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CZĘŚĆ I 
Gminny Program Ochrony Środowiska 

 
Podstawy prawne Gminnego Programu Ochrony Środowiska  
 
Gminny Program Ochrony Środowiska opracowywany jest w oparciu o szereg 
przepisów prawnych, z których najwaŜniejsze to: 

• ustawa o samorządzie gminnym 
• ustawa „Prawo ochrony środowiska” 
• ustawa o ochronie przyrody 
• ustawa o odpadach 
• ustawa o otrzymaniu czystości i porządku w gminie 
• ustawa o wprowadzeniu ustawy – prawo ochrony środowiska, ustawy o 

odpadach oraz zmianie niektórych ustaw 
• ustawa o opakowaniach i odpadach opakowaniowych 
• ustawa o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków 

• ustawa „Prawo wodne” 
• ustawa o zagospodarowaniu przestrzennym 
• ustawa „Prawo budowlane” 
• ustawa „Prawo geologiczne i górnicze” 
• ustawa o ochronie gruntów rolnych i leśnych 
• ustawa o lasach 
• i przepisy wykonawcze wydane na podstawie tych ustaw 

oraz w oparciu o dokumenty: 
• II Polityka Ekologiczna Państwa – Ministerstwo Środowiska, 2000 r. 
• Krajowy Plan Gospodarki Odpadami  2010 – Ministerstwo 
Środowiska, 2006 r. 

• Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy 
Odniesienia) 2007-2013 

• Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2007-2010 z uwzględnieniem 
perspektyw na lata 2011-2014 (aktualizacja) 

• Natura 2000 – Europejska sieć ekologiczna, Ministerstwo Środowiska, 
Warszawa 2002 r. 

• Polityka energetyczna Polski do 2025 roku 
• Polityka Leśna Państwa 
• Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-

2013 
• Strategia Rozwoju Województwa Mazowieckiego do roku 2020 

(aktualizacja) 
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• Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa 
Mazowieckiego 

• Program Ochrony Środowiska Województwa Mazowieckiego na lata 
2007-2010 z uwzględnieniem perspektywy do 2014 r. (aktualizacja) 

• Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-
2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 (aktualizacja)  

• Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla 
Powiatu Białobrzeskiego 

• Strategia Rozwoju Gminy Stromiec  
• Powiatowy Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki 

Odpadami na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 
 

I    MIASTO I GMINA BIAŁOBRZEGI 
 
1.1. Podstawy i cel opracowania 
 
Ustawy „Prawo ochrony środowiska” oraz „Ustawa o odpadach” nakładają na 
jednostki samorządu terytorialnego obowiązek opracowania „Programu 
Ochrony Środowiska” oraz „Planu Gospodarki Odpadami”. Dla samorządu 
gminy ustawodawca określił termin opracowania w/w dokumentów na 30 
czerwca 2004 r. oraz ustalił konieczność aktualizacji dokumentów w cyklu 4-
letnim. Program był opiniowany przez samorząd wojewódzki oraz samorząd 
powiatowy. 
Pierwszy Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla 
Miasta i Gminy Białobrzegi przygotowany w wyniku realizacji wymogów 
ustawowych został zatwierdzony przez Radę Miasta i Gminy w Białobrzegach 
11 lutego 2005r. uchwałą Nr XXV/130/2005  i obejmował zadania przewidziane 
na okres 2004-2006 i kierunki działań do 2011r.  
Niniejszy Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla 
Miasta i Gminy Białobrzegi stanowi drugą edycję dokumentu programowego 
określającego zadania w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami na 
terenie Miasta i Gminy Białobrzegi i jest aktualizacją dokumentu przyjętego w 
2005r. 
Celem programu jest przeprowadzenie analizy stanu obecnego środowiska 
naturalnego oraz stanu gospodarki odpadami w gminie oraz określenie 
kierunków działań bieŜących i długofalowych samorządu w zakresie ochrony 
środowiska. 
 
1.2. Warunki geofizyczne gminy 
 
Miasto i Gmina  Białobrzegi  połoŜone są w południowej części województwa 
mazowieckiego, w subregionie radomskim. Białobrzegi są jednocześnie siedzibą 
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władz gminnych  i powiatowych. Na powiat białobrzeski składają się gminy: 
Stromiec, Wyśmierzyce, Promna, Białobrzegi, Radzanów i Stara Błotnica. 
Gmina Białobrzegi sąsiaduje ze wszystkimi gminami ze swego powiatu. 
Powierzchnia gminy obejmuje 7893 ha (79 km²) - miasto Białobrzegi ma 
powierzchnię wynoszącą 751 ha (7,5 km2). Na gminę składa się 10 sołectw i 17 
miejscowości.   

 
1.2.1. PołoŜenie i rzeźba terenu 
 
Gmina Białobrzegi leŜy w południowej części Niziny Mazowieckiej. Północną 
granicę gminy stanowi dolina rzeki i rzeka Pilica. Według podziału fizyko- 
geograficznego Polski gmina leŜy w obrębie dwóch makroregionów: 
• Doliny Białobrzeskiej – szeroka i asymetryczna dolina rzeki Pilicy. Północne 

jej zbocze tworzy stromą krawędź, a południowe – łagodnie zarysowane 
tarasy plejstoceńskie, akumulacyjne rzeki Pilicy. Szerokość tarasu 
zalewowego w dolinie rzeki wynosi 2,5 – 3,5 km. 

• Równiny Radomskiej  znajdującej się na południowy-zachód od doliny 
Pilicy. Pagórki morenowe na terenie wysoczyzny osiągają wysokość 
powyŜej 150 m n.p.m.  

Rzeźba terenu gminy Białobrzegi jest w zdecydowanej większości płaska i 
niskofalista, dlatego teŜ jest korzystna dla rozwoju rolnictwa.  
 
1.2.2. Warunki klimatyczne 
 
Według podziału Polski na dzielnice rolniczo-klimatyczne gmina leŜy w 
skrajnie południowej części tzn. dzielnicy środkowej. Klimat gminy 
Białobrzegi, według badań stacji meteorologicznych w  Warce i w Nowym 
Mieście, przedstawia się następująco: 

• Średnia roczna temperatura wynosi +7,50C 
• Średnia temperatura najcieplejszego miesiąca +18,30C 
• Średnia temperatura najchłodniejszego miesiąca –3,410C 
• Średnioroczne opady atmosferyczne 548 mm 
• Długość okresu wegetacyjnego 170-217 dni 
• Przewaga wiatrów z kierunków zachodnich i południowo-zachodnich, 

najrzadsze wiatry z północnego wschodu.   
Tereny o korzystniejszych warunkach klimatycznych (dla rolnictwa i 
rozbudowy obiektów rekreacyjnych) znajdują się w południowo-zachodniej 
części gminy, w rejonie miejscowości Stawiszyn, Sucha i Kamień.  
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1.2.3. Hydrografia 
 
Rzeka Pilica - rzeka II rzędu – i jej mniejsze dopływy stanowią sieć 
hydrograficzną gminy. Na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi znajduje się 
odcinek Pilicy o długości około 20 km.   
Wody podziemne, eksploatowane na terenie gminy pochodzą głównie z 
czwartorzędowego piętra wodonośnego. 
 
1.2.4. Obszary chronione 
 
Na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi znajdują się obszary podlegające 
ochronie: 

• Obszar Chronionego Krajobrazu „Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki” 
(obejmuje zasięgiem wszystkie gminy powiatu białobrzeskiego). 

• Pomniki przyrody (5 oŜywionych pomników – dęby szypułkowe, klon 
zwyczajny i klon jawor; 1 pomnik przyrody nieoŜywionej – głaz 
narzutowy obok drogi Kamień - Sucha, granit rapakiwi z duŜymi 
skaleniami o obwodzie 10 m i wysokości 1m). 

• Parki wiejskie (park w Szczytach i zabytkowe parki w Suchej, 
Stawiszynie i w Brzeźcach). 

• obszar chroniony NATURA 2000. 
 
1.3. Ogólna charakterystyka Miasta i Gminy Białobrzegi 
 
Białobrzegi są gminą miejsko-wiejską, zajmującą powierzchnię 79 km2 oraz 
zamieszkaną (stan na 31.12.2006) przez 10454 mieszkańców. Jest to lokalny 
ośrodek rolniczo-usługowy i turystyczny. Przez teren gminy przebiega droga nr 
7 (międzynarodowa droga łącząca północ Polski - trasa Gdańsk – Warszawa – 
Kraków – z południem Europy). W gminie Białobrzegi uŜytki rolne stanowią 
około 41,5%, a lasy i grunty leśne około 40% ogólnej jej powierzchni. 
Największe znaczenie dla gospodarki mają przedsiębiorstwa branŜy 
przetwórstwa owoców (wytwórnia napojów „ZBYSZKO”, FRUBELLA 
PROCESSING Sp. z o.o., przetwórnia owoców AGRANA JUICE POLAND). 
W zakresie produkcji zanęt, przynęt i akcesoriów wędkarskich na terenie 
Białobrzegów działa Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe „GUT-MIX” – 
przedstawiciel francuskiej firmy „SESNSAS”, zakład mięsny 
KRZYśANOWSCY w Radomiu- Zakład w Białobrzegach. 
 
1.3.1. Demografia i mieszkalnictwo 
 
Dane statystyczne dotyczące demografii i mieszkalnictwa przedstawiają 
poniŜsze zestawienia: 
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Powiat białobrzeski (wg stanu na 31.12.2006 r.) liczy 34245 mieszkańców, z 
czego 10454 zamieszkuje gminę Białobrzegi.  
 
Liczbę ludności gminy  Białobrzegi w latach 2003 – 2006 przedstawia tabela: 
 
Rok 2003 2004 2005 2006 

     

Liczba 
ludności 

10572 
 

10450 
 

10455 
 

10454 
 

* wg danych z Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach 
 
Ruch naturalny ludności gminy w latach 2005 – 2007: 
 

Rok Zgony Zameldowania  
na pobyt stały 

Wymeldowania Urodzenia MałŜeństwa 

2005 77 369 289 104 65 
2006 96 313 182 141 102 
2007 87 242 139 128 102 

 
Przyrost naturalny w liczbach bezwzględnych (w nawiasie w ‰)  w Mieście i 
Gminie Białobrzegi: 
 

2004 2000 2006 
   

47 (4,57) 51(4,96) 29 (2,81) 
                                * wg Rocznika Statystycznego Województwa Mazowieckiego 2007 
 
Liczba mieszkań i powierzchnia uŜytkowa mieszkań w Mieście i Gminie 
Białobrzegi: 

 
2004  2005  2006  

Liczba 
mieszkań 

Powierzchni
a (tys. m2) 

Liczba 
mieszkań 

Powierzchnia 
(m2) 

Liczba 
mieszkań 

Powierzchni
a (m2) 

3628 251400 3636 252718 3675 257287 
            * wg Rocznika Statystycznego Województwa Mazowieckiego 2007 
 
Wg danych pochodzących z Rocznika Statystycznego Województwa 
Mazowieckiego 2007, wskaźniki dotyczące zasobów mieszkaniowych  
kształtują się następująco: 
 

 
Przeciętna 

Miasto i 
Gmina 

Białobrzegi 

Powiat 
Białobrzeski 

Subregion 
Radomski 

Województwo 
Mazowieckie 

     

Liczba izb w 1 3,72 3,6 3,55 3,51 
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mieszkaniu 
osób w 1 mieszkaniu 2,81 3,09 3,18 2,72 
osób na 1 izbę 0,76 0,86 0,89 0,78 
Powierzchnia 
uŜytkowa mieszkania 
(m2) 

70,0 76,9 70,5 67,5 

Powierzchnia 
uŜytkowa na 1 osobę 
(m2) 

24,9 24,9 22,2 24,8 

* wg Rocznika Statystycznego Województwa Mazowieckiego 2007 
 
Przeciętna liczba osób w jednym mieszkaniu wynosi 3,72 i jest wyŜsza niŜ ta 
sama liczba w powiecie i w województwie. Średnia powierzchnia mieszkania w 
gminie wynosi 70,0 m2, a powierzchnia uŜytkowa, przypadająca na jedną osobę  
24,9 m2  - jest mniejsza od powierzchni uŜytkowej dla województwa i taka sama 
jak dla powiatu.  
 
1.3.2. Infrastruktura techniczna gminy 
 
PoniŜsze zestawienia przedstawiają podstawowe wskaźniki dotyczące 
infrastruktury technicznej na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi: 
 
Wskaźniki zwodociągowania Miasta i Gminy Białobrzegi:  
 

 
 

Wskaźnik 
Km sieci / km2 powierzchni 

gminy 

Wskaźnik  
liczba przyłączy / liczba 

mieszkań 
   

Białobrzegi 0,83 0,53 
Razem powiat 0,49 0,50 
* wg Rocznika Statystycznego Województwa Mazowieckiego 2007 
 
Stan sieci drogowej w gminie Białobrzegi: 
 
Wykaz dróg powiatowych: 

l.p. nr drogi  
/stary 

oraz nowy 

Kierunek Długość 
(km) 

nawierzchnia 

1 34204 
1116W 

Białobrzegi – Radzanów 3,845 bitumiczna 

2 34209 
1121W 

Białobrzegi – Branica  8,140 bitumiczna 

3 34210 
1122W 

Sucha – Kamień  2,800 bitumiczna 

4 34211 Stawiszyn – Chruściechów 3,300 bitumiczna 
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1123W 
5 34212 

1124W 
Turno – Brzeźce 3,148 bitumiczna 

6 34213 
1125W 

Szczyty – Brzeźce 2,770 bitumiczna 

7 34214 
1126W 

Białobrzegi – Bobrek 6,377 bitumiczna 

 
W Mieście i Gminie Białobrzegi na budowę i modernizację dróg w latach 2004-
2006 przeznaczono 478.674 zł. 
 
1.4. Działalność Samorządu Miasta i Gminy w latach 2004 - 2007 
 
Struktura dochodów budŜetu Miasta i Gminy Białobrzegi w latach 2004 -  2007 
(w zł): 
 

 2004 2005 2006 2007 
     

Dochody własne 4 778 057 5 320 199 5 404 521 6 377 200 
Udziały w podatkach 2 032 474 2 545 368 2 939 263 3 387 672 
Subwencja 4 790 411 4 587 378 4 736 905 5 057 147 
Dotacje 1 374 993 2 100 248 3 619 296 3 953 573 

RAZEM  12 975 935 14 553 193 16 699 985 18 775 592 
* wg danych z Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach 
 
Istotną grupę dochodów gminy stanowią dotacje i subwencje. Otrzymywane od 
państwa kwoty subwencji rosną i dzięki nim gmina moŜe pozwolić sobie na 
pewne inwestycje. Stosunkowo wysoki jest równieŜ udział gminy w podatkach.   
 
WYDATKI 
 
Wykonanie wydatków gminy w latach 2004 – 2007  (w zł): 
 
 2004 2005 2006 2007 
Wydatki 
ogółem 

 
11 965 469 

 
13 147 795 

 
15 632 990 

 
18 481 221 

Wydatki 
inwestycyjne 

 
220 954 

 
349 578 

 
1 255 102 

 
2 557 669 

*wg danych z Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach 
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1.5. Dotychczasowe działania z zakresu ochrony środowiska 
 
Działania inwestycyjne samorządu gminy Białobrzegi z zakresu ochrony 
środowiska dotyczyły głównie budowy kanalizacji, budowy i modernizacji dróg.  
Na w/w cele zaciągane były preferencyjne kredyty z Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. Środki przeznaczane 
na ochronę środowiska pochodziły jednak głównie z budŜetu gminy. 
 
Nakłady na ochronę środowiska w latach 2004-2006 w Mieście i Gminie 
Białobrzegi wyniosły: 
 

Charakterystyka 2004 2005 2006 
  

Nakłady 
inwestycyjne na 
ochronę środowiska 
[w tys. zł] 

1554,8 942,0 138,0 

Nakłady 
inwestycyjne na 
ochronę środowiska 
w przeliczeniu na 1-
go mieszkańca [w zł] 

148,78 90,10 13,20 

                              * wg danych Rocznika Statystycznego Województwa Mazowieckiego 2007 
 
Inwestycje w przedstawionych latach dotyczyły głównie finansowania przez 
gminę: 

- budowy kanalizacji Białobrzegi – Brzeźce /faza przygotowawcza – 
opracowanie projektu/; 

- budowy kanalizacji w „starej” części miasta Białobrzegi /faza 
przygotowawcza – opracowanie projektu/; 
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- budowy ul. Mickiewicza i Dąbrowskiej na osiedlu Jana Pawła II w 
Białobrzegach; 

- modernizacji chodnika przy ul. Rzemieślniczej w Białobrzegach. 
 
W 2005 i 2006 roku na gospodarkę wodną przeznaczono (w tys): 
 
Charakterystyka 2005 2006 

Wojewódz
two 

Powiat Gmina Wojewódz
two 

Powiat Gmina 

Nakłady 
inwestycyjne na 
gospodarkę wodną 
[tys. zł] 

 
232 624,9 

 
2793,0 

 
543,2 

 
244 363,2 

 
1512,0 

 
671,2 

Nakłady 
inwestycyjne na 
gospodarkę wodną w 
przeliczeniu na 1-go 
mieszkańca [w zł] 

 
45,10 

 
83,24 

 
51,96 

 
47,25 

 
45,03 

 
64,21 

* wg Rocznika Statystycznego Województwa Mazowieckiego 2007 

 
Z powyŜszych danych wynika, Ŝe gmina Białobrzegi w 2006 r. zainwestowała 
(w przeliczeniu na 1 mieszkańca) więcej środków niŜ powiat białobrzeski i 
województwo mazowieckie. 
 
II  DIAGNOZA AKTUALNEGO STANU ŚRODOWISKA 
 
2.1. Powietrze atmosferyczne 
 
2.1.1. Przepisy prawne 
 
Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska na mocy ustawy „Prawo ochrony 
środowiska” (tekst jednolity z 2008r. Dz. U. z Nr 25, poz. 150) dokonuje 
corocznej oceny poziomów substancji w powietrzu we wszystkich strefach 
województwa. Klasyfikacja stref jest dokonywana w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 281) w sprawie 
dopuszczalnych poziomów niektórych substancji w powietrzu, alarmowych 
poziomów niektórych substancji w powietrzu oraz marginesów tolerancji dla 
dopuszczalnych poziomów niektórych substancji. Klasyfikacji stref dokonuje się 
oddzielnie dla dwóch grup kryteriów ze względu na ochronę zdrowia ludzi oraz 
ze względu na ochronę roślin, wydzielając strefy, dla których poziom: 

� chociaŜ jednej substancji przekracza poziom powiększony o margines 
tolerancji – klasa C 
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� chociaŜ jednej substancji mieści się pomiędzy poziomem dopuszczalnym, 
a poziomem dopuszczalnym powiększonym o margines tolerancji –  
klasa B 

� poziom substancji nie przekracza poziomu dopuszczalnego – klasa A 
 
2.1.2. Pomiary zanieczyszczenia powietrza 
 
Na terenie powiatu białobrzeskiego nie ma punktów pomiarowych dla 
zanieczyszczeń powietrza. Zlokalizowane najbliŜej stanowiska pomiarowe 
znajdują się w miejscowościach: 

� Belsk DuŜy – około 22 km – kierunek północny zachód 
� Radom – około 30 km – kierunek południowy 
� Przysucha – około 40 km – kierunek południowy zachód 

 
Klasyfikacja strefy białobrzeskiej według parametrów, z uwzględnieniem 
kryteriów ustanowionych dla ochrony zdrowia: 
 

Nazwa 
strefy/powiatu: 
Białobrzeska 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych 
zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy 

Klasa 
ogólna 
strefy SO2 NO2 PM10 Pb C6H6 CO O3 

Rok 2004 A A A A A A A A 
Rok 2005 A A A A A A A A 
Rok 2006 A A A A A A A A 

*wg WIOŚ w Warszawie „Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim” 
 
Klasyfikacja strefy białobrzeskiej według parametrów, z uwzględnieniem 
kryteriów ustanowionych dla ochrony roślin : 
 

Nazwa 
strefy/powiatu: 
Białobrzeska 

Symbol klasy wynikowej dla poszczególnych 
zanieczyszczeń dla obszaru całej strefy 

Klasa 
ogólna 
strefy SO2 NOX O3 

Rok 2004 A A  A  A 
Rok 2005 A A A A 
Rok 2006 A A A A 

*wg WIOŚ w Warszawie „Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim” 

 
2.1.3. Źródła zanieczyszczeń powietrza 
 
Głównymi źródłami zanieczyszczeń powietrza na terenie Miasta i Gminy 
Białobrzegi są: 
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� Procesy technologiczne i procesy energetycznego spalania paliw (na 
terenie gminy funkcjonuje 1 kotłownia komunalna) 

� Emisja komunikacyjna (droga krajowa nr 7 i obwodnica wokół miasta są 
głównymi źródłami zanieczyszczenia powietrza, ze względu na znaczne 
natęŜenie ruchu) 

� Emisja niska (większość indywidualnych gospodarstw domowych 
ogrzewanych jest z własnych  kotłowni węglowych lub pieców) 

� Emisje uciąŜliwych zapachów (np. składowisko odpadów, oczyszczalnia 
ścieków, róŜnego rodzaju zakłady przetwórcze – charakter lokalny 
ograniczający się do stref ochronnych obiektów). 

 
Wykaz obiektów mogących pogorszyć stan atmosfery: 
 

Rodzaj obiektu Ilość 
Zakłady tworzyw sztucznych, gumowe oraz farmaceutyczne 1 
Garbarnie i zakłady uszlachetniania skór 1 
Zakłady przetwórstwa owocowo – warzywnego 3 
Stacje paliw płynnych 3 
Bazy transportowe 1 
Ośrodki wypoczynkowe i turystyczne 1 
Oczyszczalnie ścieków 1 
Składowiska komunalne 1 
Wytwórnie mas bitumicznych 1 
Stacje obsługi samochodów 2 
Piekarnie 2 
Ośrodki zdrowia 3 
Szkoły gminne 3 
Schronisko dla nieletnich 1 
Kotłownie komunalne 1 

Razem 25 
*wg Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Białobrzeskiego na lata 2008-2011 z 
uwzględnieniem lat 2012-2015 
 
2.1.4. Wnioski 
 
Wyniki pomiarów poziomów zanieczyszczeń w powietrzu na terenie Miasta i 
Gminy Białobrzegi nie przekraczają dopuszczalnych norm. Strefa białobrzeska, 
do której naleŜy Miasto i Gmina Białobrzegi, z uwzględnieniem kryteriów 
ustanowionych dla ochrony zdrowia i ochrony roślin została zakwalifikowana 
do klasy A.  



Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy 
Białobrzegi na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 (aktualizacja) 

__________________________________________________________________________  

 16

W ostatnich latach moŜna zaobserwować zmniejszenie emisji szkodliwych 
substancji do powietrza. Planowana gazyfikacja gminy przyczyni się do 
poprawy stanu sanitarnego atmosfery.  
 
2.2. Hałas 
 
2.2.1. Wprowadzenie 
 
Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 2008r. 
Dz. U. Nr 25, poz. 150) oraz ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu 
ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie 
niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z późn. zm.), reguluje przepisy 
dotyczące klimatu akustycznego. Przepisy tych ustaw są wyrazem nowej, 
spójnej z ustawodawstwem Unii Europejskiej, polityki w zakresie ochrony 
środowiska. W odniesieniu do zagadnień akustycznych, wspomniane akty 
prawne dostosowują przepisy polskie do regulacji UE, w szczególności 
znajdującej podstawę prawną w regulacjach zawartych w Dyrektywie w sprawie 
oceny i zarządzania hałasem w środowisku ( 2002 / 49 / EC).  
Hałas - dźwięk określany jako szkodliwy, uciąŜliwy lub przeszkadzający w 
danych warunkach (zaleŜy od fizycznych parametrów dźwięku, od nastawienia 
odbiorcy).  
Ocena stanu środowiska w wyniku emisji hałasu dokonywana jest przy pomocy 
równowaŜnego poziomu dźwięku wyraŜonego w dB. Rozporządzenie Ministra 
Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów 
hałasu w środowisku ( Dz. U. Nr 120, poz. 826) określa: 
Laeqdop = 55 dB dla pory dziennej (od  6oo - 22oo ) 
Laeqdop = 45 dB dla pory nocnej (od 22oo - 6oo ) 
 
2.2.2 Pomiary hałasu   
 
Na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi monitoring hałasu komunikacyjnego 
przeprowadzono w 2004 roku. Pomiaru dokonano w 2 punktach pomiarowych 
przy ulicy Krakowskiej w Białobrzegach. 
Monitoring został przeprowadzony na podstawie pomiarów poziomu 
równowaŜnego w dB, zgodnie z Dz. U. Nr 120, poz. 826 o dopuszczalnych 
wartościach poziomów dźwięku przypisane róŜnego rodzaju terenom 
wymagającym ochrony. Dopuszczalne normy hałasu w obu punktach zostały 
przekroczone. 
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Wyniki pomiarów przedstawiono w poniŜszej tabeli: 
 

Godziny pomiaru 
Pora dnia / nocy 

Dopuszczalne poziomy 
hałasu przy ulicy 
Krakowskiej w 
Białobrzegach 

Otrzymane wyniki 

Od  6oo do 22oo 60 dB do 67,1 dB 
Od 22oo do 6oo 50 dB ok. 61,3 dB 

 
2.2.3. Źródła hałasu 
 
Podstawowe źródła hałasu na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi: 

� urządzenia i instalacje przemysłowe, a takŜe inne źródła stacjonarne, 
zainstalowane na terenach jednostek organizacyjnych,  

� indywidualne i publiczne źródła mobilne (samochody osobowe, 
cięŜarowe, komunikacji zbiorowej), 

Emitentami hałasu przemysłowego, na obszarze gminy Białobrzegi są: 
� zakłady przemysłu spoŜywczego, przetwórczego, 
� zakłady przemysłu skórzanego,  
� kotłownia,  
� składowisko odpadów (pracująca spycharko-zgniatarka i samochody 

dowoŜące odpady),  
� zakłady rzemieślnicze o zróŜnicowanym profilu:  

� ślusarstwo,  
� warsztaty samochodowe,  
� betoniarnie,  
� zakłady stolarskie. 

