec, gmina Żabia Wola,  

 Przebudowie ulicy Dębowej w miejscowości Osowiec, 

 Przebudowie ulicy Nowej w miejscowości Józefina, 

 Przebudowie ulicy Ku Rzece w miejscowości Władysławów, 

 Termomodernizacji budynku publicznej administracji samorządowej w Żabiej Woli przy 

ulicy Głównej 5, 

 Termomodernizacji budynku świetlicy środowiskowej w Słubicy Dobrej przy ulicy 

Słoneczna 36, 

 Termomodernizacji budynku OSP w Żelechowie przy ulicy Chełmońskiego 21, 

 Termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przy ulicy Warszawskiej 24 w Żabiej 

Woli, 

 Budowie budynku produkcyjno – magazynowego  z częścią biurową wraz z infrastrukturą 

techniczną w miejscowości Siestrzeń przy ul. Żelechowskiej na działkach oznaczonych 

numerami ewidencyjnymi 258/7 i 258/8 
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W roku 2016 zostały przeprowadzone postępowania administracyjne określające 

środowiskowe uwarunkowania dla następujących przedsięwzięć: 

 Budowa sieci wodociągowej  w miejscowości Piotrkowice, 

 Rozbudowa placu manewrowego wraz z modernizacja kanalizacji deszczowej na działce 

oznaczonej numerem ewidencyjnym 293 położonej w miejscowości Nowa Bukówka, 

 Rozbudowa hali magazynowej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 293 

położonej w miejscowości Nowa Bukówka ,  

 Przebudowa ulicy Kaleńskiej i Mszczonowskiej w miejscowościach Huta Żabiowolska, 

Kaleń, Ciepłe A, Ciepłe i Skuły, 

 Zmiana sposobu użytkowania części hali magazynowej na cele produkcyjne na terenie 

Zakładu Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych – ZP w Osowcu, ul. Parkowa 10 (zakończone 

w 2017 roku). 

W toku prowadzonych procedur administracyjnych zapewniono społeczeństwu czynny udział  

w postępowaniach. 

 

 Rozwój oraz polityka ekologiczna gminy realizowane są również poprzez zapisy 

Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego Gminy. Aktualizacje Miejscowych 

Planów Zagospodarowania Przestrzennego gminy Żabia Wola prowadzone są sukcesywnie,  

w 2015 roku zatwierdzone zostały następujące zmiany: 

 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmująca miejscowości 

Bolesławek (Uchwała Nr 5/IV/2015 z 07.01.2015 opublikowana 

w Dzienniku Województwa Mazowieckiego z dnia 13.05.2015r poz. 4447), 

 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego działki 169/2, 169/3, 

169/4 w miejscowości Skuły (Uchwała Nr 43/IX/2015 z 15.06.2015 opublikowana 

w Dzienniku Województwa Mazowieckiego z dnia 2.112015r poz. 8652) 

 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmująca miejscowości 

Jastrzębnik (Uchwała Nr 61/XII/2015 z 29.09.2015 opublikowana w Dzienniku 

Województwa Mazowieckiego z dnia 30.11.2015r poz. 9715), 

 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmująca miejscowość Słubica 

B (obszar 2) (Uchwała Nr 105/XIII/2015 z 27.10.2015 opublikowana w Dzienniku 

Województwa Mazowieckiego z dnia 15.12.2015r poz. 111978), 
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w 2016 roku zatwierdzono zmiany : 

 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego miejscowość Ciepłe 

A (Uchwała Nr 10/XVII/2016 z 29.03.2016 opublikowana w Dzienniku Województwa 

Mazowieckiego z dnia 25.05.2016r poz. 4936), 

 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego miejscowość 

Lisówek (obszar XI) (Uchwała Nr 61/XXI/2016 z 25.10.2016 opublikowana w Dzienniku 

Województwa Mazowieckiego z dnia 11.01.2017r poz. 298), 

 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego miejscowość 

Słubica A (obszar XXIV) (Uchwała Nr 63/XXI/2016 z 25.10.2016 opublikowana w 

Dzienniku Województwa Mazowieckiego z dnia 11.01.2017r poz. 299), 

 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego miejscowość 

Grzegorzewice (obszar Ib) (Uchwała Nr 65/XXI/2016 z 25.10.2016 opublikowana w 

Dzienniku Województwa Mazowieckiego z dnia 14.02.2017r poz. 884, 

 Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego miejscowość 

Bieniewiec (obszar 2) (Uchwała Nr 75.XXII/2016 z 29.11.2016 opublikowana w 

Dzienniku Województwa Mazowieckiego z dnia 11.01.2017r poz. 300. 