 
Obiekty posiadające decyzję o dopuszczalnym hałasie: 
 
OBIEKT DECYZJA 
Sklep „OLO MARKET” w Białobrzegach ROŚ.7644-H/1/2001 z 20.02.2001r. 
„AUTO-NAPRAWA-HOLOWANIE” w 
Białobrzegach 

ROŚ.7644-H/1e/05/TB z 12.09.2005r. 

Blacharstwo i Lakiernictwo Samochodowe w 
Białobrzegach 

ROŚ.7644-H/2/06/07/TB z 3.01.2007r. 

*wg Powiatowego Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Białobrzeskiego na lata 2008-2011 z 
uwzględnieniem lat 2012-2015 

 
Hałas z działalności rolniczej pochodzi od: systemów wentylacyjnych, 

transportu z zakładów przetwórstwa owocowo – warzywnego.  
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2.2.4 Wnioski  
 
Wyniki przeprowadzonych w 2004 roku, badań wskazują na przekroczenia 
dopuszczalnych parametrów dźwięku. Szczególnie uciąŜliwe było dla 
mieszkańców w pobliŜu trasy komunikacyjnej Nr 7. Zdecydowana poprawa 
klimatu akustycznego w mieście Białobrzegi nastąpiła z chwilą oddania (lipiec 
2003 r.) obwodnicy, która w znacznej części odciąŜyła strumień ruchu w 
centrum miasta. Trasa obwodnicy przebiega poza obszarami o zwartej 
zabudowie, otoczona jest pasem zieleni, co znacznie ogranicza hałas w okolicy. 
Aktualnie przeprowadza się tu lub planuje do realizacji w najbliŜszych latach 
szereg działań inwestycyjnych, których efektem będzie zmiana klimatu 
akustycznego w otoczeniu drogi. Do zadań tych naleŜą: wzmocnienie 
nawierzchni wybranych odcinków ciągu, działania w zakresie poprawy 
warunków środowiskowych (w tym budowa ekranów akustycznych), oraz 
budowa nowego odcinka (S7).     
 
2.3. Zasoby wodne i gospodarka wodno - ściekowa 
 
2.3.1 Wprowadzenie  
 
Na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi największe znaczenie ma rzeka Pilica. 
Pilica - rzeka II rzędu, o długości 319 km i powierzchni dorzecza 9273 km2, 
najdłuŜszy lewy dopływ Wisły, uchodzący w 457 kilometrze biegu. Źródłami 
zanieczyszczeń rzeki są ośrodki miejskie: Białobrzegi,  Nowe Miasto i Warka. 
Na terenie gminy znajdują się równieŜ mniejsze cieki wodne: rzeczka Pierzchnia 
i inne.     
 
2.3.2. Wody powierzchniowe 
 
Na terenie powiatu białobrzeskiego rzeka Pilica monitorowana jest w punkcie 
powyŜej miasta Białobrzegi. Ocenę jakości wód przeprowadził Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska w Warszawie w oparciu o Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 2004 r. w sprawie klasyfikacji dla 
prezentowania stanu wód powierzchniowych i podziemnych, sposobu 
prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji wyników i prezentacji stanu 
tych wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284) . Rozporządzenie to straciło moc 
31.12.2004r. ale brak jest obecnie nowego aktu prawnego z tego zakresu.  
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Monitoring wód rzeki Pilicy w latach 2003, 2004, 2005 i 2006 

Punkty 
pomiarowo-
kontrolne na 

rzece 

Km 
biegu 
rzeki 

Gmina Powiat Klasa czystości 
Ocena ogólna 

2003 2004 2005 2006 

pow. ujścia 
Drzewiczki 

78,8 Nowe Miasto Grójec III III-IV IV IV 

pow. 
Białobrzegów 

45,3 Białobrzegi Białobrzegi III II-III III-IV IV 

pow. Warki 19,5 Warka Grójec III III III III-IV 
ujście do Wisły 1,6 Warka Grójec III III III III-IV 

*wg WIOŚ – Komunikat o stanie środowiska naturalnego w Powiecie Białobrzeskim 
  
W monitorowanym punkcie, w gminie Białobrzegi, stan czystości rzeki Pilicy 
określono jako dobry (klasa II), zadowalający (klasa III), w 2005 i 2006 roku 
zaobserwowano pogorszenie stanu wody – klasa IV (niezadowalająca) . 
 
W powiecie białobrzeskim dodatkowe zagroŜenie stanowią powodzie, które 
niszczą zwłaszcza tereny przyległe do rzeki Pilicy. W roku 1999 powódź 
czerwcowo – lipcowa wyrządziła znaczne szkody. Straty oszacowano na 
2.620.000 zł. Ogłoszono wówczas stan klęski Ŝywiołowej. 
WaŜnym zadaniem wszystkich gmin powiatu jest podjęcie działań mających na 
celu zwiększenie skuteczności ochrony przed powodzią (budowa i modernizacja 
wałów i zbiorników przeciwpowodziowych), a takŜe działania prewencyjne 
(przywracanie naturalnych obszarów zalewowych rzek, podnoszenie lesistości, 
właściwa agrotechnika). 
 
2.3.3. Wody podziemne 
 
Na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi wody gruntowe są lokalizowane na 
głębokości ok. 1,6 m w piaskach drobnych. Zasadnicze znaczenie dla 
zaopatrzenia mieszkańców gminy w wodę ma kredowy poziom wodonośny 
tworzący rozległy zbiornik (GZWP nr 215 i 215 A – „Subniecka warszawska). 
Wody, ujęte do eksploatacji, czerpane są z poziomu od 80 do 130 m o 
zróŜnicowanej miąŜszości. W ostatnich latach wody podziemne objęto 
monitoringiem w jednej studni głębinowej w mieście Białobrzegi. 
Ocenę jakości badanych wód podziemnych przeprowadzono w oparciu o 
kryteria określone w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 11 lutego 
2004 r. w sprawie klasyfikacji dla prezentowania stanu wód powierzchniowych i 
podziemnych, sposobu prowadzenia monitoringu oraz sposobu interpretacji 
wyników i prezentowania stanu wód (Dz. U. Nr 32, poz. 284).  
W/w rozporządzenie straciło moc z dniem 31.12.2004r., ale nadal jest zalecane 
do stosowania przez Ministra Środowiska do czasu opublikowania nowego 
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rozporządzenia.  Klasyfikacja dla prezentowania stanu wód obejmuje pięć klas 
jakości wód: 

- klasa I – wody o bardzo dobrej jakości 
- klasa II – wody dobrej jakości 
- klasa III – wody zadowalającej jakości 
- klasa IV – wody niezadowalającej jakości 
- klasa V – wody złej jakości 

 
W 2006r. w ramach sieci krajowej wykonawcą pomiarów, podobnie jak w 
latach ubiegłych był Państwowy Instytut Geologiczny. Wyniki monitoringu wód 
podziemnych w mieście Białobrzegi za rok 2006: 

 
Punkt 

pomiarowy 
Stratygrafia 

poziomu 
wodonośnego 

Głębokość 
stropu 

warstwy 
wodonośnej 

Rodzaj 
wód 

Typ 
strukturalny 

poziomu 
wodonośnego 

Klasa 
wód 

Białobrzegi czwartorzęd 20 m p.p.t. gruntowe warstwa 
porowa 

II 

*wg WIOŚ-„Monitoring jakości wód podziemnych w Województwie Mazowieckim w 2006 roku”  

 
Stan wód podziemnych w badanym punkcie pomiarowym określono jako dobry.  
 
2.3.4. Gospodarka wodno – ściekowa 
 
2.3.4.1. Regulacje prawne gospodarki wodno – ściekowej 
 
Gospodarka ściekowa regulowana jest Ustawą z dnia 7 czerwca 2001 roku o 
zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (tekst 
jedn. z 2006r. Dz. U. nr 123, poz. 858 z późn. zm.), Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska z dnia 24 lipca 2006 roku w sprawie warunków jakie naleŜy spełnić 
przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi oraz w sprawie substancji 
szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego (Dz. U. Nr 137, poz. 984), 
Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 1 sierpnia 2002 roku - w sprawie 
komunalnych osadów ściekowych (Dz. U. Nr 134 poz. 1140). Zgodnie z art. 3 
ustawy „Prawo ochrony środowiska”, ścieki (substancje ciekłe, wprowadzone 
bezpośrednio lub za pomocą urządzeń kanalizacyjnych do wód ) zmieniają stan 
fizyczny, chemiczny lub biologiczny wód, działając niszcząco na świat roślinny 
lub zwierzęcy. Ścieki powstają w wyniku bytowania człowieka oraz 
prowadzonej przez niego działalności gospodarczej i rolniczej (ścieki bytowo – 
gospodarcze, ścieki przemysłowe, ścieki komunalne, wody opadowe, 
zanieczyszczenia, wody podgrzane, skaŜone promieniotwórczo i zasolone). 
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 2.3.4.2. Sieć wodociągowa 
 
Na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi zlokalizowana jest jedna sieć 
wodociągowa, która obejmuje swym zasięgiem miejscowości: Białobrzegi, 
Jasionna, Sucha, Kamień, Brzeźce - Szczyty, Mikówka. Ujęcie wody 
zlokalizowane jest na południowo-zachodnim krańcu miasta. Działa w oparciu o 
3 studnie głębinowe uzyskując maksymalną wydajność 6050 m³/d. Łączna 
długość sieci wodociągowej wynosi (wg stanu na 31.12.2007r.) 61,4 km. Do 
sieci przyłączonych  jest 2050 budynków.   
W Białobrzegach przy ulicy Rzemieślniczej zlokalizowana jest jedna stacja 
uzdatniania wody. 
 
Stan infrastruktury wodociągowej terenu Miasta i Gminy Białobrzegi 
przedstawia poniŜasz tabela: 
 

Sieć wodociągowa 
(km) 

Studnie 
głębinowe 

Stacje 
uzdatniania 

Liczba 
przyłączy 

    

61,4 3 1 2050 
                          * wg danych z Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach 
 
Sieć wodociągowa w gminie jest dobrze rozwinięta, zwłaszcza na terenie miasta 
Białobrzegi.  
W roku 2006 zuŜycie wody na 1 mieszkańca wyniosło 31,5 m³.  
 
Wyniki przeprowadzonych na terenie miasta Białobrzegi badań czystości wody 
z wodociągu miejskiego prezentują poniŜsze zestawienia: 
 
Wyniki badań bakteriologicznych: 
 
Wskaźnik/parametry Najwy Ŝsza 

dopuszczalna 
wartość 

wskaźnika 

Wynik za rok 
2007 (31.07) 

Bakterie grupy Coli/100ml wody 0 5 
Ogólna liczba mikroorganizmów w 
36ºC/1 ml wody  

50 4 

Ogólna liczba mikroorganizmów w 
22 ºC/1 ml wody 

100 0 

Escherichia Coli/100ml wody 0 0 
Enterokoki/100ml wody 0 0 
*wg danych ZWiK Białobrzegi 
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Raport z analizy wody uzdatnionej  (data pobrania próbki 23.08.2007r.): 
 
l.p. Oznaczenie Jednostka NajwyŜsza 

dopuszczalna 
wartość 

Wynik 

1 Odczyn PH 6,5 – 9,5 7,22 
2 Amoniak  - NH4  Mg/l 0,5 0,27 
3 Azotyny – NO2 Mg/l 0,5 0,05 
4 Azotany – NO3 Mg/l 50 <2 
5 śelazo – Fe Mg/l 0,2 0,07 
6 Mangan – Cl2 Mg/l 0,05 0,02 
7 Chlor wolny Mg/l 0,3 <0,05 

*wg danych ZWiK Białobrzegi 
 
Ogólny stan sieci wodociągowej na terenie gminy jest dobry. Woda pochodząca 
z wodociągu miejskiego jest dobrej jakości – spełnia obowiązujące normy.  
 
2.3.4.3. System melioracyjny 
 
Stan urządzeń melioracyjnych na terenie gminy przedstawia poniŜsza tabela: 
  

Stan ewidencyjny urządzeń 
melioracyjnych 

Urządzenia objęte działaniem 
Spółek Wodnych 

Grunty ha Liczba wsi Grunty 
rolne ha 

UŜytki 
zielone ha Rowy km 

315 6 62 253 18,60 
                              * wg danych Starostwa Powiatowego w Białobrzegach 
 
Na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi 1210 ha wymaga poprawienia stosunków 
wodnych w glebie, dotyczy to zwłaszcza wsi: Brzeźce, Sucha, Kamień, 
Mikówka, Stawiszyn.  
W latach 2004-2007 na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi nie dokonywano 
zmian w funkcjonującym systemie melioracyjnym. 
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2.3.4.4. Sieć kanalizacyjna 
 
Na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi skanalizowane jest jedynie miasto. 
Długość magistrali kanalizacyjnej wynosi 10,3 km. Liczba przyłączy do sieci 
kanalizacyjnej wynosi 341.  
W chwili obecnej na terenach wiejskich gminy nie ma sieci kanalizacyjnej, 
ścieki gromadzone w przydomowych szambach dowozi się do oczyszczalni 
beczkowozami.   
 
2.3.4.5. Charakterystyka Komunalno-Przemysłowej Oczyszczalni Ścieków 
w Białobrzegach 
 
Miasto posiada własną oczyszczalnie ścieków, która zlokalizowana jest przy 
ulicy Spacerowej w Białobrzegach. Obiekty oczyszczalni znajdują się w 
odległości ok. 100 m od prawego brzegu rzeki Pilicy. Działka oczyszczalni 
wkomponowana jest w las, który stanowi naturalną strefę ochronną. 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach posiada pozwolenie Starosty 
Powiatowego z dnia 10 lipca 2002 (waŜne na okres 10 lat) na pobór wód 
podziemnych ze studni A, B i F oraz na wprowadzanie oczyszczonych ścieków 
do rzeki Pilicy na 45,3 jej km.  
W roku 2002 oczyszczalnia została zmodernizowana i rozbudowana. W chwili 
obecnej na terenie zabudowy miejskiej znajduje się część oczyszczalni 
składająca się z sit mechanicznych, piaskownika poziomego typu Dorr i 
pompowni ścieków. Obiekty części biologicznej zlokalizowane są na terenie 
wcześniejszej oczyszczalni. Są to: komory beztlenowe, komory nitryfikacji / 
denitryfikacji, osadniki wtórne, pompownia osadu, instalacje odwadniania osadu 
oraz punkt zlewny. Składająca się z dwóch równoległych ciągów 
technologicznych, oczyszczalnia moŜe pracować w dwóch wariantach: 
- pracuje jeden ciąg oczyszczający ścieki komunalne o wydajności 2500 m³/d, 

praca tego ciągu odbywa się od lutego do lipca. 
- pracują oba ciągi, drugi z nich oczyszcza ścieki przemysłowe (głównie z 

przetwórstwa jabłek) w ilości 1500 m³/d. Praca obu ciągów 
technologicznych odbywa się w okresie od sierpnia do stycznia.  

Do oczyszczalni trafiają ścieki: 
- z kanalizacji – 2300 m³/d. 
- dowoŜone – 200 m³/d. 
- ścieki z przetwórstwa jabłek (firma Agrana Juice Poland Sp. z o.o.) – 1500 

m³/d. 
 
Technologia działania oczyszczalni: 
Oczyszczalnia w Białobrzegach jest oczyszczalnią biologiczną z podwyŜszonym 
usuwaniem biogenów.  
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Ścieki trafiają do sit gęstych, skąd po odcedzeniu kierowane są do piaskownika 
typu Dorr, który współpracuje z separatorem piasku. Po tym etapie ścieki 
trafiają do pompowni ścieków, skąd transportowane są na odległość 800 m do 
oczyszczalni. Pierwszym obiektem typu biologicznego są komory bezltlenowe. 
Do nich recyrkulowany jest osad czynny. Kolejno ścieki przepływają przez 
komory nitryfikacji / denitryfikacji, aŜ do osadników wtórnych. Oddzielony tu 
osad trafia do komór beztlenowych. Osad nadmierny odwadniany jest na  
prasach taśmowych. Oczyszczalnia posiada równieŜ punkt zlewny, instalacje 
dozowania PIX i instalacje wapnowania odwodnionego osadu.  
Wytwarzane w procesie oczyszczania wody osady ściekowe  wykorzystywane 
są w rolnictwie oraz do rekultywacji terenu składowiska. Problemem jest jednak 
zbyt duŜa ilość wytwarzanego osadu, która nie znajduje zastosowania.  
 
2.3.4.6. Główne źródła zanieczyszczeń  
 
W gminie prowadzony jest wykaz podmiotów gospodarczych mogących 
pogorszyć stan środowiska naturalnego. Składają się na niego: zakłady 
produkcji skórzanej i owocowo-warzywnej, punkty skupu, punkty usługowe, 
ZOZ-y, stacje paliw, placówki oświatowe, schronisko dla nieletnich. 
ZagroŜeniem dla stanu sanitarnego wód powierzchniowych jest równieŜ 
niewłaściwe stosowanie organicznych nawozów: gnojowicy i obornika, a takŜe 
rolnicze wykorzystywanie ścieków i osadów ściekowych bez zachowania 
wymogów ochrony środowiska. 
Największe ilości ścieków wytwarza zakład przetwórstwa jabłek Agrana Juice 
Poland Sp. z o.o. z Białobrzegów. 
Poza Komunalno – Przemysłową Oczyszczalnią Ścieków na terenie gminy 
działają mniejsze oczyszczalnie biologiczne obsługujące: 
- Schronisko dla Nieletnich w Stawiszynie, 
- Szkołę Podstawową w Suchej, 
- Ośrodek Wypoczynkowy „OLSZYNKA” w Turnie.  
 
Ilość ścieków odprowadzanych przez przyobiektowe oczyszczalnie: 
 

Lokalizacja Projektowana 
przepustowość 

w m3/dobę 

Ilość ścieków oczyszczonych Odbiornik  

m3/dobę dam3/rok 

Schronisko dla 
Nieletnich w 
Stawiszynie 

 
51,6 

 
20,0 

 
7,3 

 
Pierzchnianka 

Szkoła Podstawowa 
w Suchej  

 
8,2 

 
1,1 

 
0,3 

 
Ziemia – pole 
rozsączające 

Ośrodek 
Wypoczynkowy 

 
86,6 

 
18,0 

 
6,6 

 
Pilica 
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„OLSZYNKA” w 
Turnie 

 
W Białobrzegach przewaŜają tereny płaskie lub lekko faliste.  Dla tak 
ukształtowanej powierzchni zgodnie z badaniami IMGW, Instytut Ekologii PAN, 
oszacował wielkość spływu powierzchniowego: 

� dla gruntów ornych 10 -15 kg N całk /ha rok i 0,4 - 0,7 kg P całk /ha rok,  
� dla zielonych uŜytków rolnych 8 -10 kg N całk /ha rok i 0,3 - 0,5 kg P całk 

/ha rok,  
� dla lasów 5-6 kg N całk /ha rok i 0,1-0,2 kg P całk /ha rok.  

Z raportu GIOŚ wynika, Ŝe ponad 50% ładunku azotu ogólnego i ponad 25% 
fosforu ogólnego wprowadzanych jest do wód powierzchniowych. 
 
2.3.5. Wnioski 
 
Gmina Białobrzegi posiada zasoby wodne o dobrym stanie sanitarnym, które   
nie stanowią one zagroŜenia dla uŜytkowników.  ZuŜycie wody na potrzeby 
gospodarki i ludności w ostatnich latach wykazuje stałą tendencję wzrostową. 
Ścieki na terenie miasta Białobrzegi są odprowadzane systemem 
kanalizacyjnym, a w większości gospodarstw gminy gromadzone są w 
przydomowych zbiornikach (szambach) i okresowo wywoŜone do oczyszczalni.  
 
2.4. Odpady 
 
2.4.1. Przepisy prawne 
 
Obowiązek planowania gospodarki odpadami został sformułowany w 
uchwalonej przez Sejm RP ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (tekst 
jednolity Dz. z 2007r. U. Nr 39 poz. 251). Powszechna zasada gospodarowania 
odpadami (Rozdział 2 art. 5 Ustawy o odpadach) brzmi  „Kto podejmuje 
działania powodujące lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien 
takie działania planować, projektować i prowadzić tak aby: 

� zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich 
negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, 
podczas i po zakończeniu ich uŜytkowania,  

�  zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeŜeli nie 
udało się zapobiec ich powstaniu,  

� zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie 
odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało 
się poddać odzyskowi”.  

Zgodnie z Dyrektywą 91/156 EEC od roku 2002 w krajach Unii Europejskiej 
zabronione będzie składowanie odpadów bez wcześniejszego ich przetworzenia. 
Podstawowymi kierunkami działań będzie zmniejszanie ilości odpadów do 
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wywiezienia poprzez selektywną zbiórkę i zagospodarowanie odpadów oraz 
stworzenie nowoczesnych zakładów wykorzystujących i unieszkodliwiających 
odpady. Wizja unijnych składowisk przewiduje deponowanie odpadów 
wyłącznie przetworzonych, tzn. takich, w których zawartość frakcji 
organicznych nie przekracza 5%, a wartość opałowa nie jest wyŜsza niŜ 6000 
kJ/kg. Odpady organiczne powinny być w całości kompostowane. 
 
Na terenie gminy obowiązuje „Regulamin utrzymania porządku i czystości” 
ustalony Ustawą nr VII/108/08  Rady Miasta i Gminy Białobrzegi z dnia 31 
stycznia 2008 roku.  
 
2.4.2. Odpady niebezpieczne 
 
Odpady niebezpieczne wśród odpadów komunalnych stanowią ok. 1%. W 
gospodarstwach domowych główne odpady niebezpieczne to: 
- farby i rozpuszczalniki oraz inne substancje chemiczne, 
- przeterminowane leki i odpady medyczne, 
- lampy fluorescencyjne i odpady zawierające rtęć, 
- akumulatory, baterie 
- odpady azbestowe,  
- oleje opałowe.  
Władze lokalne powinny ustalić plan zbierania tego rodzaju odpadów z 
gospodarstw domowych w celu ich gromadzenia, przetransportowania, odzysku 
i unieszkodliwienia.  
 
W gminie Białobrzegi wśród firm wytwarzających odpady niebezpieczne 
dominują:  

� zuŜyte oleje smarowe i hydrauliczne,  
� akumulatory, lampy fluorescencyjne,  
� odpady z diagnozowania, leczenia i profilaktyki medycznej.  

Odpady niebezpieczne gromadzone są w wyodrębnionych pomieszczeniach i w 
99 % odbierane przez wyspecjalizowane firmy z zachowaniem przepisów 
dotyczących transportu tego rodzaju odpadów. Firmy z terenu Miasta i Gminy 
Białobrzegi produkujące odpady niebezpieczne, posiadające na to zgodę 
Starostwa Powiatowego, podpisały stosowne umowy z firmami, które  
odpowiadają za transport i właściwe składowanie tych odpadów.  
 
2.4.3. Odpady z sektora gospodarczego  
 
Na terenie gminy działają liczne firmy produkcyjne, które wytwarzają odpady.  
Na odpady z przemysłu składają się odpady komunalne i odpady z procesów 
produkcyjnych, tzw. odpady technologiczne. Odpady niebezpieczne wytwarzane 
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w gospodarce odbierają specjalistyczne firmy, z którymi podpisano stosowne 
umowy.  
Zakłady przemysłowe mogą podejmować działania w stosunku do 
wytwarzanych przez siebie odpadów produkcyjnych w sposób następujący: 
- zwracając je do procesu przemysłowego, 
- poddając odzyskowi lub unieszkodliwianiu, 
- przekazując innym firmom w celu dalszej przeróbki, wykorzystania bądź 

unieszkodliwienia.  
 
2.4.4. Odpady komunalne 
 
Na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi znajduje się jedno składowisko odpadów 
komunalnych w Suchej. Zabezpiecza ono potrzeby lokalne mieszkańców do 
roku 2012. Na składowisko przyjmowane są odpady z terenu gminy Białobrzegi 
i terenu gminy Promna. Są to: 
- nie segregowane odpady komunalne, 
- odpady z czyszczenia ulic, placów i targowisk, 
- gleba, ziemia, kamienie, gruz, ŜuŜel i popiół, 
- odpady wielkogabarytowe, 
- odpady ulegające biodegradacji, 
- odpady nie nadające się do kompostowania, 
- inne odpady komunalne. 
Od 2004 roku gmina prowadzi równieŜ selektywna zbiórkę odpadów 
wykorzystującą oznakowane worki foliowe. 
 
Ilość i rodzaje odpadów składowanych na składowisku odpadów w Suchej  
w latach 2005-2007: 
 

 
Kod 

odpadu 

Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 
 

Masa 
[Mg] 

Oznaczenie 
procesu 

unieszkodli-
wiania 

 
Masa 
[Mg] 

Oznaczenie 
procesu 

unieszkodli-
wiania 

 
Masa [Mg] 

Oznaczenie 
procesu 

unieszkodli-
wiania 

20 03 01 2461,0* D5 2171,0* D5 2255,2** D5 
* wg Sprawozdania z Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Białobrzegi 
** wg danych Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Białobrzegach 
 
Szacunkowe dane ilości odpadów komunalnych wytworzonych w roku 2006 na 
terenie gminy wynoszą 3500 Mg. Jest to duŜo większa ilość niŜ ilość odpadów, 
która trafiła na komunalne składowisko i została tam zarejestrowana. Część 
gminy to obszar wiejski, na którym zazwyczaj wszelkiego rodzaju odpady 
kuchenne, ogrodowe i z pól trafiają na przydomowe kompostowniki. Z racji 
małej świadomości ekologicznej część wytwarzanych odpadów jest z pewnością 
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samodzielnie spalana lub teŜ wywoŜona na „dzikie składowiska” w lasach, czy 
do rowów przydroŜnych.   
 
2.4.5. Wnioski 
 
Wprowadzona na terenie gminy selektywna zbiórka odpadów znajduje się 
jeszcze w fazie wstępnej. Udział odzyskiwanych surowców w całkowitej 
szacunkowej masie wytworzonych odpadów kształtuje się na poziomie ok. 3%. 
Zdecydowana większość odpadów jest składowana na składowisku 
komunalnym bez segregacji i bez odzysku surowców wtórnych. Istniejące 
składowisko odpadów zabezpiecza potrzeby gminy tylko na kilka najbliŜszych 
lat. Stale rosnąca liczba odpadów wymaga przedsięwzięcia kroków w celu 
wprowadzenia docelowego systemu gospodarki odpadami w gminie 
Białobrzegi.  
 
2.5. Gleby 
 
2.5.1. Wprowadzenie 
 
Na stan gleb ma wpływ wiele czynników m.in.: procesy erozyjne, emisja gazów 
i pyłów, prowadzona gospodarka rolna (nawoŜenie, stosowanie środków 
ochrony roślin). DuŜe znaczenie ma równieŜ świadomość ekologiczna 
uŜytkowników gruntów. 
 
PoniŜsza tabela przedstawia strukturę uŜytkowania gruntów na terenie gminy 
Białobrzegi: 
  
 ha % 
UŜytki rolne: 
- grunty orne 
- sady 
- trwałe uŜytki zielone: 

- łąki 
- pastwiska 

3276 
2317 
136 
823 
551 
272 

41 
71 
4 
25 

Lasy i zadrzewienia: 
- lasy 
- zadrzewienia 

3319 
3199 
120 

42 

Grunty pod wodami 366 4,9 
Tereny komunikacyjne 291 3,8 
Tereny osiedlowe: 
- zabudowane 
- niezabudowane 

335 
303 
25 

4,5 
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- zieleń osiedlowa 7 
Tereny róŜne 9 0,1 
NieuŜytki  297 3,7 
Razem 7893 100 
 
Procentowo najwięcej gruntów w gminie zajmują ziemie orne – zgodne to jest z 
typowo rolniczym charakterem  tego obszaru – oraz tereny leśne, co stanowi 
niewątpliwy atut gminy.   
 
2.5.2. Typy gleb 
 
Na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi dominują gleby piaszczyste lekkie – 
duŜy ich procent to gleby podmokłe, tzw. piaski sapowate. Występują równieŜ 
gleby wytworzone z glin zwałowych w okolicach miejscowości Sucha, Szczyty 
i Stawiszyn. W obniŜeniach terenu i dolinie rzeki Pilicy występują czarnoziemy 
i płytkie ziemie murszaste. Obszar gminy cechują gleby stosunkowo niskiej 
jakości dla produkcji rolnej. Piąta i szósta klasa gruntów stanowi niemal 61% 
powierzchni całej gminy. Gleby lepszych klas bonitacyjnych znajdują się 
przewaŜnie w południowo-zachodniej części (Jesionna, Sucha, Stawiszyn) oraz 
w rejonie Szczytów. Gleby torfowe występują na znacznych obszarach gminy 
Białobrzegi, głównie w rejonie dolin rzecznych.   
Procentowy udział poszczególnych klas gleb w gminie przedstawia tabela: 
 

Klasa ha % 
II 10 0,4 

III a 77 2,9 
III b 189 7,2 
IV a 463 17,7 
IV b 349 13,4 
V 726 27,7 
VI 685 26,1 

VI z 121 4,7 
 
Na obszarze gminy gleby chronione klas I-IV obejmują 1088 ha, co stanowi 
13,8% ogólnej powierzchni gminy. Zdecydowaną większość stanowią gleby 
niskie bonitacyjnie – V i VI klasa -  w sumie 53,8 % powierzchni gminy. 
 
2.5.3. Odczyn gleb 
 
Ocenę stopnia zakwaszenia gleb i potrzeb wapnowania oraz wycenę zawartości 
przyswajalnych form makroelementów (P, K, Mg) i mikroelementów (B, Cu, 
Mn, Zn) wykonano na podstawie liczb granicznych obowiązujących w Stacjach 



Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy 
Białobrzegi na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 (aktualizacja) 

__________________________________________________________________________  

 31

Chemiczno-Rolniczych, opracowanych przez Instytut NawoŜenia i 
Gleboznawstwa w Puławach. 
Na obszarze Miasta i Gminy Białobrzegi jak i na terenie całego województwa 
mazowieckiego dominują gleby o odczynie bardzo kwaśnym i kwaśnym, pH od 
5,5 do pH 7,2.  
 
Udział gleb zakwaszonych na terenie gminy Białobrzegi prezentuje poniŜsze 
zestawienie: 
 

% udział gleb o pH 5,5 – 7,2 lokalizacja 
85 Gmina Białobrzegi 
68 Województwo mazowieckie 

 
Z uwagi na wysoki procent gleb zakwaszonych około 60 – 70% gleb z terenu 
Miasta i Gminy Białobrzegi wymaga nakładów na zabiegi agrotechniczne – 
wapnowania i nawoŜenia. Zakwaszenie wpływa przede wszystkim na 
zmniejszenie plonów, a takŜe sprzyja przyswajaniu przez rośliny metali 
cięŜkich, co jest niekorzystne dla zdrowia.  
 
2.5.4. Monitoring gleb 
 
Badania właściwości agrochemicznych gleb w Polsce prowadzi Krajowa Stacja 
Chemiczno-Rolnicza w Wesołej. Wraz z 17 Okręgowymi Stacjami obejmuje 
swoim zasięgiem obszar całego kraju. Obszarem białobrzeskim zajmuje się 
Okręgowa Stacja Chemiczno-Rolnicza w Kielcach. 
Do zadań Stacji naleŜy między innymi: 

� wykonywanie analiza gleb, roślin, płodów rolnych i leśnych; 
� doradztwo w sprawach nawoŜenia; 
� wykonywanie badań jakości nawozów; 
� wykonywanie ekspertyz i wydawanie opinii dotyczących zasobności gleb, 

składu chemicznego roślin i nawozów oraz prawidłowego stosowania 
nawozów; 

� prowadzenie działalności szkoleniowej w powyŜszym zakresie. 
 
2.5.5. Wnioski  
 
Największy stopień degradacji gruntu dotyczy głównie terenów nieuŜytków. W 
gminie znajduje się stosunkowo mało nieuŜytków rolnych – 3,6% . Najbardziej 
zalecaną formą rekultywacji tych gruntów jest ich zalesianie, mimo wysokiego 
wskaźnika lesistości gminy – 40%. Gmina posiada gleby dość dobre, o 
niewielkim zanieczyszczeniu. Konieczne jest jednak ich nawoŜenie, 
wapnowanie i stosowanie odpowiednich zabiegów agrotechnicznych, ze 
względu na ich kwaśny odczyn. 
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2.6. Surowce mineralne 
 
2.6.1. Wprowadzenie 
 
Występowanie naturalnych surowców okruchowych na obszarze województwa 
mazowieckiego związane jest głównie z czwartorzędowymi formami działalności 
lodowców bądź akumulacyjnej działalności rzecznej i procesów eolicznych. 
Rejon miasta i gminy Białobrzegi naleŜy do terenów dość ubogich surowcowo.   
Posiada złoŜa surowców skalnych w postaci piasków i Ŝwirów z dominacją 
kruszywa naturalnego. 
 
2.6.2. Surowce naturalne w gminie 
 

Tereny gminy nie obfituje w złoŜa kruszywa nadające się do wykorzystania. 
Udokumentowano złoŜa piasków na terenie miejscowości Jasionna i Sucha, 
które mogą być uŜyte w budownictwie mieszkalnym, przy budowie dróg i przy 
produkcji betonu. Czynnie wydobywało się w 2005 roku kruszywo w 
miejscowościach Jasionna i Sucha. Przedstawia to poniŜsza tabela, zgodnie ze 
stanem Państwowego Instytutu Geologicznego na dzień 31 grudnia 2005 roku, 
w tys. t. 

Lp Nazwa złoŜa Typ złoŜa Zasoby Wydobycie 

Geologiczne 
bilansowane 

Przemysłowe 

1 Jasionna kruszywo 
naturalne 

96 96 4 

2 Sucha kruszywo 
naturalne 

103 103 8 

 
2.7. Pola elektromagnetyczne 
 
Głównym źródłem zasilania w energię elektryczną gminy jest stacja 
transformatorowa 110/15 kV z jednym transformatorem 10 MVA, która 
znajduje się w południowo-wschodniej stronie miasta przy drodze do Brzeskiej 
Woli. Stacja ta jest zasilana liniami 110 kV relacji Dobieszyn – Białobrzegi i 
Białobrzegi – Mogielnica. Stacje transformatorowe 15/04 kV rozlokowane na 
terenie miasta zasilane są liniami kablowymi 15 kV wyprowadzonymi z GPZ. 
Na terenach wiejskich liniami napowietrznymi 15 kV. 
Na terenie gminy zlokalizowane są równieŜ punktowe źródła promieniowania 
elektromagnetycznego – stacje bazowe telefonii komórkowych: 3 stacje w 
Białobrzegach. 
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UciąŜliwość linii wysokiego napięcia oraz masztów telefonii komórkowej 
mieści się w ich strefach ochronnych. 
 
2.8. Przyroda 
 
2.8.1. Wprowadzenie 
 
Całość gminy Białobrzegi połoŜona jest w obszarze chronionego krajobrazu 
„Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki”. Wojewoda Mazowiecki, realizując 
znowelizowaną ustawę o ochronie przyrody rozporządzeniem nr 43 z dnia 5 
maja 2005 wprowadził obszary chronionego krajobrazu na terenie województwa 
mazowieckiego. Obszar ten obejmuje swym zasięgiem wszystkie gminy 
powiatu. Obszar Chronionego Krajobrazu Dolina rzeki Pilicy i Drzewiczki 
został ustanowiony w dotychczasowych granicach Strefy Krajobrazu 
Chronionego Dolina Pilicy i Drzewiczki, pomniejszony o teren gminy 
Drzewica, która w nowym podziale administracyjnym znajduje się w 
województwie łódzkim.  
Część obszaru gminy Białobrzegi (1786,4 ha) stanowi zgodnie z  
rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 21 lipca 2004r. w sprawie 
specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Dz. U. Nr 179, poz. 1275 z 2007r.) 
obszar podlegający ochronie NATURA 2000 Dolina Pilicy (kod PLB140003). 
W obszarze NATURA 2000, na ternie gminy występują takŜe specjalne obszary 
ochrony siedlisk, tzw. obszary siedliskowe – Dolina Dolnej Pilicy  
(kod PLH 140016). 
 
2.8.2. Stan zasobów przyrody 
 
Walory przyrodnicze i krajobrazowe gminy składają się na strefę ochronną 
nazwaną „Obszarem Chronionego Krajobrazu Doliny rzeki Pilicy i 
Drzewiczki”. Obszar ten charakteryzuje się duŜymi połaciami cennych 
biocenotycznie łąk, szuwarów i bagien oraz skupisk leśnych głównie w postaci 
olsów, lasów łegowych. Z uwagi na występowanie na tym terenie awifauny 
lęgowej oraz występowania rzadkich gatunków ptaków obszar jest zaliczany do 
systemu ostoi ptaków o randze europejskiej. 
Ochronie podlegają równieŜ Ŝywe twory przyrody (drzewa na obszarach leśnych 
i w parku w Stawiszynie) oraz nieoŜywione (granit rapakiwi we wsi Kamień).  
Lasy i zadrzewienia w gminie Białobrzegi zajmują 3179,78 ha (wg Rocznika 
Statystycznego Województwa Mazowieckiego 2007), co stanowi około 40% 
powierzchni ogólnej. Lesistość gminy jest znacznie większa niŜ średnia lesistość 
innych gmin powiatu, jest takŜe wyŜsza od średniej tego samego wskaźnika dla 
terenu Województwa (22,3%) i Polski (28,9%). Ogólna powierzchnia lasów 
państwowych w gminie wynosi 2347,78 ha, a powierzchnia lasów w sektorze 
indywidualnym – 832 ha. Lasy na terenie gminy stanowią pozostałość po 
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dawnej Puszczy Białobrzeskiej. Występują w postaci kilku większych, zwartych 
kompleksów, odznaczają się wysokim stopniem naturalności. W lasach 
dominuje drzewostan sosnowy i dębowy.  
 
2.8.3. Wnioski 
 
Środowisko przyrodnicze na terenie gminy jest szczególnie cenne, a jego stan na 
chwilę obecną jest zadawalający. Realizacja strategicznych planów gminy musi 
uwzględniać uwarunkowania środowiskowe. 
 
2.9. Nadzwyczajne zagroŜenia środowiska 
 
ZagroŜenia dla środowiska naturalnego mogą stanowić równieŜ awarie lub 
katastrofy. Potencjalne zagroŜenie na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi 
stwarzają: 

• transport drogowy materiałów niebezpiecznych (droga krajowa nr 7 oraz 
pozostałe drogi lokalne), 

• firmy zajmujące się przerobem, magazynowaniem i dystrybucją paliw, 
• firmy przetwórcze, 
• wysoki stan wody na rzece Pilicy.  

 
W Starostwie Powiatowym funkcjonuje Wydział Zarządzania Kryzysowego, w 
zakresie obowiązków którego jest monitorowanie potencjalnych zagroŜeń, 
przeciwdziałanie oraz koordynacja działań wszystkich gmin powiatu. 
 

III   CELE  I  ZADANIA W  ZAKRESIE  OCHRONY        
ŚRODOWISKA W GMINIE 

 
3.1. Cele polityki ekologicznej 
 
CELE POLITYKI EKOLOGICZNEJ PA ŃSTWA 
 
Celami realizacyjnymi „Polityki Ekologicznej Państwa na lata 2007-2010 z 
uwzględnieniem perspektywy na lata 2011-2014” są: 
1. Wzmacnianie systemu zarządzania ochroną środowiska. 
2. Ochrona dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne wykorzystanie zasobów 
przyrody. 
3. ZrównowaŜone wykorzystanie materiałów, wody i energii. 
4. Dalsza poprawa jakości środowiska i bezpieczeństwa ekologicznego dla 
ochrony zdrowia mieszkańców Polski. 
5. Ochrona klimatu. 
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CELE WOJEWÓDZKIEJ POLITYKI EKOLOGICZNEJ 
 
Celem nadrzędnym polityki ekologicznej województwa mazowieckiego jest: 
 
„OCHRONA WALORÓW PRZYRODNICZYCH I POPRAWA 
STANDARDÓW ŚRODOWISKA” 
 
Cele główne Programu : 
- Zmniejszenie zanieczyszczeń środowiska (dotyczy wód powierzchniowych i 
podziemnych, gleb, odpadów, powietrza atmosferycznego, hałasu i 
promieniowania elektromagnetycznego). 
- ZrównowaŜone wykorzystanie materiałów, wody i energii. 
- Rozwój proekologicznych form działalności w gospodarce (w szczególności w 
rolnictwie, transporcie i eksploatacji kopalin). 
- Utworzenie spójnego systemu obszarów chronionych, ochronę ekosystemów 
cennych pod względem przyrodniczym, ochronę i rozwój ekosystemów leśnych. 
- Poprawę bezpieczeństwa ekologicznego (w zakresie ochrony przed powodzią, 
suszą, osuwiskami i poŜarami, a takŜe zmniejszenia ryzyka związanego z 
transportem substancji niebezpiecznych oraz występowaniem awarii 
przemysłowych). 
- Wzrost poziomu wiedzy ekologicznej (w zakresie edukacji ekologicznej) 
 
CELE POWIATOWEJ POLITYKI EKOLOGICZNEJ 
 
Misja powiatu Białobrzeskiego: 
 
Powiat Białobrzeski to region o cennych walorach krajobrazu nadpilickiego, 
doskonałym miejscem na wypoczynek i rekreację, o rozwiniętej infrastrukturze 
ekonomicznej i społecznej, gwarantujący swoim mieszkańcom wysoką jakość 
Ŝycia. 
Cele strategiczne dla powiatu białobrzeskiego: 
 

I.  Walory przyrodniczo-kulturowe krajobrazu nadpilickiego doskonałym    
    miejscem na wypoczynek i rekreację 
II.  Rozwój sektora przedsiębiorczości gwarancją na wzrost gospodarczy 

regionu białobrzeskiego 
III.  Wzrost standardu Ŝycia mieszkańców wraz z zaspokojeniem ich wszystkich  
      potrzeb 
IV.  Wysoko rozwinięta infrastruktura techniczna i komunikacyjna przyjazna  
      środowisku i mieszkańcom 
V. Modernizacja i restrukturyzacja rolnictwa doskonałym zapleczem dla  
    przemysłu przetwórczego i rolno-spoŜywczego 
VI. Rozwój społeczeństwa informacyjnego 
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Cele operacyjne : 
 

• Poprawa i ochrona stanu środowiska naturalnego 

• Ochrona zasobów naturalnych powiatu 

• Ochrona dziedzictwa przyrodniczo – kulturowego  

• Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych 

• Stymulowanie rozwoju szerokiej sfery usług specjalistycznych i rzemiosła, 

funkcjonujących w otoczeniu rolnictwa oraz turystyki. 

• Opracowanie strategii rozwoju turystyki w powiecie 

• Wspieranie lokalnego sektora MŚP i mikroprzedsiębiorstw 

• Sporządzenie kompleksowej oferty terenów i obiektów przeznaczonych 
pod nowe inwestycje 

• Podejmowanie działań ułatwiających osobom bezrobotnym zdobycie 
nowych umiejętności i aktywne poszukiwanie pracy 

• Wzrost jakości Ŝycia i poprawa warunków bytowych mieszkańców 

• Wspieranie inicjatyw lokalnych krokiem do rozwoju społeczeństwa 
obywatelskiego 

• Poprawa systemu podstawowej opieki zdrowotnej i promocja zdrowia 

• Usprawnienie systemu pomocy społecznej wraz z aktywizacją osób 
niepełnosprawnych 

• Wzrost poziomu i jakości kształcenia 

• Zapewnienie bezpieczeństwa mieszkańcom i turystom 

• Rozwinięty układ komunikacyjny i poprawa stanu technicznego dróg w 
powiecie 

• Pełne uzbrojenie wodno-kanalizacyjne obszarów wiejskich 

• Pełna gazyfikacja powiatu 

• Rozwój rolnictwa specjalistycznego i ekologicznego 

• Działania promujące system restrukturyzacji gospodarstw rolnych w 
powiecie 

• Rolnictwo fundamentem rozwoju przemysłu przetwórczego  
i rolno-spoŜywczego 

• Rozwój agroturystyki jako dodatkowe źródło dochodu mieszkańców 
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obszarów wiejskich 

• Poprawa struktury agrarnej indywidualnych gospodarstw rolnych 

• Poprawa jakości i dostępności usług świadczonych przez Starostwo 
Powiatowe w Białobrzegach i Urzędy Gmin 

• Budowa i rozbudowa lokalnych sieci szerokopasmowych – rozwój 
społeczeństwa informacyjnego - e-usługi 

• Opracowanie i wdraŜanie programów  

 
Cele strategiczne dla powiatu białobrzeskiego w zakresie ochrony środowiska: 
 

I. Poprawa stanu środowiska 
II. Podniesienie walorów przyrodniczych powiatu 
III.  Minimalizacja zagroŜeń dla środowiska 
IV. Wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców 
V. Rozwój gospodarczy przyjazny dla środowiska 
VI. Ochrona obszarów o znaczących walorach przyrodniczych 
 
Cele operacyjne powiatu w zakresie ochrony przyrody: 
 

- Budowa systemów infrastruktury technicznej 
- Poprawa funkcjonowania systemów komunikacyjnych 
- Wprowadzenie systemu zbiórki i unieszkodliwiania odpadów  
- Zwiększenie lesistości  
- Rozwój małej retencji  
- Zmniejszenie zagroŜenia powodziowego  
- Zmniejszenie zagroŜenia poŜarowego  
- Sprawny system reagowania kryzysowego  
- Edukacja proekologiczna  
- Popularyzacja ekologicznej energii  
- Rozwój ekologicznego rolnictwa i przetwórstwa  
- Wspieranie ekologicznych technologii  
- Współpraca samorządów lokalnych i organizacji społecznych 
 

3.2. Harmonogram prac związanych z opracowaniem Programu Ochrony 
Środowiska w Gminie Białobrzegi  

 
l.p. Data Działanie 
1 13.09.2007 Spotkanie z Zarządem Powiatu Białobrzeskiego i 

przedstawicielami Gmin 
2 18.09.2007  Spotkanie z przedstawicielami Miasta i Gminy 



Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy 
Białobrzegi na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 (aktualizacja) 

__________________________________________________________________________  

 38

Białobrzegi 
3 15.01.2008 Konsultacje w Urzędzie Miasta i Gminy  
4 28.03.2008 Konsultacje w Urzędzie Miasta i Gminy  
5 07.04.2008 Konsultacje w Urzędzie Miasta i Gminy 
6 26.06.2008 Konsultacje w Urzędzie Miasta i Gminy 
7 23.07.2008 Konsultacje w Urzędzie Miasta i Gminy 

 
3.3. Analiza SWOT dla środowiska w gminie  
 
W ramach opracowania aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i 
Gminy Białobrzegi sporządzono analizę SWOT sfery ekologicznej dla gminy: 
 
Mocne strony: 
 
L.p. TEMAT 

1 Geograficzne i przyrodnicze połoŜenie gminy  
2 Walory przyrodnicze (dolina Pilicy, duŜa lesistość, czyste powietrze) 
3 Zasoby wód 

4 Oczyszczalnia miejska 
 
Słabe strony: 
 
L.p. TEMAT 

1 Zły stan nawierzchni dróg.  
2 Niepełna infrastruktura – brak kanalizacji na terenach wiejskich.  
3 Gospodarka odpadami (składowisko, dzikie wysypiska) 
4 Niewielki odzysk surowców wtórnych 
5 Brak zaplecza turystycznego 

 
ZagroŜenia: 
 
L.p. TEMAT 

1 Niewystarczające środki finansowe przeznaczone na ochronę środowiska. 
2 Zanieczyszczenie środowiska 
3 ZagroŜenia komunikacyjne 
4 Brak skoordynowanych działań 
5 ZagroŜenie powodziowe 
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Szanse: 
 
L.p. TEMAT 

1 Wykorzystanie środków z Unii 
2 Rozwój rolnictwa ekologicznego 
3 Rozbudowa zaplecza turystycznego 
4 Rozwój szkolnictwa 

 
KIERUNKI ROZWOJU 

 
Kierunki rozwoju (ochrona środowiska): 

� podnoszenie edukacji ekologicznej mieszkańców gminy, 
� uwzględnienie przy sporządzeniu planów zagospodarowania 

przestrzennego działań z zakresu ochrony środowiska, 
� rozbudowa infrastruktury z zakresu ochrony środowiska: 

� oczyszczalnia ścieków i kanalizacja, 
� składowisko, 
� wodociągi, 
� gazyfikacja. 

� promocja i reklama gminy, 
� umiejętne gospodarowanie środkami własnymi i pozyskanymi na 

ochronę środowiska. 
 
3.4. Cele strategiczne i cele operacyjne dla Programu Ochrony Środowiska 
 
Przedstawiona w pierwszej części niniejszego programu analiza stanu 
środowiska w gminie Białobrzegi oraz wnioski z konsultacji przeprowadzonych 
w gminie wykazały aktualność celów strategicznych i celów operacyjnych 
przyjętych w pierwszej edycji Programu Ochrony Środowiska. Zmiany w 
obszarze programów wynikają ze zmian wprowadzonych do programów 
wyŜszych szczebli samorządu oraz uwzględniają zadania zrealizowane w ciągu 
ostatnich 4 lat.   
 
Cele Strategiczne (główne)  
 
I. Poprawa stanu środowiska 
II.   Wykorzystanie walorów przyrodniczych dla rozwoju turystyki i 

rekreacji 

III.  Rozwój gospodarczy sprzyjający środowisku naturalnemu 

IV.  Wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców 
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Realizacja celów strategicznych polityki ekologicznej gminy wymaga 
zdefiniowania celów operacyjnych oraz opracowania programów działania w 
poszczególnych obszarach. Programom zostaną przyporządkowane szczegółowe 
zadania, planowane do realizacji jako zadania priorytetowe (na lata 2008 -2011) 
oraz zadania długofalowe (na lata 2012-2015). 
 