Plany miejscowe określają zasady i warunki zagospodarowania wynikające z potrzeby ochrony 

środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego. 

W planach ustala się zakaz realizacji inwestycji mogących znacząco oddziaływać 

na środowisko w rozumieniu ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, 

udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko 

 
W zakresie wód podziemnych i powierzchniowych: 

 prace ziemne związane z przekształceniem układu hydrograficznego, w tym również 

sypanie wałów, przekształcenie poziomu terenu, mogące naruszyć spływ powierzchniowy 

wody i stosunki wodne należy prowadzić w sposób zapewniający niepogorszenie i 

niezakłócenie spływu wód podziemnych i powierzchniowych na działkach i terenach 

sąsiednich zgodnie z przepisami z zakresu Prawa Wodnego; 

 zachowanie istniejących rowów melioracyjnych; 

 zakaz zanieczyszczania i degradacji rowów melioracyjnych;  
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 zachowanie pasa co najmniej 5 m wzdłuż rowów melioracyjnych, wolnego od zabudowy 

oraz pasa co najmniej 3 m wolnego od ogrodzeń dla zapewnienia możliwości eksploatacji 

i konserwacji cieku sprzętem mechanicznym oraz swobodnego ruchu pieszych.  

 

W zakresie ochrony powietrza zapisano:  

 zakaz prowadzenia działalności powodującej przekroczenie standardów jakości 

środowiska zgodnie z przepisami odrębnymi z zakresu ochrony środowiska;  

 w celu ochrony powietrza ustala się ogrzewanie obiektów paliwami o możliwie 

najniższym poziomie emisji substancji szkodliwych dla środowiska.  

 

Ochrona i wzbogacanie lokalnych wartości środowiskowych, przyrodniczych i krajobrazowych: 

 ustala się zachowanie i utrzymanie cennych istniejących zadrzewień i wykorzystanie ich 

jako elementu zieleni urządzonej; dopuszcza się usuwanie drzew w przypadkach 

nieuniknionych kolizji zgodnie z przepisami odrębnymi; 

 

Zasady zaopatrzenia w wodę: 

 ustala się budowę sieci wodociągowej wzdłuż istniejących i projektowanych dróg; 

 do czasu wybudowania sieci wodociągowej dopuszcza się pobór wody z indywidualnych 

ujęć; 

 sieci wodociągowe powinny spełniać wymagania przeciwpożarowe zgodnie z przepisami 

rozporządzenia z zakresu przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 

pożarowych. 

 

Zasady odprowadzenia ścieków bytowych i wód opadowych: 

 ustala się odprowadzanie ścieków bytowych do planowanej kanalizacji sanitarnej w celu 

ich oczyszczenia; 

 dopuszcza się do czasu wybudowania sieci kanalizacji sanitarnej odprowadzanie ścieków 

bytowych do szczelnych zbiorników bezodpływowych z zapewnieniem wywozu do 

oczyszczalni ścieków na podstawie umów indywidualnych; 

 dopuszcza się w obszarze planu lokalizowanie lokalnych systemów oczyszczania ścieków 

(przydomowych oczyszczalni ścieków); 
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 odprowadzanie i zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych w granicach 

własności nie może naruszać interesu osób trzecich;  w przypadku nadmiaru wód należy 

je retencjonować w zbiornikach. 

 

Zasady zaopatrzenia w gaz przewodowy: 

 do czasu budowy sieci gazowej dopuszcza się zaopatrzenie w gaz z instalacji 

zbiornikowych. 

 

Ustala się zaopatrzenie w ciepło z indywidualnych źródeł ciepła z zastosowaniem m.in. 

ekologicznych czynników grzewczych w szczególności: gazu, energii elektrycznej, energii 

słonecznej, oleju niskosiarkowego oraz innych odnawialnych źródeł energii. 

 

Zasady usuwania odpadów: 

 ustala się postępowania z odpadami w sposób zgodny z zasadami gospodarowania 

odpadami i wymaganiami ochrony środowiska oraz lokalnymi przepisami i programami 

dotyczącymi gospodarki odpadami, 

 zagospodarowanie działki musi uwzględniać zapewnienie terenu do czasowego 

gromadzenia odpadów w sposób nie zagrażający środowisku 

 

Pozyskane dofinasowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska pozwoliło  

na opracowanie i przyjęcie przez Radę Gminy w 2015 roku „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej  

w Gminie Żabia Wola”. 

 

Poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego realizowana jest również przez 

zmniejszenie zapylenia, poprzez modernizację dróg gminnych  

W 2015 roku wykonano:  

- przebudowę drogi gminnej nr 150614 ul. Główna w Petrykozach (etap I).W ramach w/w 

inwestycji dokonano modernizacji nawierzchni drogi na odcinku o długości 1 237 m łącznie 

z odcinkową budową chodnika o powierzchni 224 m2, z peronami przy zatokach 

autobusowych, poszerzeniami przy przejściach dla pieszych i skosach skrzyżowań, zjazdami, 
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poszerzeniami poboczy, przebudową skrzyżowania, oznakowaniem drogi i montażem wiat 

przystankowych; 

- przebudowę ul. Zarzecznej w m. Słubica A. Zakres robót budowlanych obejmował 

przebudowę drogi o długości około 584 m wraz z budową zjazdu z drogi gminnej - ulicy 

Słonecznej w miejscowości Słubica A w ulicę Zarzeczną. Ponadto wybudowano 11 sztuk 

przejazdów przez rów. 

Wykonano opracowanie dokumentacji na modernizację dróg gminnych w m. Grzegorzewice, 

Józefina, Władysławów, Zaręby, Osowiec oraz budowę chodnika w m. Żabia Wola 

Zakres prac powyższego zadania inwestycyjnego obejmował: 

- opracowanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej na budowę chodnika w ulicy 

Ślaskiego i Chełmońskiego oraz w ul. Jesionowej w miejscowości Żabia Wola; 

- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulic Zięby i Suchodolskiej  

w miejscowości Zaręby; 

- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ul. Nowej w miejscowości Józefina; 

- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Słonecznej w miejscowości 

Grzegorzewice wraz z remontem wiaduktu nad linią kolejową; 

- opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę ulicy Ku Rzece w miejscowości 

Władysławów. 

 

W 2016 roku wykonano: 

- przebudowę i remont drogi gminnej nr 150614W ul. Głównej w Petrykozach II etap 

zrealizowane przy udziale partnerów – Powiatu Grodziskiego i Gminy Pniewy. 

- przebudowę drogi gminnej na odcinku Żabia Wola – Żelechów oraz rozbudowa drogi Żabia 

Wola – Zalesie – Musuły 

 

3.2. Utylizacja wyrobów zawierających azbest 

 

 Kontynuowany był Gminny Program Usuwania Wyrobów Zawierających Azbest z terenu 

Gminy. Celem programu jest bezpieczne usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z 

obszaru gminy, wyeliminowanie negatywnych skutków zdrowotnych u mieszkańców 
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spowodowanych azbestem. Prowadzony jest monitoring odpadów azbestowych i gospodarki nimi 

oraz kontynuowane dotowanie usuwania azbestu. 

 Na terenie gminy funkcjonował program pomocy dla właścicieli wyrobów zawierających 

azbest. Dofinansowanie ma na celu sukcesywne oczyszczenie gminy Żabia Wola z azbestu  

i z wyrobów zawierających azbest oraz wyeliminowanie negatywnego oddziaływania na zdrowie 

mieszkańców. 

Dofinansowanie przysługuje osobom mającym tytuł prawny do budynku/działki 

znajdującego się na terenie gminy Żabia Wola. Dofinansowanie przekazywane jest po jego 

zakończeniu w formie zwrotu części udokumentowanych kosztów realizacji zadania. 