CELE STRATEGICZNE 

(Główne) 
CELE OPERACYJNE 

(Szczegółowe) 
PROGRAMY 

(Działania) 
   

 
 
 
 
I 

Poprawa stanu 
środowiska 

Rozbudowa systemów 
infrastruktury technicznej 

• Program wodociągowania 
• Program kanalizacji 
• Program gazyfikacji 
• Program modernizacji sieci 

elektroenergetycznych 
Poprawa funkcjonowania 
systemów 
komunikacyjnych 

• Program budowy i 
modernizacji dróg 

• Program rozwoju 
infrastruktury komunikacyjnej 

Wprowadzenie systemu 
zbiórki i utylizacji 
odpadów 

• Program selektywnej zbiórki 
odpadów 

• Program stworzenia systemu 
racjonalnego gospodarowania 
odpadami 

Zmniejszenie zagroŜenia 
powodziowego 

• Program budowy systemów 
przeciwpowodziowych 

• Program renaturalizacji 
systemu starorzeczy pilicy 

Zmniejszenie zagroŜenia 
poŜarowego 

• Program poprawy bazy i 
wyposaŜenia jednostek straŜy 
poŜarnych oraz monitoringu 
zagroŜeń poŜarowych 

Sprawny system 
reagowania kryzysowego 

• Program monitoringu zagroŜeń 
i współpracy międzygminnej 

 
II 

Wykorzystanie 
walorów 

przyrodniczych dla 
rozwoju turystyki i 

rekreacji 
 

Rozwój sektora 
turystycznego w oparciu o 
walory przyrodnicze 
gminy 

• Program wykorzystania 
walorów gminy dla rozwoju 
turystyki i rekreacji 

 
Rozwój małej retencji • Program ochrony istniejących 

zbiorników wodnych 
• Program budowy zbiorników 

retencyjnych 

III. 
Rozwój gospodarczy 

sprzyjający środowisku 
naturalnemu 

Wspieranie 
ekologicznych technologii 

• Program popularyzacji wiedzy 
o nowych technologiach 

• Program wspierania 
technologii przyjaznych 
środowisku 
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IV 
Wysoka świadomość 

ekologiczna 
mieszkańców 

Edukacja proekologiczna • Program edukacyjny dla dzieci 
i młodzieŜy 

• Program wspierania lokalnych 
inicjatyw proekologicznych 

   

 
Opis celów strategicznych, operacyjnych oraz programów Planu Ochrony 
Środowiska w gminie Białobrzegi  
  
I C.S. Poprawa stanu środowiska 
 
Podstawowym celem strategicznym w zakresie ochrony środowiska w gminie 
Białobrzegi jest poprawa jego stanu. Cel ten zakłada podjęcie działań 
zmierzających do zminimalizowania przyczyn powstawania zanieczyszczeń, 
głównie przez budowę, rozbudowę oraz modernizację systemów infrastruktury 
technicznej. Zasadnicze znaczenie mieć będzie takŜe zmniejszenie zagroŜenia 
wywołanego klęskami Ŝywiołowymi.   
 
C.O. Rozbudowa systemów infrastruktury technicznej 
 
Rozbudowa sieci infrastruktury technicznej stanowi najistotniejszą pozycję w 
planowanych wydatkach z budŜetu gminy. Program powinien zawierać:  
- objęcie zasięgiem sieci wodociągowej całej gminy,  
- plan systemu oczyszczania ścieków (budowa systemu zbiorczej kanalizacji i  

oczyszczania ścieków oraz oczyszczalni przydomowych), 
- rozbudowa sieci gazociągowej – budowa w zaleŜności od zainteresowania 

mieszkańców w poszczególnych sołectwach.  
Zadania realizowane będą ze środków własnych gminy przy wsparciu funduszy 
ochrony środowiska oraz środków pomocowych.  
 

• Program wodociągowania 
 
Celem programu jest nie tylko zapewnienie mieszkańcom gminy Białobrzegi 
zaopatrzenia w wodę o odpowiednim standardzie jakościowym, ale równieŜ 
racjonalizacja gospodarki wodno-ściekowej. Wprowadzenie odpłatności za 
wodę wymusza oszczędne nią gospodarowanie. Budowa wodociągów jest 
zadaniem samorządów gminnych, a koszty ponoszą wspólnie zainteresowani 
mieszkańcy oraz gmina. Rozwój sieci wodociągowych musi być powiązany z 
budową systemów oczyszczania ścieków.  
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• Program kanalizacji 
 
Sieć kanalizacyjną posiadają jedynie mieszkańcy miasta Białobrzegi. 
Gospodarka wodna w gminie nie moŜe się obejść bez opracowania koncepcji 
kanalizacji, która będzie realizowana etapowo. Zbiorcze sieci kanalizacyjne i 
oczyszczalnie ścieków będą budowane na obszarach spełniających kryteria 
techniczne i ekonomiczne (gęstość zaludnienia, ukształtowanie terenu itp.) Na 
terenach o rozproszonej zabudowie konieczna jest popularyzacja lokalnych oraz 
przydomowych oczyszczalni. Miejscowości nadpiliczne oraz nowopowstające 
zakłady produkcyjne powinny posiadać własne oczyszczalnie ścieków. 
 

• Program gazyfikacji 
 
Na terenie miasta Białobrzegi 88% mieszkań posiada gaz ziemny, na tereny 
wiejskie gminy gaz z sieci nie został doprowadzony. Ustawa „Prawo 
energetyczne” nakłada na samorząd gminy obowiązek opracowania 
wieloletniego programu zaopatrzenia gminy w paliwa gazowe. Rozwój sieci 
gazociągowych uzaleŜniony jest od zapotrzebowania społecznego, które  zaleŜy 
od relacji cenowych nośników energii. Budowa poszczególnych odcinków sieci 
moŜe być realizowana, gdy liczba zainteresowanych uzasadni ekonomicznie 
inwestycję. Zwiększenie liczby domów ogrzewanych gazem moŜna osiągnąć 
popularyzując termomodernizację budynków. 
 

• Program modernizacji sieci elektroenergetycznych 
 
Za sieć energetyczną na terenie gminy odpowiada Zakład Energetyczny w 
Białobrzegach. Ustawa „Prawo energetyczne” nakłada na gminę obowiązek 
opracowania wieloletniego programu zaopatrzenia mieszkańców w energię 
elektryczną. Energia doprowadzona jest do wszystkich miejscowości gminnych. 
Działania w tym zakresie dotyczyć będą głównie modernizacji sieci oraz 
doprowadzenia energii na tereny przeznaczone pod inwestycje.  
 
C.O.  Poprawa funkcjonowania systemów komunikacyjnych 
 
Gmina Białobrzegi posiada dobrze rozwiniętą sieć komunikacyjną, której osią  
jest droga krajowa nr 7. Oddana do uŜytku obwodnica miasta ułatwiła 
komunikację w gminie i w regionie. Sprawnie funkcjonujące lokalne systemy 
komunikacyjne zmniejszają zagroŜenie wypadkami drogowymi, minimalizują 
uciąŜliwość ruchu drogowego dla mieszkańców. Konieczne jest utworzenie 
alternatywnych ciągów komunikacyjnych i poprawa warunków komunikacji 
lokalnej. 
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• Program budowy i modernizacji dróg 
 
Dla realizacji tego programu konieczne jest współdziałanie wszystkich 
zarządców dróg, działających na terenie gminy. Sieć drogowa powinna 
uwzględniać dogodne połączenia drogowe między poszczególnymi sołectwami i 
miejscowościami gminy, stworzenie alternatywnych ciągów komunikacyjnych 
(o dobrym standardzie) w razie wystąpienia zagroŜenia na drodze krajowej.  
WaŜnym punktem jest równieŜ stan techniczny dróg oraz ich oznakowania 
wpływające na bezpieczeństwo transportu.  
 

• Program rozwoju infrastruktury komunikacyjnej 
 
Program powinien zawierać docelowy model otoczenia drogowego, 
uwzględniający wymogi bezpieczeństwa i ochrony środowiska – chodniki, 
oświetlenie uliczne, sieć parkingów i miejsc postojowych, stacje paliw, zakłady 
obsługi pojazdów, myjnie itp.  
 
C.O.  Wprowadzenie systemu zbiórki i utylizacji odpadów 
 
System gospodarki odpadami na terenie gminy Białobrzegi wymaga 
opracowania i wdroŜenia kompleksowego systemu zbiórki i utylizacji odpadów, 
uwzględniającego lokalne uwarunkowania, co zmniejszy m.in. liczbę „dzikich” 
wysypisk odpadów i zwiększy odzysk surowców wtórnych.    
 

• Program selektywnej zbiórki odpadów 
 
Wstępną selekcję odpadów (u źródła) gmina Białobrzegi prowadzi od 2004 
roku. Na obecnym etapie system ten nie obejmuje jeszcze całości gminy, 
załoŜeniem programu jest powszechne jego wprowadzenie. Większość odpadów 
komunalnych z terenu gminy jest deponowana na lokalnym składowisku w 
formie zmieszanej. System selektywnej zbiórki odpadów powinien uwzględniać 
lokalne uwarunkowania oraz zmierzać do wprowadzenia – zgodnie z 
załoŜeniami Powiatowego Planu Gospodarki Odpadami – spójnego systemu we 
wszystkich gminach powiatu białobrzeskiego. Celem tego programu jest 
zwiększenie odzysku surowców wtórnych. 
 

• Program wprowadzenia systemu racjonalnej gospodarki odpadami 
 

Gmina Białobrzegi posiada warunki do utworzenia na swym terenie (Zakład 
Usług Komunalnych w Białobrzegach) punktu segregacji odpadów dowoŜonych 
ze wszystkich gmin powiatu. W punkcie tym dokonywana będzie wtórna 
segregacja odpadów pochodzących ze wstępnej segregacji „u źródła”.  Program 
ten zakłada równieŜ opracowanie planu co do dalszej eksploatacji lub 



Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy 
Białobrzegi na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 (aktualizacja) 

__________________________________________________________________________  

 44

rekultywacji komunalnego składowiska odpadów w Suchej oraz likwidację 
„dzikich wysypisk odpadów powstających na terenie gminy. 
 
C.O. Zmniejszenie zagroŜenia powodziowego 
 
ZagroŜeniem dla gminy Białobrzegi jest rzeka Pilica, której stan jest często 
zaleŜny od gospodarki wodnej na Zalewie Sulejowskim.  
 

• Program budowy systemów przeciwpowodziowych 
 
Uzupełnieniem dla programu rozwoju małej retencji w gminie Białobrzegi 
powinna być budowa wałów przeciwpowodziowych oraz polderów w rejonach 
najbardziej zagroŜonych wylewami Pilicy. NaleŜy przeprowadzić przegląd 
zabezpieczeń przeciwpowodziowych oraz zapewnić ich utrzymanie w 
naleŜytym stanie. Program zakłada równieŜ przeprowadzenie analizy potrzeb 
inwestycyjnych w tym zakresie oraz koordynację działań (inne gminy powiatu, 
samorząd powiatowy) w celu pozyskania środków zewnętrznych. 
 

• Program renaturalizacji systemu starorzeczy Pilicy 
 
Zagospodarowanie terenów nadpilicznych na terenie Gminy Białobrzegi polega 
na odmuleniu akwenu z częściowym umocnieniem brzegów oraz budowie 
punktów widokowych i obserwacyjnych fauny i flory. W celu prawidłowego 
uŜytkowania i utrzymania odtworzonego akwenu naleŜy skierować wodę 
poprzez system zdenaturalizowanych starorzeczy i zbiorników połoŜonych po 
zachodniej stronie miasta. Woda płynąc pod ulicą Krakowską przez zbiornik 
wschodni uchodziła będzie do Pilicy. 
 
C.O. Zmniejszenie zagroŜenia poŜarowego 
 
ZagroŜenie poŜarowe lasów (gmina ma wysoki stopień zalesienia) wymaga 
poprawy wyposaŜenia jednostek straŜy poŜarnych oraz organizacji sprawnego 
systemu monitoringu zagroŜeń i łączności. 
 

• Program poprawy bazy i wyposaŜenia jednostek straŜy poŜarnych oraz 
monitoringu zagroŜeń poŜarowych 

 
Działająca na terenie gminy Białobrzegi jednostka Państwowej StraŜy PoŜarnej 
oraz Ochotnicza StraŜ PoŜarna w Stawiszynie funkcjonują równieŜ w ramach 
krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego. Pozostałe dwie jednostki: OSP 
Sucha i OSP Białobrzegi pod względem operacyjno-organizacyjnym 
funkcjonują operacyjnie na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi. NaleŜy zatem 
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sukcesywnie dbać o ich bazy i wyposaŜenie oraz o sukcesywną modernizację 
posiadanego sprzętu.  
 
C.O. Sprawny system reagowania kryzysowego 
 
Zapobieganie sytuacjom kryzysowym leŜy w kompetencjach Starostwa 
Powiatowego. W ramach jego struktury działa Wydział Zarządzania 
Kryzysowego, który powinien dysponować środkami umoŜliwiającymi 
monitoring zagroŜeń i skuteczne im przeciwdziałać. Gmina powinna jednak 
współpracować ze Starostwem zawiadamiając o zagroŜeniu zaistniałego na jej 
terenie.    
 

• Program monitoringu zagroŜeń i współpracy międzygminnej 
 
Skuteczne przeciwdziałanie zagroŜeniom dla środowiska naturalnego wymaga 
intensyfikacji współpracy międzygminnej oraz  koordynacji działań z zakresu 
przeciwdziałania zagroŜeniom oraz likwidacji skutków zaistniałych zdarzeń.  
 
II C.S. Wykorzystanie walorów przyrodniczych dla rozwoju turystyki i 
rekreacji 
 
Gmina Białobrzegi posiada znaczne walory przyrodnicze i krajobrazowe, które 
mogłyby przyciągnąć turystów. NaleŜą do nich m.in.: połoŜenie geograficzne, 
stan środowiska, zasobność w wodę i lasy, rozmaitość krajobrazowa. Plany 
rozwoju gminy zakładają wykorzystanie tych atutów dla rozwoju turystyki i 
rekreacji. Osiągnięcie tego celu wymaga utrzymania w dobrym stanie 
istniejących zasobów, zalesiania terenów nieprzydatnych rolniczo, rozbudowy 
systemów retencji oraz przygotowania terenów pod inwestycje letniskowe i 
związane z obsługą ruchu turystycznego. 
 
C.O. Rozwój sektora turystycznego w oparciu o walory przyrodnicze gminy 
 
Rozwój turystyki  i rekreacji jest moŜliwy w chwili rozbudowy infrastruktury  
(baza noclegowa i gastronomiczna) oraz zwiększeniu atrakcyjność gminy 
(zagospodarowanie nieuŜytków, zalesianie, budowa zbiorników wodnych, 
utworzenie szlaków turystycznych i ścieŜek rowerowych).  Cel ten zakłada 
pozyskanie inwestorów z zewnątrz. 
 

• Program wykorzystania walorów gminy dla rozwoju turystyki i rekreacji 
 
Wykorzystanie walorów przyrodniczych gminy dla rozwoju turystyki wymaga 
rozbudowy bazy turystyczno-rekreacyjnej. Nie jest to bezpośrednio zadanie 
gminy. Samorząd powinien jednak wspierać te inwestycję. Przyczynią się one 
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bowiem do ogólnego rozwoju gminy. Do zadań samorządu gminy, w zakresie 
tego programu, będą naleŜeć:  
- przystosowanie planów zagospodarowania przestrzennego (wytyczenie 

terenów pod inwestycje – letniskowe, usługowe i inne), 
- rozbudowa sieci infrastruktury technicznej, 
- promocja oferty turystycznej, rekreacyjnej i agroturystycznej.    
Do zadań z tego zakresu będą naleŜeć działania wspomagające turystykę na 
obszarze gminy Białobrzegi, zachęcające turystów i mieszkańców do aktywnego 
spędzania wolnego czasu. Rozwój ruchu turystycznego moŜe wspomóc 
uatrakcyjnienie terenu gminy poprzez wytyczenie szlaków dla turystyki pieszej 
oraz ścieŜek rowerowych. Jest to dobry sposób na poszerzenie oferty dla 
turystów, a nawet zachęcenie mieszkańców do poznania swojego regionu. 
Szlaki i ścieŜki mogą być wytyczane w ramach istniejących ciągów 
komunikacyjnych oraz nowych ścieŜek wiodących przez atrakcyjne 
krajobrazowo tereny gminy – wzdłuŜ Pilicy. 
 
C.O.  Podniesienie walorów przyrodniczych gminy 
 
Plany rozwoju gminy Białobrzegi zakładają wykorzystanie znaczących walorów 
przyrodniczych dla rozwoju turystyki i rekreacji. Osiągnięcie tego celu wymaga 
utrzymania w dobrym stanie istniejących zasobów naturalnych, prowadzenia 
gospodarki leśnej na terenach nieprzydatnych rolniczo oraz rozbudowy 
systemów retencji – jest to powiązane z celem poprawy wizerunku gminy.  
 
C.O.  Rozwój małej retencji 
 
Zbiorniki retencyjne spełniają istotne funkcje m.in. w zakresie wyrównywania 
stosunków wodnych w glebie, zmniejszania zagroŜenia powodziowego.  
 

• Program ochrony istniejących zbiorników wodnych 
 
Program powinien obejmować analizę stanu obecnego funkcjonujących na 
terenie gminy sztucznych i naturalnych zbiorników wodnych (terenów 
podmokłych, bagien, torfowisk). Powinien ponadto zawierać propozycje 
działań, zmierzających do utrzymania w dobrym stanie budowli i urządzeń 
piętrzących oraz ochrony terenów naturalnych zbiorników wodnych. 
 

• Program budowy zbiorników retencyjnych 
 
Gmina Białobrzegi posiada moŜliwości budowy zbiorników wodnych, 
pełniących funkcje retencyjne. NaleŜy jednak przeprowadzić szczegółowe 
analizy moŜliwości technicznych usytuowania nowych zbiorników oraz 
opracowanie harmonogramu inwestycji. Zbiorniki retencyjne mogą, poza 
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regulowaniem stosunków wodnych, pełnić równieŜ funkcje rekreacyjne bądź 
gospodarcze.  
 
III C.S. Rozwój gospodarczy sprzyjający środowisku naturalnemu 

 
Rozwój gospodarczy gminy powinien sprzyjać poprawie oraz nie dopuszczać do 
pogorszenia stanu środowiska naturalnego. Lokalne strategie rozwoju i plany 
zagospodarowania przestrzennego powinny zakładać lokalizację przedsięwzięć 
gospodarczych neutralnych dla środowiska. 
 
C.O.  Wspieranie ekologicznych technologii 
 
Wspieranie technologii przyjaznych dla środowiska zapobiegnie powstawaniu 
zanieczyszczeń oraz zagroŜeń. Jest to cel zakładający długofalowe działania i 
nie od razu przynoszący efekty, ale warty podjęcia.   
 

• Program popularyzacji wiedzy o nowych technologiach 
 
Samorządy lokalne powinny wykorzystać środki kontaktu z mieszkańcami 
(strony internetowe, tablice ogłoszeń, prezentacja materiałów informacyjnych w 
urzędach itp.) do popularyzacji nowoczesnych, ekologicznych technologii. 
Dotyczą one zwłaszcza: 
- oczyszczania ścieków,  
- ogrzewania budynków,  
- utylizacji odpadów. 
 

• Program wspierania technologii przyjaznych środowisku 
 
Samorząd gminy powinien mieć moŜliwość stosowania ulg podatkowych dla 
wspierania inwestycji przyjaznych środowisku. Powinien równieŜ 
upowszechniać informacje oraz słuŜyć pomocą na temat źródeł finansowania  
lub dofinansowania inwestycji ekologicznych. 
 
IV C.S. Wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców 

 
Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej mieszkańców gminy jest 
warunkiem niezbędnym dla poprawy obecnego stanu środowiska oraz 
zmniejszenia zagroŜeń dla środowiska w przyszłości. Edukacja proekologiczna 
musi być prowadzona we wszystkich środowiskach i grupach wiekowych.   
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C.O. Edukacja proekologiczna  
 
Edukacja proekologiczna jest waŜnym elementem sprzyjającym ochronie 
środowiska. wpojenie zasady: „kaŜdy dba o swoje otoczenie” wpłynie 
korzystnie na stan środowiska naturalnego oraz wykształci właściwe postawy 
ekologiczne.  
 

• Program edukacyjny dla dzieci i młodzieŜy 
 
Edukacja proekologiczna powinna być prowadzona w czasie zajęć lekcyjnych i 
pozalekcyjnych w szkołach podstawowych i gimnazjach znajdujących się na 
terenie gminy. Istnieje moŜliwość zorganizowania np.: akcji zbierania 
konkretnych typów odpadów, akcji „Sprzątania Świata” oraz wycieczek, rajdów 
pieszych i rowerowych zapoznających młodzieŜ ze środowiskiem naturalnym 
ich okolicy oraz potencjalnymi dla niego zagroŜeniami.   
Edukacja proekologiczna powinna być prowadzona podczas wszystkich etapów 
nauki w szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach średnich w ramach 
zajęć szkolnych oraz dodatkowych zajęć pozalekcyjnych. 
 

• Program wspierania lokalnych inicjatyw proekologicznych 
 
Lokalne inicjatywy proekologiczne, dotyczące np.:  
- budowy sieci infrastruktury technicznej,  
- ochrony obszarów chronionych, obszarów o znacznych walorach 

przyrodniczych oraz pomników przyrody,  
- popularyzacji ekologicznych systemów grzewczych i termomodernizacji, itp. 
powinny być wspierane przez samorząd gminy m.in. poprzez stworzenie 
rezerwy w budŜecie gminy. Gmina powinna dodatkowo: 
- pomagać w kształtowaniu i realizacji programu informacyjnego,  
- prowadzić doradztwa w sprawach merytorycznych, 
- wspierać finansowo lub współpracować w finansowaniu projektu, 
- udostępniać kanały informacyjne. 
 
IV   PLAN DZIAŁA Ń NA LATA 2008 - 2011 
 
4.1. ZałoŜenia planu działań na lata 2008-2011 
 
Po przeprowadzeniu szeregu szczegółowych analiz z zakresu stanu obecnego 
środowiska naturalnego w gminie i stanu infrastruktury technicznej wpływającej 
na środowisko moŜna określić plan działań na lata 2008-2011. Podczas 
konsultacji z Urzędem Miasta i Gminy określono zadania priorytetowe. Do 
działań tych naleŜą: 
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- plan gospodarki wodno-ściekowej – zakłada poprawę stanu infrastruktury 
technicznej wpływającej na stan środowiska oraz podnoszący warunki 
Ŝycia mieszkańców.  

- plan gospodarki odpadami, 
- zwiększenie świadomości i odpowiedzialności ekologicznej 

mieszkańców, 
- zwiększenie walorów przyrodniczych gminy w celu rozwoju turystyki i 

rekreacji. 
Wszystkie inwestycje zostały uwzględnione w programie. Skala działań 
inwestycyjnych uwarunkowana jest moŜliwościami finansowymi gminy, dlatego 
konieczne jest podjęcie intensywnych starań o pozyskanie środków 
zewnętrznych na te zadania.  
 
4.2. Poprawa jakości środowiska 
 
Na poprawę jakości środowiska w gminie Białobrzegi składać się będą działania 
wymagające duŜych nakładów finansowych (dotyczące głównie budowy sieci 
infrastruktury technicznej). Samorząd gminy moŜe starać się o środki z zewnątrz 
– dotacje, dofinansowanie z Unii Europejskiej, pozyskanie inwestorów – na 
osiągnięcie zamierzonych celów. Inne działania poprawiające stan środowiska 
naturalnego będą prowadzone jako działania organizacyjne – realizowane przez 
samorząd powiatowy i samorząd gminny we współpracy z instytucjami 
działającymi w sektorze gospodarki komunalnej, placówkami oświatowymi, 
organizacjami pozarządowymi. 
 
4.2.1.  Ochrona powietrza 
 
Największe zagroŜenie dla powietrza na terenie gminy Białobrzegi stanowią 
zakłady przemysłowe, składowisko komunalne oraz natęŜenie ruchu 
komunikacyjnego. Działania prowadzone w zakresie ochrony powietrza w 
gminie, w latach 2008-2011, dotyczą zatem: modernizacji systemu 
komunikacyjnego w celu zmniejszenia emisji spalin, zmniejszenie 
zapotrzebowania na energię poprzez termomodernizację budynków, 
modernizację źródeł ciepła, popularyzację ekologicznych źródeł energii  
(budowa sieci gazociągowych, modernizacja sieci elektroenergetycznych, 
popularyzacja odnawialnych źródeł energii).  
 
4.2.2.  Ochrona wód 
 
Zasoby wodne gminy są znaczne. NaleŜy zatem podjąć działania w celu ich 
ochrony. Do działań priorytetowych naleŜą:  

- rozbudowa systemów gospodarki wodnej – wodociągi, kanalizacja oraz 
oczyszczalnie na terenie całej gminy, 
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- ochrona istniejących zbiorników wodnych naturalnych i sztucznych, 
- ochrona zasobów wód podziemnych,  
- przeprowadzenie analizy moŜliwości budowy zbiorników retencyjnych na 

terenie gminy.  
 
4.2.3.  Gospodarka odpadami 
 
Działania w zakresie gospodarki odpadami do roku 2011, na terenie Miasta i 
Gminy Białobrzegi, wiąŜą się z: 

- objęciem wszystkich mieszkańców gminy selektywną zbiórką odpadów 
„u źródła” 

- stworzeniem podstaw organizacyjno-prawnych dla utworzenia na terenie 
gminy punktu segregacji z linią do segregacji odpadów pochodzących z 
selektywnej zbiórki odpadów 

- stworzenie podstaw organizacyjno-prawnych dla utworzenia na terenie 
gminy Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO) 

- opracowaniem i wdroŜeniem programu usuwania wyrobów zawierających 
azbest 

 
4.2.4.  Zmniejszenie hałasu 
 
Na podstawie badań przeprowadzonych wzdłuŜ trasy nr 7 w Białobrzegach 
stwierdzono duŜe zagroŜenie emisją hałasu komunikacyjnego. Budowa 
obwodnicy zmniejszyła uciąŜliwość tego rodzaju hałasu w centrum miasta. 
Zadania na chwilę obecną zakładają poprawę stanu technicznego infrastruktury 
drogowej oraz tworzenia pasów zieleni ochronnej wzdłuŜ szlaków 
komunikacyjnych o największym natęŜeniu ruchu lub w pobliŜu siedlisk 
ludzkich.  
 
4.2.5.  Ochrona przyrody 
 
Działania na lata 2008-2011, w zakresie ochrony przyrody, powinny 
obejmować:  

- realizację programu ochrony lasów i obszarów chronionych, 
- realizację programu ochrony istniejących zbiorników wodnych, 
- realizację programu wykorzystania walorów przyrodniczych dla rozwoju 

turystyki.  
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V   ZARYS PLANU DZIAŁA Ń NA LATA 2012-2015 
 
5.1. ZałoŜenia planu działań na lata 2012-2015 
 
ZałoŜeniem planu działań na lata 2012-2015 jest kontynuacja realizacji celów 
strategicznych i celów operacyjnych, rozpoczętych w latach 2008 -2011. Przed 
przystąpieniem do tego etapu gmina Białobrzegi powinna mieć juŜ opracowane 
szczegółowe plany działań dla poszczególnych inwestycji, przygotowaną 
dokumentację i niezbędne pozwolenia oraz zabezpieczone środki – własne i 
zewnętrzne – na realizację zamierzeń.  
 
5.2. Poprawa jakości środowiska 
 
Dla poprawy stanu środowiska naturalnego na terenie gminy będą 
kontynuowane działania z zakresu: ochrony powietrza, ochrony wód, 
racjonalizacji gospodarki odpadami, zmniejszenia hałasu oraz ochrony zasobów 
przyrody. 
 
5.2.1.  Ochrona powietrza 
 
Działania z zakresu ochrony powietrza, będą kontynuacją zadań podjętych w 
latach 2008 -2011 i obejmują:  

- modernizację systemu komunikacyjnego gminy, 
- termomodernizacja budynków, 
- modernizacja źródeł ciepła, 
- rozbudowa sieci gazociągowych, 
- modernizacja sieci elektroenergetycznych, 
- popularyzacja odnawialnych źródeł energii. 

 
5.2.2.  Ochrona wód 
 
Działania inwestycyjne, planowane na lata 2012-2015 zakładają rozbudowę 
sieci wodociągowych na terenie wszystkich sołectw gminy oraz kontynuacje 
etapowo prowadzonej kanalizacji. Miejscowości nadpiliczne oraz 
nowopowstające zakłady produkcyjne powinny posiadać własne oczyszczalnie 
ścieków. W planach jest równieŜ budowa zbiorników retencyjnych, jeśli po 
przeprowadzeniu analizy okaŜe się to zasadne.  
    
5.2.3.  Gospodarka odpadami 
 
Plan zadań na lata 2012-2015 przewiduje: 

- kontynuację powszechnego systemu segregacji „u źródła” oraz odbioru 
odpadów posegregowanych i odpadów zmieszanych z terenu gminy,  
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- utworzenie PDGO (Punktu Dobrowolnego Gromadzenie Odpadów), 
- realizację gminnego programu usuwania wyrobów zawierających azbest, 
- zamknięcie i rekultywację składowiska odpadów w miejscowości Sucha. 

 
5.2.4.  Zmniejszenie hałasu 
 
Działania w zakresie zmniejszenia emisji hałasu komunikacyjnego na okres 
2012-2015 lat dotyczyć będą  kontynuacji modernizacji sieci drogowej gminy 
Białobrzegi. 
 
5.2.5.  Ochrona przyrody 
 
W latach 2012-2015 na terenie gminy Białobrzegi powinny zostać podjęte 
działania w zakresie ochrony środowiska według przygotowanych wcześniej 
planów:  

- ochrony lasów,  
- ochrony istniejących zbiorników wodnych,  
- wykorzystania walorów przyrodniczych gminy dla rozwoju turystyki, 

agroturystyki i rekreacji.  
 
Zestawienie zadań priorytetowych na lata 2008 -2011 i zadań na lata 2012-
2015 w układzie celów strategicznych i celów operacyjnych 
 
I.C.S. Poprawa stanu środowiska 
 
C.O. Rozbudowa systemów infrastruktury technicznej 
 

• Program wodociągowania 
 
 Zadania priorytetowe na lata 2008 – 2011   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
1 Budowa sieci wodociągowej w 

miejscowościach: Okrąglik, Pohulanka, 
Budy Brankowskie 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

2 Modernizacja stacji uzdatniania wody 
wraz z uruchomieniem nowej studni 
(ujęcia) 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 
ZWiK –Zakład 
BudŜetowy 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

3 Modernizacja sieci wodociągowej na 
terenie miasta Białobrzegi 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 
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Białobrzegi 
ZWiK –Zakład 
BudŜetowy 

 
 Zadania na lata 2012 – 2015   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
1 
 

Modernizacja sieci wodociągowej na 
terenie miasta Białobrzegi-kontynuacja 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 
ZWiK –Zakład 
BudŜetowy 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

2 Modernizacja stacji uzdatniania wody 
wraz z uruchomieniem nowej studni 
(ujęcia) - kontynuacja 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 
ZWiK –Zakład 
BudŜetowy 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

 
• Program kanalizacji 

 
 Zadania priorytetowe na lata 2008-2011   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
1 Budowa sieci kanalizacyjnej w „starej” 

części miasta Białobrzegi 
Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

2 
 

Budowa kanalizacji Białobrzegi - 
Brzeźce 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

3 Budowa kanalizacji Białobrzegi - Sucha Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

3 Budowa kanalizacji na osiedlu na 
południe od ul. Polnej w Białobrzegach 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

4 Budowa kanalizacji w ul. Kościelnej (na 
zachód od ulicy Kusocińskiego) 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

5 Budowa kolektora tłocznego i 
zrzutowego ścieków wraz z 
przebudową/umocnieniem brzegów 
Pilicy 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 
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6 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Białobrzegach wraz z systemem 
zagospodarowania odpadów 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

 
 Zadania na lata 2012-2015   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
1 Budowa kanalizacji sanitarnej na 

terenach wiejskich-kontynuacja 
Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

2 Rozbudowa oczyszczalni ścieków w 
Białobrzegach wraz z systemem 
zagospodarowania odpadów – 
kontynuacja  

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

 
• Program gazyfikacji 

 
 Zadania priorytetowe na lata 2008 – 2011   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
1 Budowa sieci gazociągowej w 

miejscowości Sucha 
Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

2 Budowa sieci gazociągowych na 
nowopowstających osiedlach 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

3 Gazyfikacja terenów wiejskich gminy Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

 
 Zadania na lata 2012-2015   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
1 Budowa sieci gazociągowych na 

nowopowstających osiedlach - 
kontynuacja 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

2 Gazyfikacja terenów wiejskich gminy - 
kontynuacja 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 
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• Program modernizacji sieci elektroenergetycznych 
 

 Zadania priorytetowe na lata 2008 – 2011   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
1 Opracowanie załoŜeń do planów 

zaopatrzenia gminy w energię 
elektryczną 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne 
JST 
 

 
 Zadania na lata 2012 – 2015   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
1 Modernizacja sieci 

elektroenergetycznych w gminie 
ZEORK S.A. 
Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi  

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

 
C.O. Poprawa funkcjonowania systemów komunikacyjnych 
 

• Program budowy i modernizacji dróg 
 
 Zadania priorytetowe na lata 2008 – 2011   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
1 Budowa ulic na osiedlu Jana Pawła II w 

Białobrzegach, w tym: 
• ul. Mickiewicza 
• ul. Słowackiego 
• ul. Prusa 
• ul. Sienkiewicza 

 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi  

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

2 Budowa ul. Szkolnej pomiędzy 
Rzemieślniczą a 11-go Listopada 
 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi  

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

3 Modernizacja ulic w „starej” części 
miasta Białobrzegi 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

4 Budowa ulic na południe od ul. Polnej w 
Białobrzegach, w tym: 

• ul. Reja 
• ul. Sienkiewicza 
• ul. Baczyńskiego 
• ul. Orzeszkowej 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 
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• ul. Broniewskiego 
• ul. Kamińskiego 
• ul. Tuwima 
• ul. Asnyka 
• ul. Herberta 
• ul. Graniczna 

5 Budowa ulic na osiedlu Borki w 
Białobrzegach, w tym: 

• ul. Jałowcowa 
• ul. Brzozowa 
• ul. Lipowa 
• ul. Sosnowa 
• ul. Młynarska 
• ul. Świerkowa 
• ul. Jodłowa 
• ul. Modrzewiowa 
• ul. Jesionowa 
• ul. Klonowa 
• ul. Wiśniowa 

 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

6 Program budowy dróg na terenie gminy 
na lata 2010-2013 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

 
 Zadania na lata 2012-2015   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
1 Budowa ulic na południe od ul. Polnej w 

Białobrzegach - kontynuacja 
Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

2 
 

Budowa ulic na osiedlu Borki w 
Białobrzegach - kontynuacja 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

3 Program budowy dróg na terenie gminy 
na lata 2010-2013 - kontynuacja 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

4 Budowa ulic na terenie osiedla Nowiny 
w Białobrzegach 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 
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• Program rozwoju infrastruktury komunikacyjnej 
 
 Zadania priorytetowe na lata 2008 – 2011   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
1 Modernizacja chodników w ul. 

Rzemieślniczej i Akacjowej w 
Białobrzegach 
 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

2 Budowa chodnika w ul. Kościelnej w 
Białobrzegach 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

3 Budowa i przebudowa oświetlenia 
drogowego, w tym: 

• osiedle na południe od ul. Polnej w 
Białobrzegach 

• przebudowa oświetlenia w ul. 
Krakowskiej w Białobrzegach 

• budowa oświetlenia przy ul. 
Głównej w Brzeźcach 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

 
 Zadania na lata 2012 – 2015   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
1 Budowa i przebudowa oświetlenia 

drogowego, w tym: 
• osiedle „Nowiny” w 

Białobrzegach 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

 
C.O. Wprowadzenie systemu zbiórki i utylizacji odpadów 
 

• Program selektywnej zbiórki odpadów 
 
 Zadania priorytetowe na lata 2008-2011   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
1 Popularyzacja selektywnej zbiórki 

odpadów  
Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi  
Zarząd Powiatu 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

2 Objęcie wszystkich mieszkańców gminy 
systemem selektywnej zbiórki odpadów 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 



Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy 
Białobrzegi na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 (aktualizacja) 

__________________________________________________________________________  

 58

Białobrzegi  
 

3 
 

Utworzenie na terenie gminy punktu 
zbierania i segregacji odpadów 
pochodzących z selektywnej zbiórki „u 
źródła” 

Gminy 
wchodzące w 
skład powiatu 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

 
 Zadania na lata 2012-2015   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
1 Zwiększanie odzysku surowców 

wtórnych w wyniku wstępnej segregacji 
odpadów 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi  

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

 
• Program wprowadzenia systemu racjonalnego gospodarowania odpadami  

 
 Zadania priorytetowe na lata 2008-2011   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
1 Opracowanie i wdroŜenie systemu 

segregacji odpadów w powiatowym 
punkcie segregacji  

Gminy 
wchodzące w 
skład powiatu  

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

2 Utworzenie Punktu Dobrowolnego 
Gromadzenia Odpadów (PDGO)  

Samorządy 
współpracujące 
Zarząd Powiatu 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

3 Rozwój systemu zbierania 
małogabarytowych baterii i 
akumulatorów oraz zuŜytych olejów 
odpadowych ze źródeł rozproszonych, w 
tym od ludności 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

4 Monitoring gminnego składowiska 
odpadów w Suchej 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

5 Opracowanie i wdroŜenie programu 
usuwania azbestu – usuwanie wyrobów 
zawierających azbest (wraz z wymianą 
na nowe pokrycia) 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 
Zarząd Powiatu 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

6 Budowa kompostowni odpadów z 
pielęgnacji zieleni miejskiej 

Gminy 
wchodzące w 
skład powiatu 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

7 WdroŜenie systemu odbioru odpadów 
posegregowanych i zmieszanych od 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 
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mieszkańców Białobrzegi 
8 Objęcie wszystkich mieszkańców gminy 

zorganizowanym systemem zbierania 
odpadów komunalnych 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

9 Organizacja zbiórki padłych zwierząt Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

10 Edukacja na temat szkodliwości i 
metodach usuwania odpadów 
zawierających PCB, olejów 
odpadowych, baterii i akumulatorów, 
azbestu, sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

11 Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej 
na temat prawidłowych sposobów 
postępowania z pojazdami wycofanymi z 
eksploatacji, odpadami medycznymi i 
weterynaryjnymi w słuŜbie zdrowia i 
gabinetach weterynaryjnych, ze 
zuŜytymi urządzeniami zawierającymi 
substancje zuboŜające warstwę ozonową 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

12 Coroczna aktualizacja inwentaryzacji 
wyrobów zawierających PCB 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

13 Likwidacja „dzikich wysypisk” na 
terenie gminy 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

 
 Zadania na lata 2012 – 2015   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
1 Realizacja zadań zaplanowanych w 

programie  
Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

2 Realizacja programu eliminowania 
wyrobów zawierających azbest 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

3 Zamknięcie składowiska w Suchej Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

4 Rekultywacja terenów składowiska w 
Suchej 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 
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Białobrzegi 
5 Kontynuacja zbiórki padłych zwierząt Burmistrz 

Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

6 Likwidacja „dzikich wysypisk” na 
terenie gminy 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi  

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

 
C.O. Zmniejszenie zagroŜenia powodziowego 
 

• Program budowy systemów przeciwpowodziowych 
 

 Zadania priorytetowe na lata 2008 – 2011   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
1 Analiza stanu zabezpieczeń 

przeciwpowodziowych na terenie gminy 
Zarząd Powiatu 
Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi  

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

 
 Zadania na lata 2012 – 2015   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
1 Utrzymanie w naleŜytym stanie 

zabezpieczeń przeciwpowodziowych na 
terenie gminy 

Zarząd Powiatu 
Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

 
• Program renaturalizacji systemu starorzeczy Pilicy 

 
 Zadania priorytetowe na lata 2008 – 2011   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
1 Opracowanie programu renaturalizacji 

systemu starorzeczy Pilicy i jego 
realizacja 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi  

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 
WFOŚiGW 

 
 Zadania na lata 2012 – 2015   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
1 Kontynuacja programu renaturalizacji 

systemu starorzeczy Pilicy 
Burmistrz 
Miasta i Gminy 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 
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Białobrzegi  WFOŚiGW 

 
C.O. Zmniejszenie zagroŜenia poŜarowego 
 

• Program poprawy bazy i wyposaŜenia jednostek straŜy poŜarnych oraz 
monitoringu zagroŜeń poŜarowych 

 
 Zadania priorytetowe na lata 2008 – 2011   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
1 Analiza stanu bazy i wyposaŜenia 

jednostek OSP 
Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

2 Opracowanie harmonogramu 
modernizacji bazy i wyposaŜenia 
jednostek OSP 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

 
 Zadania na lata 2012 – 2015   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
1 Modernizacja bazy i wyposaŜenia 

jednostek OSP 
Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi  

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

 
C.O. Sprawny system reagowania kryzysowego 
 

• Program monitoringu zagroŜeń i współpracy międzygminnej 
 
 Zadania priorytetowe na lata 2008 – 2011   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
1 Aktualizacja planów współpracy 

międzygminnej w sytuacjach zagroŜeń 
Zarząd Powiatu 
Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

 
 Zadania na lata 2012– 2015   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
1 Doskonalenie współpracy 

międzygminnej  
Zarząd Powiatu 
Wójtowie i 
Burmistrz 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 
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Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

 
II C.S.  Wykorzystanie walorów przyrodniczych dla rozwoju 
turystyki i rekreacji  
 
C.O. Rozwój sektora turystycznego w oparciu o walory przyrodnicze gminy 

 
• Program wykorzystania walorów gminy dla rozwoju turystyki 

 
 Zadania priorytetowe na lata 2008 – 2011   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
1 Opracowanie planu wykorzystania 

walorów gminy dla rozwoju turystyki 
 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

2 Analiza przygotowania gruntów pod 
inwestycje  
 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

3 Opracowanie koncepcji 
zagospodarowania terenów 
nadpilicznych w mieście   
 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Projekt:     
Środki własne 
JST 
Realizacja: 
inwestycja 
zewnętrzna  

4  Wyznaczanie szlaków turystyki pieszej i 
ścieŜek rowerowych w ramach programu 
powiatowego lub regionalnego  
 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

 
 Zadania na lata 2012-2015   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
1 Realizacja zadań według planu 

 
Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

 
C.O. Rozwój małej retencji 
 

• Program ochrony istniejących zbiorników wodnych 
 

 Zadania priorytetowe na lata 2008-2011   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 
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środków 
1 Analiza stanu obecnego zbiorników 

wodnych 
Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

2 Opracowanie programu ochrony 
naturalnych zbiorników wodnych 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

 
 Zadania na lata 2012-2015   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
1 Realizacja programu ochrony 

naturalnych zbiorników wodnych 
Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

 
• Program budowy zbiorników retencyjnych 

 
 Zadania priorytetowe na lata 2008 – 2011   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
1 Analiza moŜliwości budowy zbiorników 

retencyjnych na terenie gminy – 
opracowanie programu budowy 
zbiorników retencyjnych 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

2 Budowa zbiornika retencyjnego w 
Stawiszynie 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

 
 Zadania na lata 2012 – 2015   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
1 Budowa zbiorników retencyjnych 

zgodnie z opracowanym programem 
Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi  

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

 
III. C.S. Rozwój gospodarczy sprzyjający środowisku naturalnemu 
 
C.O. Wspieranie ekologicznych technologii 
 

• Program popularyzacji wiedzy o nowych technologiach 
 
 



Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy 
Białobrzegi na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 (aktualizacja) 

__________________________________________________________________________  

 64

 Zadania priorytetowe na lata 2008 – 2011   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
1 Opracowanie programu popularyzacji 

nowych technologii ekologicznych na 
terenie gminy 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi  

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

 
 Zadania na lata 2012 – 2015   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
1 Popularyzacja nowych technologii 

ekologicznych na terenie gminy 
Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi  

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

 
• Program wspierania technologii przyjaznych środowisku 
 

 Zadania priorytetowe na lata 2008-2011   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
1 Opracowanie programu ulg i zachęt dla 

osób i firm stosujących technologie 
przyjazne dla środowiska 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

 
 Zadania na lata 2012 – 2015   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
1 Realizacja programu Burmistrz 

Miasta i Gminy 
Białobrzegi  

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

 
IV C.S. Wysoka świadomość ekologiczna mieszkańców 
 
C.O. Edukacja ekologiczna 
 

• Program edukacyjny dla dzieci i młodzieŜy 
 
 Zadania priorytetowe na lata 2008-2011   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
1 Opracowanie i wdroŜenie programów 

edukacyjnych dla dzieci i młodzieŜy 
Zarząd Powiatu 
Burmistrz 
Miasta i Gminy 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 
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Białobrzegi  
 
 Zadania na lata 2012 – 2015   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
1 Realizacja programów edukacyjnych dla 

dzieci i młodzieŜy 
Zarząd Powiatu 
Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi  

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

 
• Program wspierania lokalnych inicjatyw proekologicznych 

 
 Zadania priorytetowe na lata 2008-2011   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
1 Opracowanie programu współpracy w 

zakresie ochrony środowiska z 
organizacjami pozarządowymi 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi  

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

 
 Zadania na lata 2012-2015   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
1 Realizacja programu współpracy Burmistrz 

Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

 
VI   ZARZ ĄDZANIE OCHRON Ą ŚRODOWISKA 
 
6.1. Ogólne zasady zarządzania ochroną środowiska 
 
Zarządzanie ochroną środowiska powinno opierać się na następujących 
zasadach, wynikających z polityki ekologicznej Polski i Unii Europejskiej: 

• zasada przezorności 
• zasada integracji polityki ekologicznej z politykami sektorowymi 
• zasada równego dostępu do środowiska przyrodniczego 
• zasada regionalizacji 
• zasada uspołecznienia 
• zasada „zanieczyszczający płaci” 
• zasada prewencji 
• zasada stosowania najlepszych dostępnych technik (BAT) 
• zasada subsydiarności  
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• zasada skuteczności ekologicznej i efektywności ekonomicznej 
Zarządzanie ochroną środowiska na szczeblu gminy dotyczy zadań własnych 
uznanych za waŜne dla stanu środowiska naturalnego.  
W realizacji programu uczestniczą: 

• podmioty prowadzące działania organizacyjne i zarządzające programem, 
• podmioty uczestniczące w realizacji poszczególnych zadań, 
• jednostki kontrolujące realizację programu oraz efekty, 
• mieszkańcy gminy, jako końcowy beneficjent programu. 

 
Organem odpowiedzialnym za realizację programu jest Wójt (Burmistrz) 
Gminy, zobowiązany do składania cyklicznych raportów Radzie Gminy. 
Realizacja programu wymaga współdziałania z organami administracji rządowej 
i samorządowej (szczebla wojewódzkiego, powiatowego oraz gmin sąsiednich), 
administracji specjalnej, w kompetencjach której znajdują się sprawy kontroli 
stanu środowiska. 
Ogólny schemat zarządzania ochroną środowiska w gminie przedstawia 
poniŜszy schemat: 
 
 
               Rada  Gminy 
          Wojewoda 
          Starosta 
             Wójt (Burmistrz)     Marszałek 
            
 
Instytucje kontrolujące      Jednostki realizujące       Instytucje finansujące 
 
 
6.2. Kompetencje organów gminy w zakresie ochrony środowiska 
 
Ustawy regulujące sprawy związane z ochrona środowiska dają szczegółowe 
kompetencje organom gminy. WaŜniejsze uprawnienia Wójta (Burmistrza, 
Prezydenta) oraz Rady Gminy przedstawiono poniŜej: 
 
Do zadań gminy naleŜy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty.               
W szczególności zadania własne obejmują sprawy (art. 7 ustawy o samorządzie 
gminnym, Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.): 

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony 
środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej, 

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu 
drogowego, 
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3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i 
oczyszczania ścieków komunalnych, utrzymania czystości i 
porządku oraz urządzeń sanitarnych, składowisk i 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych, zaopatrzenia w energię 
elektryczną i cieplną oraz gaz, 

4) lokalnego transportu zbiorowego, 
5) ochrony zdrowia, 
6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych, 
7) gminnego budownictwa mieszkaniowego, 
8) edukacji publicznej, 
9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych placówek 

upowszechniania kultury, 
10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i 

urządzeń sportowych, 
11) targowisk i hal targowych 
12) zieleni gminnej i zadrzewień, 
13) cmentarzy gminnych 
14) porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli oraz ochrony 

przeciwpoŜarowej i przeciwpowodziowej, 
15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń uŜyteczności publicznej 

oraz obiektów administracyjnych, 
16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąŜy opieki 

socjalnej, medycznej i prawnej, 
17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, 
18) promocji gminy, 
19) współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych 

państw. 
Do zadań gmin naleŜy takŜe (art. 3 ust. 6a Ustawy o utrzymaniu czystości i 
porządku w gminach, Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.): 
udostępnienie mieszkańcom na stronie internetowej oraz w sposób zwyczajowo 
przyjęty informacji o znajdujących się na terenie gminy zbierających zuŜyty 
sprzęt elektryczny i elektroniczny pochodzący z gospodarstw domowych, o 
których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o zuŜytym sprzęcie 
elektrycznym i elektronicznym (Dz. U. Nr 180, poz. 1495), zawierającej: 
a)  firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres zbierającego 
zuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, 
b)  adresy punktów zbierania zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, 
w tym punktów sprzedaŜy sprzętu elektrycznego i elektronicznego; 
 
Kompetencje Wójta (Burmistrza, Prezydenta): 
 
Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. Ustawa o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.):  
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• wójt przygotowuje projekty uchwał rady gminy i określa sposób ich 
realizacji 

•  wójt opracowuje plan operacyjny ochrony przed powodzią oraz ogłasza i 
odwołuje pogotowie i alarm przeciwpowodziowy oraz moŜe zarządzać 
ewakuację z obszarów bezpośrednio zagroŜonych 

 
Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. Ustawa o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach(Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 
z późn. zm.):  

• wydaje zezwolenia na prowadzenie przez przedsiębiorców działalności w 
zakresie:  

1. odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, 
2. opróŜniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości 

ciekłych,  
3. ochrony przed bezdomnymi zwierzętami,  
4. prowadzenia schronisk dla bezdomnych zwierząt, a takŜe 

grzebowisk i spalarni zwłok zwierzęcych i ich części  
• określa i podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinien 

spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia o którym 
mowa w pkt. 3. i 4. 