W 2015 roku przekazano do utylizacji: 

 100, 545 Mt azbestu stanowiącego pokrycie dachowe na terenie gminy Żabia Wola, 

W 2016 roku przekazano do utylizacji: 

 74,646 Mt azbestu stanowiącego pokrycie dachowe na terenie gminy Żabia Wola, 

Gmina na realizacje zadania otrzymała dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w wysokości 85% tj.: kwocie 31 609,88 zł., a w 2015 roku 26 679,83 zł., 

które przekazano wnioskodawcom jako refundację poniesionych kosztów. 

 

3.3. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego przez wzmocnienie nadzoru nad 

obszarami objętymi różnymi formami ochrony 

 

Na terenie gminy Żabia Wola powierzchnia obszarów chronionych i rezerwatów przyrody 

wynosi 346,99 ha, powierzchnia użytków ekologicznych wynosi 1 584 ha. Obszary chronione oraz 

2 rezerwaty przyrody "Skulski Las" i "Skulskie Dęby" zostały objęte ochroną ze względu na swoje 

walory krajobrazowe oraz duże znaczenie turystyczne, ochroną objęto mało zniekształcone 

środowiska przyrodnicze, zachowujące zdolność utrzymania równowagi biologicznej w formie 

naturalnej. 

Na koniec 2016 roku na terenie gminy zlokalizowanych było 209 pomników przyrody 

prawnie chronionych.  
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3.4. Racjonalne wykorzystywanie zasobów przyrodniczych 

 

Z działek będących własnością Gminy w tym również pasów drogowych zostały wycięte 

tylko te drzewa, które stwarzały zagrożenie bezpieczeństwa dla ludzi bądź mienia lub oceniono ich 

stan zdrowotny na zły, wycinka drzew została wykonana po uzyskaniu stosownego zezwolenia.  

W 2014 roku została przeprowadzona rewitalizacja zabytkowego parku przy Domu Kultury 

w Żabiej Woli, w ramach prac została wykonana rewitalizacja zabytkowego ogrodu, co roku 

wykonywane są prace w parku  polegające na utrzymanie terenów zieleni na które wydano 

19 538,39zł. 

Ponadto Gmina ponosi koszty utrzymania zieleni wiejskiej (skwer w Żelechowie) oraz 

kompleksu rekreacyjno-sportowego w Bartoszówce. W 2015 roku wydatkowano na skwer w 

Żelechowie 4 206, 00 zł, na utrzymanie zespołu boisk w Bartoszówce 18 117, 44 zł. 

W 2016 roku na utrzymanie boisk w Bartoszówce 38 125,06 zł, a na utrzymanie skweru w 

Żelechowie 4 206, 00 zł   

 

3.5. Zrównoważone wykorzystywanie materiałów, wody i energii 

 

Zaopatrzenie ludności w wodę do spożycia i odprowadzanie ścieków odbywa się w ramach 

zbiorowego zaopatrzenia, które jest zadaniem własnym gminy  

W 2015 roku na terenie gminy zostało wybudowane 8,42 km sieci wodociągowej, łączna 

długość sieci wodociągowej wynosiła 257,54 km, liczba przyłączy wodociągowych wyniosła 2953 

sztuk. Do gospodarstw domowych dostarczono 336 365 m3 wody, zużycie wody na jednego 

mieszkańca wyniosło 38,46 m3/rok. 

W 2016 roku zostało wykonane 172 sztuki nowych przyłączy wodociągowych 

doprowadzających wodę do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania co łącznie 

stanowiło 3125 przyłączy wodociągowych. Z kanalizacji wodociągowej korzystało 9018 

mieszkańców do gospodarstw domowych dostarczono 305 569 m3 wody, zużycie wody na jednego 

mieszkańca wyniosło 33,88 m3/rok. 

Gmina realizuje swój obowiązek zapewniając dostawę wody w sposób ciągły i niezawodny. 

Zapewniając należytą jakość dostarczanej wody w wymaganej ilości, pod odpowiednim ciśnieniem 

i kontrolą. Wszystkie wsie gminy objęte są zbiorowym zaopatrzeniem w wodę.  
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W ramach kontroli i nadzoru wewnętrznego prowadzi się regularne kontrole jakości wody 

co potwierdza harmonogram badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

Próbki wody do spożycia są pobierane przez Państwową Inspekcję Sanitarną regularnie 

zgodnie z ustalonym harmonogramem na dany rok i z określoną częstotliwością. 