• określa i podaje do publicznej wiadomości wymagania, jakie powinien 
spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia o którym 
mowa w pkt.1. i 2., uwzględniając: 

o opis wyposaŜenia technicznego niezbędnego do realizacji 
zadania, 

o w przypadku zezwolenia na odbiór odpadów komunalnych od 
właścicieli nieruchomości – równieŜ miejsca odzysku lub 
unieszkodliwiania odpadów komunalnych wynikające z 
wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, do których 
odpady mają być przekazane.  

 
Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150):  

• w celu realizacji polityki ekologicznej państwa sporządza gminne 
programy ochrony środowiska, uwzględniające: 

o cele ekologiczne 
o priorytety ekologiczne 
o rodzaj i harmonogram działań proekologicznych 
o środki niezbędne do osiągnięcia celów, w tym mechanizmy 

prawno-ekonomiczne i środki finansowe 
• realizuje uchwalony przez radę gminy program ochrony środowiska 
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• sporządza co 2 lata raport z programu ochrony środowiska, który 
przedstawia radzie gminy 

• wydaje decyzje środowiskowe zgody na realizację przedsięwzięć 
mogących negatywnie oddziaływać na środowisko, nie będące w 
kompetencjach wojewody, starosty i dyrektora regionalnej dyrekcji 
Lasów Państwowych 

• moŜe, w drodze decyzji, nakazać osobie fizycznej, której działalność 
negatywnie oddziałuje na środowisko, wykonanie w określonym czasie 
czynności zmierzających do ograniczenia negatywnego oddziaływania na 
środowisko 

• w przypadku zwykłego korzystania ze środowiska przez osoby fizyczne 
niebędące przedsiębiorcami: 

o wydaje decyzje w sprawie  
- nałoŜenia na prowadzącego instalację lub uŜytkownika urządzenia 
obowiązek prowadzenia w określonym czasie pomiarów wielkości emisji 
wykraczających poza obowiązki, jeŜeli z przeprowadzonej kontroli 
wynika, Ŝe nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych, 
- wymagania w zakresie ochrony środowiska dotyczące eksploatacji 
instalacji, z której emisja nie wymaga pozwolenia, o ile jest to 
uzasadnione koniecznością ochrony środowiska 

o przyjmuje wyniki pomiarów, jeŜeli pomiary te mają szczególne 
znaczenie ze względu na potrzebę zapewnienia systematycznej 
kontroli wielkości emisji lub innych warunków korzystania ze 
środowiska lub jeŜeli z przeprowadzonej kontroli wynika Ŝe 
nastąpiło przekroczenie standardów emisyjnych 

o przyjmuje zgłoszenia dotyczące instalacji, z której emisja nie 
wymaga pozwolenia, mogąca negatywnie oddziaływać na 
środowisko 

• sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów o ochronie 
środowiska w zakresie objętym właściwością tych organów 

• występuje do wojewódzkiego inspektora ochrony środowiska o podjęcie 
odpowiednich działań będących w jego kompetencji, jeŜeli w wyniku 
kontroli organy te stwierdzą naruszenie przez kontrolowany podmiot 
przepisów o ochroni środowiska lub występuje uzasadnione podejrzenie, 
Ŝe takie naruszenie mogło nastąpić, przekazując dokumentację sprawy 

 
Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm):  

• wydaje zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów, które nie są wpisane 
do rejestru zabytków  

• wymierza administracyjną karę pienięŜną za: 
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1. zniszczenie terenów zieleni albo drzew lub krzewów spowodowane 
niewłaściwym wykorzystaniem robót ziemnych lub wykorzystaniem 
sprzętu mechanicznego albo urządzeń technicznych oraz zastosowaniem 
środków chemicznych w sposób szkodliwy dla roślinności 
2. usuwanie drzew lub krzewów bez wymaganego zezwolenia 
3. zniszczenie spowodowane niewłaściwą pielęgnacją terenów zieleni, 
zadrzewień lub krzewów 

 
Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.): 

• sporządza projekt gminnego planu gospodarki odpadami 
• przekazuje projekt gminnego planu gospodarki odpadami do 

zaopiniowania przez zarząd województwa i zarząd powiatu. 
• realizuje uchwalony przez radę gminy plan gospodarki odpadami 
• opiniuje program gospodarki odpadami niebezpiecznymi 
• opiniuje wydawane zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

odzysku lub unieszkodliwiania odpadów 
• opiniuje wydawane zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie 

zbierania lub transportu odpadów 
• wydaje decyzje w sprawie usunięcia odpadów z miejsc 

nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania 
• nakazuje posiadaczowi odpadów usunięcie odpadów z miejsc 

nieprzeznaczonych do ich składowania lub magazynowania, wskazując 
sposób wykonania tej decyzji 

  
Kompetencje wynikające z Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. Prawo wodne (Dz. U. 
2005 Nr 239, poz.2019 z późn. zm.): 

• jeŜeli spowodowane przez właściciela gruntu zmiany stanu wody na 
gruncie szkodliwie wpływają na grunty sąsiednie, wójt, burmistrz lub 
prezydent miasta moŜe, w drodze decyzji, nakazać właścicielowi gruntu 
przywrócenie stanu poprzedniego lub wykonanie urządzeń 
zapobiegających szkodom.  

 
Kompetencje wynikające z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. Nr 
123, poz. 858): 

• sprawdza, czy taryfy dostarczania wody i odprowadzania ścieków oraz 
plan zostały opracowane zgodnie z przepisami ustawy, i weryfikuje 
koszty, pod względem celowości ich ponoszenia 

• ogłasza uchwalone ceny i stawki opłat w miejscowej prasie lub w sposób 
zwyczajowo przyjęty w terminie 7 dni od dnia podjęcia uchwały 
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Kompetencje Rady Gminy 
 
Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 8 marca 1990 r. Ustawa o 
samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.):  

• uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, 
• uchwalanie programów gospodarczych, 
• ustalanie zakresu działania jednostek pomocniczych, zasad 

przekazywania im składników mienia do korzystania oraz zasad 
przekazywania środków budŜetowych na realizację zadań przez te 
jednostki. 

 
Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 r. Ustawa o 
utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2005r. Nr 236, poz. 2008 
z późn. zm.):  

• uchwala, po zasięgnięciu opinii państwowego powiatowego inspektora 
sanitarnego, regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy, 
który jest aktem prawa miejscowego i dotyczy:  

1. wymagań w zakresie utrzymania czystości i porządku na terenie 
nieruchomości obejmujących:  

� prowadzenie we wskazanym zakresie selektywnego 
zbierania odpadów komunalnych, w tym powstających w 
gospodarstwach domowych, odpadów niebezpiecznych, 
odpadów wielkogabarytowych i odpadów z remontów, 

� uprzątanie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń                    
z części nieruchomości słuŜących do uŜytku publicznego,  

� mycie i naprawy pojazdów samochodowych poza myjniami 
i warsztatami naprawczymi. 

2. rodzaju i minimalnej pojemności urządzeń przeznaczonych do zbierania 
odpadów komunalnych na terenie nieruchomości oraz na drogach 
publicznych, warunków rozmieszczania tych urządzeń i ich  
utrzymywania w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i 
technicznym,  przy uwzględnieniu: 

� średniej ilości odpadów komunalnych wytwarzanych w 
gospodarstwach domowych, bądź w innych źródłach, 

� liczby osób korzystających z tych urządzeń, 
3. częstotliwości i sposobu pozbywania się odpadów komunalnych i 

nieczystości ciekłych z terenu nieruchomości oraz z terenów 
przeznaczonych do uŜytku publicznego,  

4. maksymalny poziom odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 
dopuszczonych do składowania na składowisku odpadów, 

5. innych wymagań wynikających z gminnego planu gospodarki odpadami, 
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6. obowiązków osób utrzymujących zwierzęta domowe, mających na celu 
ochronę przed zagroŜeniem lub uciąŜliwością dla ludzi oraz przed 
zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego uŜytku,  

7. wymagań utrzymywania zwierząt gospodarskich na terenach 
wyłączonych z produkcji rolniczej, w tym takŜe zakazu ich 
utrzymywania na określonych obszarach lub w poszczególnych 
nieruchomościach,  

8. wyznaczania obszarów podlegających obowiązkowej deratyzacji                       
i terminów jej przeprowadzania.  

 
Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony 
środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150):  

• uchwala gminny program ochrony środowiska 
• moŜe, w drodze uchwały, ustanawiać ograniczenia co do czasu 

funkcjonowania instalacji lub korzystania z urządzeń, z których 
emitowany hałas moŜe negatywnie oddziaływać na środowisko. 

 
Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie 
przyrody (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 880 z późn. zm):  

• likwidacja lub zmiana granic obszaru chronionego krajobrazu następuje 
na drodze rozporządzenia wojewody, po zaopiniowaniu przez 
wojewódzką radę ochrony przyrody oraz właściwe miejscowo rady gmin 

• projekt rozporządzenia w sprawie wyznaczenia lub powiększenia obszaru 
chronionego krajobrazu wymaga uzgodnienia z właściwą miejscowo radą 
gminy 

• rada gminy moŜe wyznaczyć obszar chronionego krajobrazu, likwidacja 
lub zmiana granic obszaru chronionego krajobrazu następuje na drodze 
uchwały rady gminy 

• rada gminy jest obowiązana zakładać i utrzymywać w naleŜytym stanie 
tereny zieleni i zadrzewienia 

 
Kompetencje wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. 
U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251 z późn. zm.): 

• uchwala gminny plan gospodarki odpadami  
 
Kompetencje wynikające z Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym 
zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2006r. 
Nr 123, poz. 858): 

• po dokonaniu analizy projektów regulaminów dostarczania 
wody i odprowadzania ścieków, opracowanych przez 
przedsiębiorstwa wodociągowo- kanalizacyjne, uchwala 
regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków 
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• uchwala wieloletnie plany rozwoju i modernizacji urządzeń 
wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych 

• podejmuje uchwałę o zatwierdzeniu taryf albo o odmowie 
zatwierdzenia taryf przedstawionych przez przedsiębiorstwo 
wodociągowo-kanalizacyjne, 

• na uzasadniony wniosek przedsiębiorstwa wodociągowo-
kanalizacyjnego, rada gminy, w drodze uchwały przedłuŜa 
czas obowiązywania dotychczasowych taryf, lecz nie dłuŜej 
niŜ na 1 rok, 

 
6.3. Instrumenty zarządzania środowiskiem 
 
Zarządzenie środowiskiem opiera się na wykorzystaniu: 
 

• instrumentów prawnych – ustaw i rozporządzeń, dających odpowiednie 
kompetencje organom administracji rządowej i samorządowej oraz 
organom administracji specjalnej 

• instrumentów finansowych – opłat za gospodarcze korzystanie ze 
środowiska, administracyjnych kar pienięŜnych, funduszy celowych 

• instrumentów społecznych – współdziałania i partnerstwa, edukacji 
ekologicznej, komunikacji społecznej 

• instrumentów strukturalnych – strategii i programów wdroŜeniowych 
 
VII  WDRA śANIE PROGRAMU 
 
7.1. Środki finansowe na realizację programu 
 
Na wdraŜanie programu ochrony środowiska i planu gospodarki odpadami mogą 
być przeznaczone: 

• środki własne, 
• kredyty i poŜyczki udzielane w bankach komercyjnych, 
• kredyty i poŜyczki o oprocentowaniu preferencyjnym udzielane przez 

instytucje wspierające rozwój gmin i powiatów, 
• obligacje  
• dotacje z funduszy krajowych i zagranicznych 

 
Podstawowymi źródłami środków zewnętrznych, z których mogą korzystać 
samorządy dla realizacji programów ochrony środowiska to: 

o BudŜet Państwa 
• Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (Narodowy, 

Wojewódzki, Powiatowy, Gminny) 
• Fundusze UE 
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• Fundacje i fundusze wspierające ochronę środowiska (Ekofundusz, 
Fundacja Poszanowania Energii, Narodowa Fundacja Ochrony 
Środowiska i inne) 

 
Własne środki samorządu terytorialnego 
Własne środki są niezbędne do uzyskania niektórych dotacji. Fundusze 
samorządu terytorialnego pochodzą ze środków, takich jak: podatki i opłaty 
lokalne, udziały w podatkach stanowiących dochód budŜetu państwa. 
 
Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
Fundusze takie wspierają realizację inwestycji ekologicznych. Przeznaczone są 
takŜe na: edukację ekologiczną, opracowania naukowo-badawcze i ekspertyzy 
dotyczące zagadnień związanych z ochroną środowiska. 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej finansuje 
przedsięwzięcia, które są podejmowane w związku z koniecznością wypełnienia 
zobowiązań Polski wobec Unii Europejskiej. Fundusz stosuje trzy formy 
dofinansowania: finansowanie poŜyczkowe, dotacyjne i kapitałowe. 
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
dofinansowuje poŜyczki z opcją częściowego umorzenia i dotacje na realizację 
zadań dotyczących: 
- ochrony wód i gospodarki wodnej 
- ochrony atmosfery 
- ochrony powierzchni ziemi 
- przeciwdziałania nadzwyczajnym zagroŜeniom środowiska 
- edukacji ekologicznej 
- ochrony przyrody 
- monitoringu środowiska 
Wysokość dofinansowania moŜe sięgać nawet 50 %, dotacja moŜe być wyŜsza 
w uzasadnionych przypadkach. 
 
Fundusze UE 
Fundusze UE pochodzą z budŜetu UE i są przeznaczone na pomoc w 
restrukturyzacji i modernizacji gospodarstw najbiedniejszych państw 
członkowskich. Zasadą współfinansowania jest to, iŜ część środków 
finansowych musi pochodzić z budŜetu krajowego. 
Źródłami finansowania krajów UE są trzy fundusze: 
1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
2. Europejski Fundusz Społeczny 
3. Fundusz Spójności 
 
Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 
Jest to jeden z najwaŜniejszych źródeł finansowania przedsięwzięć w zakresie 
ochrony środowiska i kraju. Na ten Program środki unijne będą pochodziły z 
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Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W 
zakresie ochrony środowiska finansowanie dotyczyło będzie duŜych inwestycji 
komunalnych, inwestycji proekologicznych w przedsiębiorstwach, projektów 
ochrony przyrody, bezpieczeństwa ekologicznego i edukacji ekologicznej. 
 
Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013 
Program ten wykorzystuje środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego. Stanowi główny instrument realizacji Strategii Rozwoju 
Województwa Mazowieckiego. Jednym z priorytetów określony w 
Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Mazowieckiego są 
inwestycje w ochronę środowiska. Dotyczy to działań inwestycyjnych w 
zakresie wodociągów i kanalizacji, ochrony powietrza oraz gospodarki 
odpadami. 
 
Europejski Fundusz Rolnego Rozwoju Obszarów Wiejskich 
Są to środki na ochronę gruntów rolnych i leśnych na obszarach wiejskich, które 
mogą być pozyskiwane przez właścicieli gruntów i lasów. Wsparcie finansowe 
przeznaczone będzie na zadania dotyczące zagospodarowania gruntami i lasami 
zgodnych z potrzebą zachowania środowiska naturalnego i krajobrazu oraz 
ochrony i poprawy zasobów naturalnych. 
 
Norweski Mechanizm Finansowy i Mechanizm Finansowy EOG 
Finansuje projekty dotyczące:  
- ochrony środowiska, w tym środowiska ludzkiego, poprzez redukcję 
zanieczyszczeń i promowanie odnawialnych źródeł energii 
- promowanie zrównowaŜonego rozwoju poprzez lepsze wykorzystanie i 
zarządzanie zasobami 
 
EkoFundusz 
Celem funduszu jest administrowanie środkami pochodzącymi z ekokonwersji 
polskiego długu. Dofinansowuje przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska, 
poprzez udzielanie preferencyjnych poŜyczek lub bezzwrotnych dotacji. 
 
Kredyty preferencyjne 
Są udzielane przez Bank Ochrony Środowiska S.A. na inwestycje 
proekologiczne bez moŜliwości umorzenia. Kredytobiorca musi posiadać co 
najmniej 50% własnych środków na sfinansowanie zadania. 
 
Kredyty komercyjne 
Nie naleŜy traktować kredytów  komercyjnych jako podstawowe źródło 
finansowania inwestycji. Ze względu na oprocentowanie, powinny stanowić 
jedynie uzupełnienie środków z poŜyczek preferencyjnych.  
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Własne środki inwestorów prywatnych 
Koszty niektórych inwestycji pokrywają z własnych środków podmioty 
gospodarcze  i prywatni inwestorzy. Inwestycje finansowane przez podmioty 
gospodarcze mogą być dofinansowane z kredytów komercyjnych i funduszy 
ochrony środowiska. 
 
7.2. Koszty realizacji przedsięwzięć 
 
Kalkulacja szacunkowych kosztów realizacji programów została 
przeprowadzona w oparciu o plany inwestycyjne samorządu gminy Białobrzegi 
oraz kosztów porównywalnych inwestycji i działań realizowanych przez te 
jednostki. 
 
Cele operacyjne 

Programy 
Szacunkowe koszty 

realizacji 
2008 -2011 

Szacunkowe koszty 
realizacji 
2012-2015 

   

Rozbudowa systemów infrastruktury technicznej 
Program wodociągowania 6.700.000 2.100.000 
Program kanalizacji 20.000.000 10.000.000 
Program gazyfikacji 600.000 4.000.000 
Program modernizacji  
sieci elektroenergetycznych 

200.000 700.000 

 
Poprawa funkcjonowania systemów komunikacyjnych 

Program budowy i  
modernizacji dróg 

17.120.000 6.500.000 

Program rozwoju  
Infrastruktury komunikacyjnej 

2.500.000 900.000 

Wprowadzenie systemu zbiórki i utylizacji odpadów 
Program selektywnej zbiórki  
Odpadów 

1.000.000 17.000.000 

Program stworzenia systemu 
racjonalnego gospodarowania odpadami 

4.000.000 10.000.000 

Zmniejszenie zagroŜenia powodziowego 
Program budowy systemów  
Przeciwpowodziowych 

20.000 20.000 

Program renaturalizacji systemu 
starorzeczy Pilicy 

15.400.000 - 

Zmniejszenie zagroŜenia poŜarowego 
Program poprawy bazy i wyposaŜenia 
jednostek straŜy poŜarnych oraz 
monitoringu zagroŜeń poŜarowych 

10.000 20.000 

Sprawny system reagowania kryzysowego 
Program monitoringu zagroŜeń  
(współpraca międzygminna) 

40.000 40.000 

Rozwój sektora turystycznego  
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Program przygotowania terenów pod 
inwestycje 

1.000.000 1.000.000 

Program wykorzystania walorów gminy  
dla rozwoju turystyki 

700.000 5.000.000 

Aktywna rekreacja  
Program budowy  
obiektów rekreacyjnych 

- 200.000.000 

Program wyznaczania szlaków turystyki 
pieszej i ścieŜek rowerowych 

10.000 10.000 

 
Rozwój małej retencji 

Program ochrony istniejących  
zbiorników wodnych 

1.000.000 1.000.000 

Program budowy zbiorników  
Retencyjnych 

- 5.000.000 

Wspieranie ekologicznych technologii 
Program popularyzacji  
wiedzy o nowych technologiach 

25.000 50.000 

Program wspierania  
technologii przyjaznych środowisku 

10.000 10.000 

Edukacja proekologiczna 
Program edukacyjny dla  
dzieci i młodzieŜy 

100.000 400.000 

Program wspierania lokalnych inicjatyw  
Proekologicznych 

50.000 100.000 

 
Źródłami finansowania poszczególnych programów będą głównie:  

- Środki własne z budŜetu gminy na dany rok, 
- Pomoc z budŜetu państwa, 
- Fundusze Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
- Fundusze UE, 
- Fundacje i fundusze wspierające ochronę środowiska. 

 
VIII  MONITORING 
 
WdraŜanie celów wyznaczonych dla gminy Białobrzegi w Programie Ochrony 
Środowiska wymaga prowadzenia bieŜącego monitoringu kontrolującego 
przebieg realizacji programu. Stały monitoring umoŜliwia ocenę skuteczności 
podejmowanych działań oraz szybkie wprowadzanie – w razie konieczności – 
odpowiednich korekt. Harmonogram działań monitorujących program ochrony 
środowiska przedstawia schemat: 
 

Działanie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
         

Monitoring stanu 
środowiska 

x x x x x x x x 

Raporty z realizacji  x  x  x  x 
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programu 
Aktualizacja 
programu 

   x    x 

 
Ocenę realizacji programu prowadzi się poprzez ustalenie systemu wskaźników, 
określających skuteczność poszczególnych działań. Wskaźniki te moŜna 
podzielić na grupy: 
 

• wskaźniki ekologiczne – pozwalają określić efekt ekologiczny 
podejmowanych działań (jakość wód powierzchniowych i podziemnych, 
wskaźniki zanieczyszczenia powietrza, stan sieci infrastruktury, 
wskaźniki lesistości, ilość odpadów wytwarzanych przez 1 mieszkańca, 
stopień odzysku surowców wtórnych itp.) 

• wskaźniki ekonomiczne – koszt jednostkowy osiągnięcia określonego 
efektu ekologicznego,  

• wskaźniki społeczne – zaangaŜowanie mieszkańców w działania 
związane z ochroną środowiska, udział w realizacji sieci infrastruktury 
technicznej, skuteczność selektywnej zbiórki odpadów itp. 

 
Ocena skuteczności wdraŜania programu będzie prowadzona m.in. przez 
porównanie wskaźników charakteryzujących stan środowiska oraz stan 
infrastruktury technicznej, wpływającej na stan środowiska: 

• jakość wód powierzchniowych (klasy czystości) 
• jakość wód podziemnych 
• stęŜenie zanieczyszczeń gazowych i pyłowych 
• zawartość metali cięŜkich w glebach 
• wskaźnik lesistości 
• powierzchnia terenów objętych ochrona prawną 
• udział komunalnych ścieków nieoczyszczonych 
• długość sieci kanalizacyjnej 
• stosunek długości sieci wodociągowej do sieci kanalizacyjnej 
• ilość odpadów komunalnych wytworzonych przez 1 mieszkańca 
• udział odpadów posegregowanych w ogólnej ilości odpadów 
• nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska 

oraz wskaźniki społeczne: 
• udział społeczeństwa w realizacji działań z zakresu ochrony środowiska 
• uspołecznienie procesów decyzyjnych 
• lokalne inicjatywy proekologiczne 
• ilość działań prawnych związanych z zanieczyszczeniem środowiska 
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Informacje niezbędne do analizy stanu środowiska i monitoringu realizacji 
programu powinny być na bieŜąco gromadzone i przetwarzane przez właściwy 
wydział Urzędu Gminy. 
 

Przykładowe wskaźniki: 
Wskaźnik Jednostka Wartość  

Długość dróg powiatowych o nawierzchni twardej km 30,38* 
Długość dróg powiatowych o nawierzchni gruntowej km - 
Długość dróg gminnych o nawierzchni ulepszonej  km 33,66* 
Długość dróg gminnych o nawierzchni nieulepszonej  km 164,98* 
Długość sieci wodociągowej  km 61,4* 
Liczba przyłączy do sieci wodociągowej  szt. 2050* 
Ilość stacji uzdatniania wody pitnej  szt. 1* 
Ilość studni głębinowych  szt. 3* 
Długość sieci kanalizacyjnej km 10,3* 
Liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej  szt. 341* 
Ilość oczyszczalni ścieków  szt. 1* 
Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków  szt. 12* 
Długość sieci gazociągowej  km 52,906**** 
Ilości odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki Mg 57,79** 
Udział odpadów zbieranych selektywnie w strumieniu 
zbieranych odpadów  

% 3** 

Udział odpadów komunalnych deponowanych na 
składowiskach  

% 68** 

Ilość czynnych składowisk odpadów komunalnych szt. 1** 
Powierzchnia całkowita czynnych składowisk odpadów  ha 2,97** 
Pojemność całkowita czynnych składowisk odpadów m³ 274 151,03**  
Ilość masztów telefonii komórkowej  szt. 3* 
Powierzchnia zalesionych gruntów  ha 3179,78*** 
Ilość zbiorników retencyjnych  szt. brak danych 
Powierzchnia zbiorników retencyjnych  ha brak danych 
Powierzchnia rezerwatów  ha 0* 
Powierzchnia obszarów chronionego krajobrazu  ha 7893**** 
Ilość pomników przyrody  szt. 6* 
*wg danych z Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach, stan na koniec  2007 r. 
** wg „Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy 
Białobrzegi” – stan na koniec 2006 r. 
*** wg Rocznika Statystycznego Województwa Mazowieckiego 2007 – stan na koniec  
2006 r. 
**** Bank Danych Regionalnych – stan na koniec 2006r. 
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CZĘŚĆ II 
Gminny Plan Gospodarki Odpadami 

 
Przepisy prawne 
 
Opracowanie planu gospodarki odpadami dla gminy jest realizacją przepisów 
uchwalonej przez Sejm RP ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach      
(tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 39, poz. 251), która w rozdziale 3, art. 14-16 
wprowadza obowiązek opracowania planu na szczeblu gminnym. Określone w 
ustawie o odpadach w rozdziale 2 art. 5 zasady postępowania z odpadami, 
stanowią podstawę do formułowania zadań w planie gospodarki odpadami. 
Zasada gospodarowania odpadami brzmi: „Kto podejmuje działania powodujące 
lub mogące powodować powstawanie odpadów, powinien takie działania 
planować, projektować i prowadzić tak aby: 

o zapobiegać powstawaniu odpadów lub ograniczać ilość odpadów i ich 
negatywne oddziaływanie na środowisko przy wytwarzaniu produktów, 
podczas i po zakończeniu ich uŜytkowania,  

o zapewniać zgodny z zasadami ochrony środowiska odzysk, jeŜeli nie 
udało się zapobiec ich powstaniu,  

o zapewniać zgodne z zasadami ochrony środowiska unieszkodliwianie 
odpadów, których powstaniu nie udało się zapobiec lub których nie udało 
się poddać odzyskowi”.  

 
Gospodarka odpadami regulowana jest następującymi aktami prawnymi:  

o Ustawą o odpadach (Dz. U. z 2007r. Nr 39, poz. 251 z późn. zm.) z dnia 
27 kwietnia 2001 roku 

o Ustawą – Prawo ochrony środowiska  (Dz. U. z 2008r. Nr 25, poz. 150) z 
dnia 27 kwietnia 2001 roku 

o Ustawą o wprowadzeniu ustawy – Prawo ochrony środowiska, ustawy o 
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 100, poz. 1085 z 
późn. zm.) z dnia 27 lipca 2001 roku 

o Ustawą o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63, poz. 
638 z późn. zm.) z dnia 11 maja 2001 roku 

o Ustawą o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu 
ścieków (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z poen. zm.) z dnia 7 czerwca 2001 roku 

o Ustawą o przewozie drogowym towarów niebezpiecznych (Dz. U. Nr 
199, poz. 1671 z późn. zm.) z dnia 28 października 2002 roku 

oraz szeregiem rozporządzeń wydanych do ustaw: 
o Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie sporządzania 

planów gospodarki odpadami (Dz. U. 03.66.620 z dnia 17 kwietnia 
2003 r. z późn. zm.) z dnia 9 kwietnia 2003 roku 
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o Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie wzorów 
dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. Nr 
30, poz. 213) z dnia 14 lutego 2006 roku 

o Obwieszczenie Ministra Środowiska w sprawie wysokości stawek 
opłat za korzystanie ze środowiska na rok 2008 (M.P. Nr 68, poz. 754) 
z dnia 20 września 2007 roku 

o Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie rodzajów odpadów, 
które mogą być składowane w sposób nieselektywny (Dz. U. Nr 191, 
poz. 1595) z dnia 30 października 2002 roku 

o Rozporządzeniem Ministra Gospodarki w sprawie sposobów 
bezpiecznego uŜytkowania oraz warunków usuwania wyrobów 
zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649) z 2004 roku 

o Rozporządzeniem Ministra Środowiska w sprawie katalogu odpadów  
(Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z 2001 r.) z dnia 27 września 2001 roku 

o Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie sposobów 
bezpiecznego uŜytkowania oraz warunków usuwania wyrobów 
zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649) 2004 roku   

W związku z wejściem Polski do struktur państw UE istnieje konieczność 
spełnienia jej wymagań w zakresie ochrony środowiska, w tym dotyczących 
gospodarki odpadami. Dyrektywa UE nr 91/156 EEC zabrania od roku 2002 
roku deponowania na składowiskach odpadów nie przetworzonych                   
(o zawartości substancji organicznych powyŜej 5% i kaloryczności powyŜej 
6000 kJ/kg). Podstawowymi kierunkami działań będą: zmniejszanie ilości 
odpadów do wywiezienia poprzez selektywną zbiórkę i zagospodarowanie 
odpadów oraz stworzenie nowoczesnych zakładów wykorzystujących i 
unieszkodliwiających odpady. Odpady organiczne powinny być w całości 
kompostowane. Długość okresu dostosowawczego dla spełnienia przez Polskę 
wszystkich wymagań UE, dotyczących ochrony środowiska moŜna 
optymistycznie szacować na 5 do 10 lat. Po tym okresie będziemy musieli 
spełnić wszystkie  wymogi prawa UE, a w tym równieŜ wymogi w/w 
dyrektywy. 
Ze względu na źródło powstawania odpadów moŜna je podzielić na: 

o odpady komunalne, pochodzące w większości z gospodarstw domowych 
o odpady przemysłowe, pochodzące z procesów technologicznych w 

przemyśle 
o odpady niebezpieczne powstające w oczyszczalniach ścieków, w sektorze 

medycznym oraz znajdujące się w strumieniu odpadów komunalnych i 
gospodarczych (akumulatory, baterie, świetlówki, odpady zawierające 
azbest itp.) 
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I Analiza stanu obecnego gospodarki odpadami w gminie 
 
Pierwszym opracowanie dotyczącym gospodarki odpadami na terenie gminy był 
Plan Gospodarki  Odpadami dla Miasta i Gminy Białobrzegi, zatwierdzony 
przez Radę Miasta i Gminy w dniu 11 lutego 2005r. Uchwałą Nr 
XXV/130/2005. W ramach realizacji zadań własnych gmina organizuje system 
zbiórki i składowania odpadów wytworzonych na jej terenie oraz ich wstępnej 
segregacji w gospodarstwach domowych (segregacja „u źródła”). Gmina 
posiada składowisko odpadów zlokalizowane w miejscowości Sucha. W roku 
2002 wykonano przegląd ekologiczny składowiska odpadów (bez 
przeprowadzenia analizy składu odpadów). Na terenie gminy obowiązują 
miejscowe przepisy związane z gospodarką odpadami – „Regulamin utrzymania 
porządku i czystości na terenie Gminy Białobrzegi”. 
 
1.1. Zakres i metodyka prac rozpoznawczych 
 
Analiza stanu obecnej gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy 
Białobrzegi została przeprowadzona w oparciu o: 

o informacje uzyskane z Wydziału Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska Starostwa Powiatowego w Białobrzegach 

o informacje uzyskane w Urzędzie Miasta i Gminy Białobrzegi 
o wizje lokalne na składowiskach odpadów 
o informacje zawarte w przeglądach ekologicznych składowisk 
o informacje zawarte w Sprawozdaniu z Planu Gospodarki Odpadami dla 

Miasta i Gminy Białobrzegi 
 
1.2. Opis infrastruktury związanej z gospodarką odpadami 
 
Podstawową metodą unieszkodliwiania odpadów na terenie gminy jest ich 
składowanie na składowisku zlokalizowanym na terenie gminy – składowisko 
odpadów innych niŜ niebezpieczne i obojętnych w miejscowości Sucha. 
Organizacją zbiórki odpadów stałych z terenu miasta i gminy zajmuje się Zakład 
Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białobrzegach.  Dostawcy  indywidualni oraz 
zakłady i firmy ponoszą koszty za wytworzenie odpadów. Za wywóz z 
indywidualnych gospodarstw płacą właściciele posesji, za wywóz kontenerów 
płacą wspólnie mieszkańcy wsi. Wywozem odpadów nie jest obciąŜony budŜet 
Urzędu Miasta i Gminy Białobrzegi. Ponadto z terenu miasta i gminy - na 
podstawie indywidualnych umów z właścicielami posesji oraz z terenu 
Spółdzielni Mieszkaniowej Lokatorsko-Własnościowej w Białobrzegach - 
odpady komunalne odbierane są przez Przedsiębiorstwo Wywozu Nieczystości 
Stałych „ALMAX” Sp. z o.o. Odpady te w celu unieszkodliwienia poprzez 
składowanie wywoŜone są przez w/w firmę poza teren gminy.   
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Na terenie gminy  Białobrzegi selektywna zbiórka odpadów jest prowadzona 
poprzez wykorzystanie worków foliowych (papier i tektura, szkło, metal) oraz 
segregacja na składowisku (papier i tektura, szkło, złom metalowy, tworzywa 
sztuczne) W większości jednak odpady trafiają na składowiska w formie 
zmieszanej. W Brzeźcach ustawiono kontenery o pojemności 6,5 m³ na odpady 
wywoŜone na zgłoszenie. W innych miejscowościach gminy przy 
gospodarstwach ustawione są pojemniki o pojemności 110 l, opróŜniane co  
2 tygodnie. 
System zbierania takich odpadów charakteryzuje się niskimi kosztami 
inwestycyjnymi. Mniejszych nakładów finansowych wymaga zorganizowanie 
punktu gromadzenia odpadów niesegregowanych, a takŜe koszty odbioru i 
transportu odpadów są niŜsze (jeden typ samochodu). System ten ma jednak 
istotne wady, tzn.: konieczność częstego opróŜniania w związku z szybkim 
rozkładem gnilnym, szybkie zapełnianie się  składowiska, wysokie koszty 
sortowania zmieszanych odpadów, a takŜe niehigieniczność samego procesu 
sortowania. 
 
1.2.1. Charakterystyka  składowiska odpadów w Suchej 
 
Gminne składowisko komunalne zlokalizowane jest w Białobrzegach – Suchej, 
zarządzane jest przez  Zakład Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Białobrzegach 
przy ul. Rzemieślniczej 51. Składowisko to powstało – w miejscu 
wcześniejszego, działającego juŜ od lat 70-tych, nielegalnego składowiska i 
wylewiska nieczystości płynnych – na mocy wskazania lokalizacji przez 
Wojewodę Radomskiego z dnia 20 maja 1994 roku oraz  na podstawie decyzji 
Burmistrza Miasta i Gminy Grójec z dnia 3. 11.1994 r i decyzji Burmistrza 
Miasta i Gminy Wyśmierzyce z dnia 15. 12. 1994 r. W 1998 roku składowisko 
zostało zalegalizowane.  
Obiekt połoŜony jest w poeksploatacyjnym wyrobisku piasku o powierzchni 
2,97 ha. Eksploatacja  prowadzona była do poziomu zalegania wód gruntowych 
tj. do ok. 1,5 m. Składowisko z 3 stron otoczone jest lasem sosnowym, 
południową granicę tworzy ciek wodny – dopływ rzeczki Pierzchnianki płynącej 
ok. 500 m na zachód – poza nim znajdują się pola uprawne. Strefa ochrony 
sanitarnej wokół składowiska wynosi 300 m. Droga dojazdowa na składowisko 
(płyty betonowe, dłg. ok. 1,5 km)  prowadzi od ulicy Rzemieślniczej w 
Białobrzegach. 
Projekt składowiska zakładał odizolowanie składowanych odpadów od podłoŜa, 
oddzielnie zanieczyszczonych wód od wód gruntowych oraz przygotowanie 
składowiska do deponowania na nim odpadów do wysokości 9 m, co miało na 
celu wydłuŜenie czasu eksploatacji do 20 lat. Wytworzona niecka miała zostać 
wyłoŜona warstwą izolującą – mineralną i sztuczną – oraz zostać zaopatrzona w 
drenaŜ opaskowy i system rurociągów odprowadzających odcieki. Zrealizowano 
jednak tylko część zamierzeń, tzn. przygotowano Pole I (miejsce dawnego 
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wylewiska) do eksploatacji przez 12 lat. W południowo-wschodniej części 
usunięto i złoŜono grunty mineralne, namuły i dawne odpady.  Powstała niecka 
– ok. 0,62 ha – wyłoŜona została materiałem izolującym (geomembrana PEHD 
– 1,5 mm, bentofix, geowłoknina) oraz zaopatrzona w system drenaŜu 
odcieków. Z niecki tej korzysta się do chwili obecnej.  
Na terenie składowiska znajdują się ponadto obiekty: 
- barakowóz – stanowi zaplecze socjalne, 
- zbiornik na odcieki o pojemności 15,8 m³, 
- brodzik dezynfekujący dla pojazdów wjeŜdŜających na teren składowiska 

(obecnie nieuŜywany), 
- waga 
- droga wewnętrzna. 
Składowisko wyposaŜone jest w instalację do odgazowywania odpadów  
i piezometry do badania wód podziemnych. 
Zamknięcie składowiska przewidziano na rok 2012. Po zakończeniu pracy 
składowiska naleŜy jego teren zrekultywować – w najbliŜszym czasie podjęte 
zostaną działania w celu dokonania wyboru optymalnej technologii 
rekultywacji.  
UŜytkownikami składowiska są podmioty gospodarcze i mieszkańcy miasta i 
gminy Białobrzegi oraz gminy Promna (w sumie ok. 16.270 osób).  Odpady na 
składowisko dowoŜone są na podstawie indywidualnych umów na wywóz 
nieczystości z terenu całej gminy lub w kontenerach wywoŜonych przez: Zakład 
Usług Komunalnych w Białobrzegach lub Zakład Gospodarki Komunalnej w 
Promnie. Za wywóz z indywidualnych gospodarstw płacą właściciele posesji, za 
wywóz kontenerów płacą wspólnie mieszkańcy wsi. Wywozem odpadów nie 
jest obciąŜony budŜet Urzędu Miasta i Gminy Białobrzegi. 
Zatwierdzona dnia 19.12.2002 „Instrukcja eksploatacji składowiska odpadów” 
w Białobrzegach określa warunki składowania na nim odpadów innych niŜ 
niebezpieczne (nie wyznaczono na składowisku części wydzielonych pod 
składowanie tego rodzaju odpadów). Element „Instrukcji eksploatacji 
składowiska odpadów” stanowił wykaz odpadów dopuszczalnych do 
składowania. Wytyczono takŜe teren do dalszej eksploatacji. 
Na składowisko przyjmowane są następujące rodzaje odpadów: 

- niesegregowane odpady komunalne, 
- odpady z czyszczenia ulic, placów i targowisk,  
- gleba, ziemia (takŜe zanieczyszczona i z cmentarzy), kamienie, gruz, 
ŜuŜel i popiół,  

- odpady wielkogabarytowe, 
- odpady ulegające biodegradacji, 
- odpady nie nadające się do kompostowania, 
- odpady z fizycznej i chemicznej przeróbki kopalin, ale nie rud metali, 

(skruszone skały, odpadowe piaski i iły), 
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- odpady z rolnictwa, leśnictwa, sadownictwa, rybołówstwa, upraw 
hydroponicznych, 

- odpady pochodzenia roślinnego, z przetwórstwa i z produkcji uŜywek 
spoŜywczych, 

- osady z przemysłu cukrowniczego,   
- osady z przemysłu piekarniczego i cukierniczego, 
- odpady drewniane, płyt i mebli (kora, korek, trociny, wióry, ścinki, 

drewno, płyta wiórowa), 
- odpady opakowaniowe (opakowania z papieru i tektury, opakowania z 

tworzyw sztucznych, opakowania z drewna, opakowania z metali, 
opakowania wielomateriałowe, zmieszane odpady opakowaniowe, 
opakowania ze szkła), 

- złomy metaliczne, 
- odpady z termicznego przekształcania odpadów (złom Ŝelazny z popiołów 

paleniskowych, ŜuŜle i popioły paleniskowe, popioły lotne, pyły z 
kotłów), 

- inne odpady komunalne. 
Do składowania nie przyjmuje się: 

- środków chemicznych, 
- opon, 
- odpadów toksycznych, 
- odpadów ropopochodnych, 
- odpadów radioaktywnych i wybuchowych, 
- nieczystości płynnych, 
- odpadów medycznych, weterynaryjnych, 
- przeterminowanych leków.  

Odpady dowoŜone są na składowisko samochodami cięŜarowymi. 
Zdeponowane odpady są rozplantowywane i zagęszczone przez spychacz 
gąsienicowy (pracujący według potrzeby 2-3 razy w tygodniu). PoniewaŜ, 
aktualnie, poziom odpadów przewyŜsza poziom terenu skarpy kopca 
obsypywane są warstwą gruntu.  
Godziny otwarcia składowiska uzaleŜnione są od pory roku: w okresie 
zimowym – 7.00-16.00, w okresie letnim – 7.00-20.00. Składowisko 
zobowiązane jest prowadzić ewidencję ilościową i jakościową zdeponowanych 
odpadów .  
 
Ilość i rodzaje odpadów komunalnych zebranych z terenu Miasta i Gminy 
Białobrzegi i przekazanych na składowisko odpadów w Suchej w latach 2005-
2007: 
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Kod 
odpadu 

Rok 2005 Rok 2006 Rok 2007 
 

Masa 
[Mg] 

Oznaczenie 
procesu 

unieszkodli-
wiania 

 
Masa 
[Mg] 

Oznaczenie 
procesu 

unieszkodli-
wiania 

 
Masa [Mg] 

Oznaczenie 
procesu 

unieszkodli-
wiania 

20 03 01 2461,0* D5 2171,0* D5 2255,2** D5 
* wg Sprawozdania z Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Białobrzegi 
** wg danych Zakładu Usług Komunalnych Spółka z o.o. w Białobrzegach 
 
Na gminie spoczywa obowiązek przedłoŜenia opinii o oddziaływaniu 
składowiska na środowisko (Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o wprowadzeniu 
ustawy Prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach oraz zmianie niektórych 
ustaw) i w dniu 30 czerwca 2002 roku dokonano przeglądu ekologicznego 
składowiska w Suchej. Wynika z niego, co następuje: 

- brak jest systemu odgazowywania złoŜa, 
- niedostateczne przykrywana jest powierzchnia złoŜa warstwą materiałów 

mineralnych, 
- nie uŜywanie brodzika dezynfekującego przez samochody transportujące 

odpady, 
- analiza wody z cieku powierzchniowego wykazała poprawą stany 

czystości wody w porównaniu z rokiem 1995, 
- główną substancją odprowadzaną z terenu składowiska do atmosfery jest 

gaz pofermentacyjny o przeciętnym składzie: metan – 60%, dwutlenek 
węgla –30%, inne (amoniak, siarkowodór, kwasy tłuszczowe, 
merkaptyny) – 10%.  

Po zamknięciu składowiska – planowanym na rok 2012 – zostanie 
przeprowadzona rekultywacja jego terenu – wybór optymalnej metody 
rekultywacji zostanie dokonany po szczegółowej analizie stanu składowiska. Na 
terenie administrowanym przez Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach 
planuje się utworzenie punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów PDGO (w 
tym takŜe zawierających azbest), wielkogabarytowych oraz budowlanych. 
  
Oddziaływanie składowiska na powietrze atmosferyczne 
 
W wyniku rozkładu fermentacyjnego odpadów na składowisku szczególnie 
uciąŜliwe jest emitowanie substancji gazowych i zapachowych – zwłaszcza w 
okresie letnim. Z badań przeprowadzonych w 2004r. stwierdzono silny stopień 
zanieczyszczenia powietrza w bezpośrednim sąsiedztwie składowiska, które 
spowodowane było duŜą ilością bakterii – od 3tys. do ponad 6,5 tys. 
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Oddziaływanie składowiska w zakresie emisji hałasu 
 
Źródłami hałasu na terenie składowiska jest pracująca spycharka oraz 
samochody dowoŜące odpady. Hałas nie jest ciągły, dodatkowo tłumiony jest 
poprzez sąsiadujący ze składowiskiem las, więc nie jest bardzo uciąŜliwy dla 
mieszkańców okolicy. 
 
1.3. Charakterystyka wytwarzanych odpadów 
 
Ze względu na źródło powstawania odpadów moŜna je podzielić na: 

o odpady komunalne, pochodzące w większości z gospodarstw domowych 
o odpady przemysłowe, pochodzące z procesów technologicznych w 

przemyśle 
o odpady niebezpieczne powstające w oczyszczalniach ścieków, w sektorze 

medycznym oraz znajdujące się w strumieniu odpadów komunalnych i 
gospodarczych (akumulatory, baterie, świetlówki, odpady zawierające 
azbest itp.) 

 
1.3.1. Odpady komunalne 
 
Od 2004 roku na terenie gminy prowadzona jest segregacja odpadów „u źródła”  
- system workowy (papier i tektura, szkło, metal) oraz segregacja na 
składowisku odpadów (papier i tektura, szkło, złom metalowy, tworzywa 
sztuczne). 
W wielu gospodarstwach wiejskich i domowych z obrzeŜy miasta Białobrzegi 
odpady segregowane są z przeznaczeniem na kompost (odpady kuchenne, z 
uprawy polowej, przydomowych działek), do spalania w warunkach domowych 
(odpady z tworzyw sztucznych, tkaniny, papier itp.).  
Często w grupie odpadów gospodarskich znajdują się równieŜ odpady 
niebezpieczne typu: opakowania po lekach, środki medyczne, opatrunkowe, 
opakowania i resztki środków chemicznych i ochrony roślin. Ich spalanie w 
sposób gospodarski, w przydomowych kotłowniach, ma degradujący wpływ na 
środowisko.  
W odpadach komunalnych znajdują się równieŜ odpady budowlane – z 
remontów, rozbiórki budynków. Najczęściej trafiają one na składowisko wraz z 
innymi odpadami nieposegregowanymi. Na terenach wiejskich odpady tego 
typu są często wykorzystywane na własne potrzeby remontowo-budowlane, co 
jest najlepszą formą ich zagospodarowywania. 
Z terenów wiejskich tylko niewielka część – około 10 – 15% - odpadów 
komunalnych, gospodarskich (puszki, metal, szkło itp.) jest wywoŜona na 
zbiorowe punkty deponowania. Ilość odpadów komunalnych zmieszanych oraz 
zbieranych selektywnie z terenu Miasta i Gminy Białobrzegi przedstawia 
poniŜsza tabela: 
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Rodzaj odpadów Rok 2004* Rok 2005* Rok 2006* Rok 2007** 

  
Masa [Mg] 

 
Masa [Mg] 

 
Masa [Mg] 

 
Masa [Mg] 

zmieszane 2356,0 2461,0 2171,0 2255,2 
szkło 1,3 - - 16,3 
papier i tektura 63,8 55,24 49,42 53,8 
tworzywa sztuczne - 7,95 7,66 13,2 
złom metalowy 21,5 4,71 0,71 2,7 
Razem: 2442,6 2528,9 2228,8 2341,2 
* wg Sprawozdania z Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Białobrzegi 
** wg danych z Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach 
 
Skład morfologiczny odpadów wytwarzanych na obszarach wiejskich (%): 
 
Rodzaj odpadów Skład morfologiczny (%) 
odpady kuchenne ulegające biodegradacji 18 
odpady zielone 4 
papier i tektura 12 
drewno 2 
odpady wielomateriałowe 3 
tworzywa sztuczne 12 
szkło 8 
metal 5 
odzieŜ, tekstylia 1 
odpady mineralne 34 
odpady niebezpieczne 1 
*wg Krajowego Planu Gospodarki Odpadami 2010 

 
Szacunkowa ilość poszczególnych typów odpadów komunalnych wytworzonych 
na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi w roku 2006: 
 

Rodzaj odpadu Ilość w Mg 
Odpady kuchenne ulegające biodegradacji 552 
Odpady zielone 123 
Papier i tektura 368 
Opakowania wielomateriałowe 92 
Tworzywa sztuczne 368 
Szkło  245 
Metale 153 
OdzieŜ, tekstylia 31 
Drewno 61 
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Odpady niebezpieczne 31 
Odpady mineralne 1041 
Odpady wielkogabarytowe 210 
Odpady usług komunalnych 225 

RAZEM 3500 
 
Szacunkowe dane ilości odpadów komunalnych wytworzonych w roku 2006 na 
terenie gminy wynoszą 3500 Mg, a ilość odpadów która trafiła na komunalne 
składowisko i została tam zarejestrowana – 2229 Mg. Przyjmując liczbą 
szacunkową za bliŜszą prawdy, ocenia się Ŝe zaledwie około 64 % odpadów 
trafia na składowisko. Część gminy to obszar wiejski, na którym zazwyczaj 
wszelkiego rodzaju odpady kuchenne, ogrodowe i z pól trafiają na przydomowe 
kompostniki. z racji małej świadomości ekologicznej część wytwarzanych 
odpadów jest z pewnością samodzielnie spalana lub teŜ wywoŜona na „dzikie 
składowiska” w lasach, czy w rowach przydroŜnych.   
 
Osady ściekowe 
 
Długość magistrali kanalizacyjnej w mieście Białobrzegi wynosi 10,3 km. 
Liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej wynosi 341.  
Tereny wiejskie w gminie Białobrzegi nie posiadają systemu kanalizacji i 
oczyszczania ścieków. Ścieki z gospodarstw  gromadzone są w przydomowych 
zbiornikach (szambach) i okresowo wywoŜone do oczyszczalni w 
Białobrzegach. Oczyszczalnia w Białobrzegach jest oczyszczalnią biologiczną z 
podwyŜszonym usuwaniem biogenów.  
 
Do oczyszczalni trafiają ścieki: 
- z kanalizacji – 2300 m³/d. 
- dowoŜone – 200 m³/d. 
- ścieki z przetwórstwa jabłek (firma Agrana Juice Poland Sp. z o.o.) – 1500 

m³/d. 
 
Skratki z oczyszczalni ścieków deponowane są na składowisku odpadów jako 
warstwa przesypowa. 
 
Odpady wielkogabarytowe 
 
Szacunkowa ilość wytworzonych na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi 
odpadów wielkogabarytowych (liczona wskaźnikowo) w roku 2006 wyniosła 
210 Mg.  Odpady te odbierane są systemem „na telefon”, a takŜe po 
wcześniejszym poinformowaniu mieszkańców organizowane są zbiórki 
odpadów wielkogabarytowych tzw. wystawki. Następnie odpady te wywoŜone 
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są na składowisko odpadów w Suchej. Odpady niebezpieczne (np. telewizory, 
pralki, lodówki, opony) są wydzielone ze strumienia odpadów na składowisku i 
wywoŜone poza teren gminy w celu unieszkodliwienia.  Gmina nie posiada 
danych dotyczących ilości wytwarzanych odpadów wielkogabarytowych.  
 