 

Gospodarka ściekowa i kanalizacja sanitarna  

Oczyszczalnia ścieków w miejscowości Żabia Wola została wybudowana w 2013. Na 

terenie gminy systematycznie realizowana jest  rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w 2015 roku 

zostało wybudowane 9,61 km sieci kanalizacyjnej, wykonano 254 szt. przyłączy kanalizacyjnych 

do budynków mieszkalnych i zbiorowego zamieszkania w 2016 roku wykonano 311 szt. przyłączy. 

Na terenie gminy brak jest rozwiniętej w zadowalającym stopniu sieci kanalizacji 

komunalnej. W większości ścieki z gospodarstw odprowadzane są do bezodpływowych 

zbiorników - szamb a następnie wywożone wozami asenizacyjnymi do oczyszczalni ścieków na 

podstawie indywidualnych umów z firmami świadczącymi takie usługi. W zasadniczej części 

odbiór ścieków w Gminie Żabia Wola opiera się obecnie na systemie szamb indywidualnych w 

mniejszym stopniu z oczyszczalni przydomowych, ok. 5% ludności gminy korzysta z sieci 

rozdzielczej kanalizacji sanitarnej.  

 

Spółka Wodna 

Na terenie gminy działa Gminna Spółka Wodna, obszar zmeliorowany objęty działaniem 

Spółki Wodnej wynosi 1383 ha i obejmuje następujące miejscowości: Żelechów; Wycinki 

Osowskie; Ojrzanów; Ojrzanów Towarzystwo; Kaleń; Kaleń Towarzystwo; Żabia Wola; 

Przeszkoda; Siestrzeń; Zalesie; Lisówek; Zaręby; Pieńki Zarębskie; Musuły; Jastrzębnik, 

 długość utrzymywanych urządzeń wodnych i melioracyjnych wynosi 32,9 km. 

Na dochody Gminnej Spółki Wodnej, za które wykonywane są prace statutowe składają się 

wpływy ze składek wpłacanych przez członków Gminnej Spółki Wodnej oraz dotacji, w 2015 roku 

Urząd Gminy przekazał dotacje Spółce Wodnej w wysokości 29 525,32 zł. W ramach przekazanej 

dotacji zostało wykonana konserwacja rowów melioracyjnych i sięgaczy na terenie gminy Żabia 

Wola: obręb Zaręby – rów od Lasku do ul. Gila; obręb Zaręby – wzdłuż ul. Gila; obręb Zaręby – 

od ul. Gila do Utraty; obręb Ojrzanów Towarzystwo – sięgacze Utraty; obręb Żelechów; obręb 

Żabia Wola – rów RB-6 . 
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W 2016 roku dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej wynosiła 30 000 zł, dotacja została 

wykorzystana na: wykonie konserwacji rowów melioracyjnych na terenie gminy Żabia Wola: obręb 

Żabia Wola; obręb Jastrzębnik; obręb Żelechów; obręb Kaleń Towarzystwo. 

 

 Gmina Żabia Wola i Gminna Spółka Wodna współpracują ze Starostwem Powiatu 

Grodziskiego i Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Grodzisku 

Mazowieckim.  

 Pozwolenia wodnoprawne na przebudowę urządzeń melioracyjnych i wodnych wydaje 

Starosta Grodziski. |Na terenie gminy w 2015 roku wydano 20 pozwoleń wodnoprawnych 

a w 2016 roku 1 pozwolenie. 

 Uzgodnienia na przebudowę urządzeń wodnych wydaje Wojewódzki Zarząd Melioracji  

i Urządzeń Wodnych. Na terenie gminy w 2015 roku zostało wydanych 34 opinie a w 2016 roku  

49 opinie. 

  

3.6. Tworzenie procedur na wypadek awarii oraz katastrofy 

 

Na terenie Gminy Żabia Wola nie występują instalacje stwarzające nadzwyczajne 

zagrożenie dla środowiska, brak jest zakładów prowadzących działalność stwarzającą tego typu 

zagrożenia. Tym nie mniej pewne zagrożenie stwarzają zlokalizowane na terenie gminy stacje 

benzynowe, chociaż wszystkie posiadają ważne decyzje administracyjne wyznaczające warunki 

ich funkcjonowania.  

Możliwym zagrożeniem do wystąpienia poważnych awarii jest transport substancji 

niebezpiecznych po drogach znajdujących się w obrębie gminy. Transport tego typu substancji 

może odbywać się wzdłuż trasy Warszawa – Wrocław. Jednakże władze gminy posiadają 

ograniczone możliwości wpływania na zagrożenia spowodowane transportem substancji 

niebezpiecznych przez jej teren.  

Ponadto dodatkowym zagrożeniem jest możliwość wybuchu pożarów. Ich najczęstszymi 

przyczynami obok przyczyn naturalnych jest wypalanie traw oraz nieumyślne lub celowe 

podpalenia. Siedliska leśne występujące na terenie gminy są obszarami stanowiącymi średnie i 

duże zagrożenie pożarowe.  
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W celu ochrony gminy na wypadek awarii oraz katastrofy zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z 

dnia 26 kwietnia 2007r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz.U z 2013r. poz. 1166 z późn.zm.) na 

realizacje zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego zabezpieczono rezerwę celową w 

wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na 

obsługę długu. Gminny Plan Zarządzania Kryzysowego określa procedury reagowania na wypadek 

zagrożeń. 

Na bezpieczeństwo publiczne i ochronę przeciwpożarową w 2015 roku wydano  

897 099,52zł, w 2016 roku wydano 219 836,07 zł środki te zostały wykorzystane na 

funkcjonowanie i wyposażenie ochotniczych straży pożarnych w Żelechowie i Skułach. 

 

3.7. Zestawienie wydatków poniesionych na cele ochrony środowiska na terenie 

gminy Żabia Wola  

 
 

2015 (zł.) 2016 (zł.) 

Wydatki na oczyszczanie gminy: 

a) a) funkcjonowanie systemu odbioru 

odpadów komunalnych od mieszkańców; 

b) inne wydatki, takie jak : 

sprzątanie ulic. Likwidacja nielegalnych 

składowisk odpadów, dofinansowanie 

usuwania azbestu, odbiór leków z aptek   

a) 990 559,54 

b) 76 641,12 (sprzątanie ulic , 

likwidacja nielegalnych składowisk 
odpadów) 

31 609,88 (dofinasowanie usuwania 

azbestu) 

a) 1 286 440,92 

b) 93 036,92 (sprzątanie 

ulic , likwidacja 

nielegalnych składowisk 
odpadów) 

26 679,83 
(dofinasowanie usuwania 

azbestu) 

Wydatki na utrzymanie zieleni  (wycinka, 

nasadzenia, pielęgnacja zieleni) 
17 564,52 13 509,94 

Wydatki na gospodarkę ściekową i 

ochronę wód 
374 043,26 396 431,39 

Wydatki na bezpieczeństwo publiczne i 

ochronę przeciwpożarową 

(funkcjonowanie straży pożarnej) 
897 099,52 219 836,07 

Nakłady na środki trwałe służące 

gospodarce wodnej(budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej i wodociągowej) 

6 297 900 0 

 

4. Podsumowanie. 

 
Opracowany „Program Ochrony Środowiska dla Gminy Żabia Wola” stanowi podstawowe 

narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w Gminie. 

Program wspomaga dążenie do uzyskania w Gminie sukcesywnego z roku na rok 

ograniczenia negatywnego wpływu na środowisko źródeł zanieczyszczeń, ochronę i rozwój 
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walorów środowiska oraz racjonalne gospodarowanie z uwzględnieniem konieczności ochrony 

środowiska. 

W niniejszym sprawozdaniu zostały przedstawione zadania, które były zrealizowane  

w ramach przyjętego Programu w latach 2015-2016. 

Znaczące na terenie gminy Żabia Wola są potrzeby w zakresie infrastruktury ochrony 

środowiska. Dalsza rozbudowa sieci kanalizacyjnej pozwoli przede wszystkim na pełne 

zabezpieczenie rzek i gleby przed dopływem ścieków. Racjonalne gospodarowanie środowiskiem 

i jego zasobami naturalnymi wymaga świadomości ekologicznej mieszkańców gminy. Dlatego 

należy kontynuować i podejmować działania w tym zakresie. 

Po analizie założeń zawartych w Programie Ochrony Środowiska oraz sposobie ich 

realizacji stwierdzić należy, że działania określone jako priorytetowe są sukcesywnie realizowane.  

 