Odpady budowlane i odpady z infrastruktury drogowej 
 
Gmina nie posiada danych dotyczących ilości wytwarzanych odpadów 
budowlanych. Odpady tego rodzaju bardzo często są zagospodarowywane przez 
samych wytwórców we własnym zakresie, np. do prac niwelacyjnych, 
utwardzania placów i dróg. Sporadycznie odpady takie trafiają na gminne 
składowisko odpadów w Suchej, gdzie są wykorzystywane jako przesypki 
technologiczne.  
 
1.3.2. Odpady niebezpieczne 
 
Gospodarkę odpadami niebezpiecznymi regulują zapisy w ustawach i 
rozporządzeniach: 
- ustawa z dnia 27 lipca 2001 roku o wprowadzeniu ustawy – Prawo Ochrony 
Środowiska, ustawy o odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr 
100, poz. 1085 z późn. zm.),  

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r – Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. z 
2008r. Dz. U. Nr 25, poz. 150) ,  

- ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (Dz. U. z 2007 r. Nr 39 poz. 
251 z późn. zm.)  

- rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 roku w sprawie 
katalogu odpadów (Dz. U. Nr 112, poz. 1206 z 2001 r.),  

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie 
wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów (Dz. U. 
Nr 30, poz. 213)   

Z powyŜszych ustaw wynika, Ŝe wytwórcy lub odbiorcy odpadów 
niebezpiecznych mogą tymczasowo magazynować na swoim terenie odpady, 
przeznaczone do wykorzystania lub unieszkodliwienia (bez składowania).  
Transport ich  ma być zgodny z przepisami dotyczącymi transportu materiałów 
niebezpiecznych. Ewidencja odpadów ma być prowadzona zgodnie z 
rozporządzeniem MŚ z dnia 14 lutego 2006 r. w sprawie wzorów dokumentów 
stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów.  
 Szczególną grupę wśród odpadów stanowią odpady niebezpieczne. Ze  względu 
na stwarzane zagroŜenie, gospodarka tymi odpadami objęta jest nadzorem 
poprzez nakaz selektywnego ich składowania, kierowanie do wykorzystania 
bądź unieszkodliwiania oraz ograniczenie przemieszczania. 
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Firmy z terenu miasta i gminy Białobrzegi, które posiadają stosowne decyzje  
z zakresu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi: 
1.Oczyszczalnia ścieków w Białobrzegach, 
2. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach,  
3. Miejsko-Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach, 
4. Firma APLEX BIS s.c. w Białobrzegach,  
5. Spółka z o.o. Agrana Juice Poland w Białobrzegach,  
6. PPH ZBYSZKO w Białobrzegach, 
7. Spółka z o.o. ALLIONE Central Europe w Białobrzegach,  
8. Specjalistyczny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach, 
9. 4 Zakłady Fryzjerskie w Białobrzegach, 
10. Stacja Paliw PKN ORLEN S.A. Nr 616 w Białobrzegach, 
11. Sklep motoryzacyjny E&K FONFARA s.c. w Białobrzegach, 
12. Sklep motoryzacyjny w Białobrzegach, 
13. Usługi Stomatologiczne w Białobrzegach, 
14. Zakład Diagnostyki i Mechaniki Samochodowej w Białobrzegach, 
15. FPUH VERKO w Białobrzegach, 
16. Apteka Koncesyjna s.c. w Białobrzegach, 
17. PHU TANK-BUD w Suchej, 
18. Ośrodek Wypoczynkowy „Olszynka” w Turnie, 
19. Wytwórnia Mas Bitumicznych w Borkach, 
20. Schronisko dla Nieletnich w Stawiszynie. 
 
Odpady niebezpieczne występują takŜe w strumieniu odpadów komunalnych. Są 
to m.in.: przeterminowane lekarstwa, świetlówki, baterie, rozpuszczalniki, 
kwasy i alkalia, środki ochrony roślin. Przyjmuje się, Ŝe obecnie około 95% 
odpadów niebezpiecznych wytwarzanych w gospodarstwach domowych trafia 
do wspólnego strumienia odpadów kierowanych do składowania na 
składowiskach komunalnych.  
Na obszarze gminy Białobrzegi nie ma składowiska odpadów niebezpiecznych, 
mogilnika ani Gminnego Punktu Zbiórki Odpadów Niebezpiecznych.  
Dotychczas w gminie nie była prowadzona selektywna zbiórka odpadów 
niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych. 
Ilości odpadów niebezpiecznych występujących w strumieniu odpadów 
komunalnych na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi oszacowano na podstawie 
wskaźników na 31 Mg/rok.  
Odpady niebezpieczne z terenu gminy, oprócz odpadów niebezpiecznych 
będących w strumieniu odpadów komunalnych są wywoŜone poza teren gminy 
– do unieszkodliwienia lub przeróbki. 
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Odpady medyczne i weterynaryjne 
 
Na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi odpady z Miejsko-Gminnego Zakładu 
Opieki Zdrowotnej, Specjalistycznego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej, 
Apteki, Schroniska dla Nieletnich w Stawiszynie, prywatnych gabinetów 
lekarskich oraz placówek weterynaryjnych odbierane są przez 
wyspecjalizowane firmy na podstawie indywidualnych umów z wytwórcami. 
Szacunkowe ilości odpadów medycznych na terenie gminy wynoszą ok. 80 
kg/rok.  
 
Baterie i akumulatory 
 
Obecnie na terenie gminy nie ma zorganizowanego systemu zbiórki baterii                 
i akumulatorów. Część odpadów tego typu jest oddawana w punktach sprzedaŜy 
(oddanie starego akumulatora przy zakupie nowego). Gmina nie posiada danych 
dotyczących ilości wytwarzanych odpadów tego typu. 
Firmy zajmujące się usługami handlowymi mają podpisane umowy z firmami 
dotyczące odbioru zuŜytych akumulatorów i transportu ich w celu 
unieszkodliwienia. Część odpadów (baterie) trafia wraz ze strumieniem 
odpadów komunalnych na składowisko.  
 
Odpady zawierające azbest 
 

Na terenie gminy i powiatu nie ma składowiska odpadów azbestowych. Na 
terenie Województwa Mazowieckiego funkcjonuje 1 składowisko przyjmujące 
odpady zawierające azbest w miejscowości Rachocin (gmina Sierpc, powiat 
sierpecki). Gmina nie posiada „Programu usuwania wyrobów zawierających 
azbest”.  

Wyniki inwentaryzacji azbestu (płyty faliste azbestowo-cementowe) na terenie 
Miasta i Gminy Białobrzegi przedstawia poniŜsze zestawienie: 

 

Miejsce występowania wyrobów azbestowych Ilość [m²] 

miasto Białobrzegi 11 715 

Brzeźce 3 577 

Brzeska Wola 872 

Leopoldów 1 200 

Budy Brankowskie 1 950 



Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy 
Białobrzegi na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 (aktualizacja) 

__________________________________________________________________________  

 93

Jasionna 3 959 

Kamień 9 425 

Mikówka 7 687 

Wojciechówka 686 

Dąbrówka 2 091 

Pohulanka 430 

Stawiszyn 4 601 

Sucha 10 312 

Suski Młynek 250 

Szczyty 10 413 

Razem Miasto i Gmina Białobrzegi 69 168 

             *wg danych Urzędu Miasta i Gminy Białobrzegi – stan na 01.04.2007r. 

Na terenie powiatu 31 firm posiada decyzje Starosty Białobrzeskiego 
zatwierdzające PGON, które mogą działać przy usuwaniu azbestu na terenie 
powiatu białobrzeskiego. Wykaz firm posiadających decyzję Starosty 
Białobrzeskiego znajduje się w Wydziale Rolnictwa, Leśnictwa i Ochrony 
Środowiska Starostwa Powiatowego w Białobrzegach, dostępny jest równieŜ na 
tablicy ogłoszeń Starostwa oraz w Urzędzie Miasta i Gminy Białobrzegi. 

Pestycydy 
 
Odpady zawierające pestycydy pochodzą z przeterminowanych i wycofanych  
z obrotu środków ochrony roślin a takŜe z bieŜącej produkcji, dystrybucji  
i stosowania tych środków w rolnictwie. Gmina nie prowadzi ewidencji 
powstających na jej obszarze tego typu odpadów. Na terenie gminy Białobrzegi 
nie ma równieŜ magazynów nieprzydatnych środków ochrony roślin.  
Opakowania po środkach ochrony roślin (o kodzie 15 01 10*) są odbierane 
przez firmy które posiadają odpowiednie zezwolenia na zbieranie odpadów 
opakowaniowych. Niewielka część odpadów tego typu trafia do pojemników na 
odpady zmieszane. 
 
Odpady zawierające PCB 
 
Jednym z głównych problemów jest unieszkodliwianie odpadów niebezpiecznych 
zawierających PCB. Obecnie w kraju nie ma instalacji mogącej bezpiecznie 
niszczyć kondensatory zawierające PCB. Kondensatory zawierające PCB 
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unieszkodliwiane są jedynie w instalacjach zagranicznych. Termiczne 
unieszkodliwianie płynów zawierających PCB, pochodzących                                     
z transformatorów i innych urządzeń elektroenergetycznych oraz ich 
dekontaminacja realizowana jest w dwóch krajowych instalacjach 
zlokalizowanych w Zakładach Chemicznych ROKITA S.A. w Brzegu Dolnym 
oraz Zakładach Azotowych ANWIL S.A we Włocławku. Dekontaminacja 
urządzeń zawierających PCB realizowana jest przez Przedsiębiorstwo Usług 
Specjalistycznych i Projektowych CHEMEKO Sp. z o.o. we Włocławku. 
Wszystkie urządzenia zawierające PCB, które zostaną zidentyfikowane podczas 
przeprowadzonej inwentaryzacji i kontroli powinny być przekazane do tych 
podmiotów gospodarczych.  
Gmina nie posiada danych dotyczących ilości odpadów zawierających PCB.  
 
ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny 
 
ZuŜyty sprzęt elektryczny i elektroniczny odbierany jest podczas 
organizowanych „wystawek”. DuŜa część odpadów tego typu trafia wraz ze 
strumieniem odpadów komunalnych na składowisko. Gmina nie posiada danych 
dotyczących ilości odpadów w rodzaju sprzętu elektrycznego i elektronicznego. 
 
Wraki samochodowe i opony 
 
Na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi zarejestrowanych jest 7631 samochodów 
(stan na 31.12.2007r.). Szacuje się, Ŝe rocznie powstaje 140 szt. wraków 
samochodowych. Przyjmując średnią masę samochodu 940 kg, uzyskuje się 
roczną masę złomu samochodowego na poziomie około 132 tys. Mg. Ilość 
wraków samochodowych będzie rosła w związku z duŜą liczbą starych 
samochodów sprowadzanych do Polski z Europy Zachodniej.  
Przy załoŜeniu wymiany opon średnio co 4-5 lat szacuje się, Ŝe rocznie na 
terenie gminy występuje konieczność unieszkodliwienia około 7,6 tys. szt. opon 
róŜnych rozmiarów. Gmina nie posiada szczegółowych danych dotyczących 
ilości wraków samochodowych i zuŜytych opon. Wraki samochodowe są 
złomowane przez wyspecjalizowane firmy. Opony są odbierane podczas 
organizowanych przez gminę „wystawek”. Część zuŜytych opon trafia do 
duŜych kontenerów, a następnie na składowisko. 
 
Oleje odpadowe 
 
Przy załoŜeniu, Ŝe jeden samochód zuŜywa rocznie około 5-7 litrów oleju, przy 
liczbie pojazdów zarejestrowanych na terenie gminy szacuje się, Ŝe rocznie 
powstaje około 45.800 litrów zuŜytego oleju. Firmy zajmujące się usługami 
handlowymi mają podpisane umowy z firmami dotyczące odbioru 
przepracowanych olejów i transportu ich w celu unieszkodliwienia. 
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1.3.3. Odpady z sektora gospodarczego 
 
Na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi działają podmioty gospodarcze, które 
wytwarzają odpady z róŜnego rodzaju działalności produkcyjnej. Są to 
substancje o róŜnych właściwościach, np. odpady z przetwórstwa jabłek – firma 
Agrana Juice Poland oraz inne firmy przetwórcze. Nieszkodliwe odpady z tego 
sektora trafiają  do kontenerów i są przewoŜone na składowisko razem z innymi 
odpadami komunalnymi, natomiast odpady niebezpieczne są odbierane przez 
specjalistyczne firmy i wywoŜone są poza gminę – do przeróbki lub 
unieszkodliwienia, poniewaŜ gmina nie posiada na swym terenie składowiska 
odpadów przemysłowych. 
 
1.3.4. Odpady poddawane procesom odzysku i unieszkodliwiania 
 
Miasto i gmina Białobrzegi prowadzi wstępną segregację odpadów „u źródła”. 
Ilość pozyskanych w ten sposób surowców wtórnych z terenu gminy w 2006 
roku wyniosła  57,79 Mg, co stanowi około 3% zbieranych na terenie gminy  
odpadów. Unieszkodliwianie odpadów z sektora gospodarczego oraz odpadów 
niebezpiecznych odbywa się poza terenem gminy. Zgodnie z ustawą o odpadach 
gmina powinna określić konkretne działania odzysku i utylizacji 
produkowanych na jej terenie odpadów włącznie z podjęciem decyzji o budowie 
nowych lub modernizacji juŜ istniejącego punktu odzysku surowców wtórnych. 
Odpady, które mają zostać poddawane unieszkodliwianiu trafiają głównie do 
Radomia. 
 
1.4. Instalacje oraz podmioty gospodarcze zajmujące się przetwarzaniem i 
unieszkodliwianiem odpadów 
 
Na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi zezwolenia na zbieranie i transport 
odpadów niebezpiecznych posiadają: 

� Usługi Transportowo-Handlowe. Skup i sprzedaŜ złomu stalowego i 
metali kolorowych w Białobrzegach 

� F.H.STOTON Sp. Z o.o. z Tomaszowa Mazowieckiego – zbieranie 
odpadów w Białobrzegach 
 

Zezwolenia na zbieranie odpadów opakowaniowych po środkach ochrony roślin 
o kodzie 15 01 10 posiadają: 

� Sklep Przemysłowo-Ogrodniczy, Władysław Rudzka, Białobrzegi; 
� P.H. „OGRODNIK” w Białobrzegach; 

 
Zezwolenie na  prowadzenie działalności w zakresie odzysku odpadów posiada 
Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach i zakład „KRZYśANOWSCY”. 
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Zezwolenie nazbieranie, transport złomu i innych odpadów posiadają: 
� Usługi Transportowo-Handlowe. Skup i sprzedaŜ złomu stalowego i 

metali kolorowych, Krzysztof  Kamiński, ul. Polańska 82, 26-800  
Białobrzegi; 

� Firma „ROM-BUD“ Roman Sokołowski - miejsce działalności 
ul. Rzeczna 1, 26-800 Białobrzegi; 

� Marcin Skoczkowski, Skup złomu i makulatury - miejsce działalności    
ul. Składowa  20, 26-800 Białobrzegi; 

� Wiesław Lipiński, Skup Surowców Wtórnych, Usługi Transportowe, 
miejsce działalności  ul. Jana Brzechwy 21, 26-800 Białobrzegi; 

� Zakład Usług Komunalnych, Spółka z o.o., ul. Rzemieślnicza 51, 26-800 
Białobrzegi; 

� Henryka Kośla  „Ł-BUT”, ul. Sportowa 22,  26-800 Białobrzegi;   
� ElŜbieta Aksamit, Skup i SprzedaŜ Surowców Wtórnych, ul. Kościelna 

74, 26-800 Białobrzegi; 
� F.H. STOTON Sp. z o.o., ul. Mireckiego 123, 97-200 Tomaszów Maz., 

Miejsce zbierania 26-800 Białobrzegi, ul. Śniadeckich.     
 
1.5. Ocena aktualnego stanu gospodarki odpadami 
 
Na terenie gminy prowadzona jest selektywna zbiórka odpadów, mimo to 
większość odpadów trafia na lokalne składowisko w formie zmieszanej, co 
uniemoŜliwia odzyskiwanie surowców wtórnych. Istniejące składowisko 
odpadów zabezpiecza potrzeby gminy tylko na kilka najbliŜszych lat, dlatego 
naleŜy wprowadzić skuteczny system odzysku surowców wtórnych.  Z uwagi na 
załoŜenia dalszego rozwoju gminy naleŜy liczyć się ze wzrostem 
zapotrzebowania na składowanie i zabezpieczanie odpadów z róŜnych sektorów: 
komunalnych, przemysłowych, niebezpiecznych, wielkogabarytowych i innych.  
 
1.6. Wnioski 
 
Analiza stanu obecnego gospodarki odpadami pozwala na przedstawienie 
wniosków: 
 
1. Konieczne jest aktywniejsze prowadzenie systemu segregacji odpadów u 
źródła. 
2. Konieczne jest stworzenie podstaw prawnych i organizacyjnych do 
utworzenia punktu segregacji odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki 
3. Konieczne jest stworzenie podstaw prawnych i organizacyjnych do 
utworzenia Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów 
4. Niezbędne jest wprowadzenie systemu ustalania oraz egzekwowania opłat za 
wytwarzane przez podmioty gospodarcze i osoby prywatne odpady, zgodnie z 
zasadą: „zanieczyszczający płaci”. 



Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy 
Białobrzegi na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 (aktualizacja) 

__________________________________________________________________________  

 97

4. Istniejące składowisko odpadów powinno zostać w przewidywanym terminie 
zamknięte, a jego teren poddany rekultywacji lub teŜ rozbudowane, 
zmodernizowane i dostosowane do wymogów europejskich, aby spełniało 
standardy nowoczesnego przedsiębiorstwa komunalnego.  
5.NaleŜy podjąć działania w celu lokalizacji i likwidacji „dzikich” wysypisk 
istniejących na terenie gminy. 
6.Konieczne jest podjęcie działań z zakresu edukacji proekologicznej 
adresowanej do dzieci oraz dorosłych. 
 
II Plan Gospodarki Odpadami 
 
2.1. Prognozowane zmiany wpływające na gospodarkę odpadami 
 
Najistotniejszy wpływ na gospodarkę odpadami na terenie gminy będą miały:  
zmiany demograficzne, budownictwo mieszkaniowe, rozwój gospodarczy 
regionu, zmiany struktury odpadów komunalnych. 
 
2.1.1. Demografia 
 
Według stanu na grudzień 2006 roku w gminie Białobrzegi zameldowanych 
było 10454 mieszkańców.  
 
Prognozowana liczba mieszkańców Miasta i Gminy Białobrzegi w latach 2008 – 
2015:  
 

Miasto i 
gmina 

Białobrzegi 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

         

  
10504 

 
10474 

 
10438 

 
10406 

 
10456 

 
10486 

 
10519 

 
10561 

 
2.1.2. Rozwój gospodarczy 
 
Plan zagospodarowania przestrzennego gminy Białobrzegi przewiduje 
lokalizację na swoim terenie róŜnych form działalności gospodarczej. 
Preferowana ma być działalność nieuciąŜliwa dla środowiska. Do roku 2018 
planowane jest – w miarę zainteresowania inwestorów – uzbrojenie nowych 
terenów pod budowę zakładów przemysłowych w miejscowości Kamień. 
Wyznaczono obszar ok. 40 ha. Dodatkowym atutem gminy jest oddana do 
uŜytku obwodnica miasta Białobrzegi oraz bezkolizyjne skrzyŜowania z 
drogami wojewódzkimi. Trasa nr 7 zdecydowanie ułatwia transport towarów 
wyprodukowanych w gminie do większych aglomeracji miejskich.  
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Program gospodarki odpadami powinien zatem uwzględniać perspektywiczne 
zwiększenie ilości odpadów z sektora gospodarczego. 
 
2.1.3. Mieszkalnictwo 
 
Wzrost liczby mieszkań na terenie miasta i gminy szacowany jest przy załoŜeniu 
utrzymania dotychczasowego tempa przyrostu.  
 
Prognoza liczby mieszkań i powierzchni uŜytkowej mieszkań w gminie 
Białobrzegi: 

 
2005  2010  2015  

Liczba 
mieszkań 

Powierzchni
a (tys. m2) 

Liczba 
mieszkań 

Powierzchnia 
(m2) 

Liczba 
mieszkań 

Powierzchni
a (m2) 

3636 252718 3786 275218 3936 297718 
            * wg Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu Białobrzeskiego 
 
2.1.4. Prognoza ilości i struktury odpadów 
 
PoniŜsze zestawienie przedstawia ilość odpadów komunalnych wywiezionych 
na komunalne składowisko z terenu gminy w roku 2007. 
 

 Ilość wywiezionych 
zmieszanych odpadów 

komunalnych  
(Mg) 

Odpady odzyskane w wyniku 
wstępnej segregacji (u źródła) 

(Mg) 

   

Miasto i Gmina  
Białobrzegi 

2255,2 86,0 

* wg Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

 
Na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi w roku 2007 utylizowano około  
2255,2 Mg odpadów komunalnych. Dane te obejmują jednak tylko odpady 
wywiezione na składowisko przez wyspecjalizowane firmy (m.in. ZUK 
Białobrzegi) działające na zlecenie władz gminnych. Odpady spalane w 
gospodarstwach domowych, wywoŜone na „dzikie wysypiska” nie są 
uwzględnione w tej statystyce.  
Wg szacunkowych danych, liczonych na podstawie wskaźników ilości odpadów 
wytwarzanych rocznie przez jednego mieszkańca na terenie Miasta i Gminy 
Białobrzegi powstało w roku 2006 około 3500 Mg odpadów.  
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Szacunkowe ilości wytwarzanych odpadów komunalnych w 2006 roku oraz 
prognoza: 
 

 2006 2011 2015 
 

   

Odpady kuchenne ulegające 
biodegradacji 

552 578 606 

Odpady zielone 123 128 135 
Papier i tektura 368 385 404 
Opakowania wielomateriałowe 92 96 101 
Tworzywa sztuczne 368 385 404 
Szkło  245 257 269 
Metale 153 160 168 
OdzieŜ, tekstylia 31 32 34 
Drewno 61 64 67 
Odpady niebezpieczne 31 33 34 
Odpady mineralne, w tym drobna 
frakcja popiołowa 

1041 1092 1145 

Odpady wielkogabarytowe 210 227 240 
Odpady usług komunalnych 225 237 250 

RAZEM 3500 3675 3859 
 
2.2. Warunki segregacji, gromadzenia i składowania odpadów 
 
Podstawowym warunkiem racjonalnej gospodarki odpadami jest ich selektywna 
zbiórka oraz pozyskiwanie surowców wtórnych. Pozwala to na zmniejszenie 
ilości odpadów trafiających na składowiska, co znacznie wydłuŜa czas ich 
eksploatacji. Selektywna zbiórka odpadów umoŜliwia równieŜ odzyskiwanie 
surowców wtórnych bez nadmiernego obciąŜania linii w sortowniach oraz  
umoŜliwia tworzenie stabilnego rynku surowców wtórnych i przemysłu 
przetwarzającego te surowce.  
 
Schemat racjonalnego gospodarowania odpadami wygląda następująco: 
 
  Minimalizacja     Recykling    Unieszkodliwianie Składowanie 
 
Minimalizacja ilości odpadów – osiągana przez wstępną segregację 
Recykling – wykorzystanie odzyskanych surowców wtórnych w gospodarce 
Unieszkodliwianie – pozbawienie pozostałych odpadów właściwości 
szkodliwych dla środowiska 
Składowanie – docelowe składowanie odpadów obojętnych dla środowiska  
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Podstawowe systemy selektywnej zbiórki odpadów to: 
System zbiorczych punktów selektywnego gromadzenia do zastosowania 

w rejonach o wysokim stopniu urbanizacji.  System ten (tzw. kontener w 
sąsiedztwie) polega na ustawieniu w wybranych punktach miasta 
specjalnie oznakowanych kontenerów przeznaczonych do zbierania szkła, 
papieru, tworzyw sztucznych, metali. Odpady zmieszane (frakcja mokra) 
gromadzone są w osobnych pojemnikach. 

System zbiórki „u źródła” , polegający na rozstawieniu pojemników na 
poszczególne frakcje odpadów w miejscu ich powstawania (gospodarstwa 
domowe, posesje przy punktach usługowych itp.). RozróŜnia się systemy: 
dwupojemnikowy – pojemnik na frakcję suchą i frakcję mokrą, 
trójpojemnikowy – pojemnik na surowce wtórne, pojemnik na odpady  do 

kompostowania, pojemnik na pozostałe odpady, 
wielopojemnikowy – pojemniki na: szkło, papier, tworzywa sztuczne, 

odpady do kompostowania oraz pozostałe odpady. 
System centralnych punktów selektywnego gromadzenia sprawdza się w 

obsługiwaniu skupisk ludności około 20 tys. mieszkańców. Polega on na 
stworzeniu ogrodzonych, nadzorowanych miejsc wyposaŜonych w 
zestawy kilku pojemników i kontenerów. Punkty takie mogą odbierać 
równieŜ odpady wielkogabarytowe, odpady niebezpieczne, 
motoryzacyjne czy  budowlane. 

 
Zgodnie z przepisami, regulującymi składowanie odpadów komunalnych, za 
kilka lat nie będzie moŜliwe docelowe składowanie odpadów na istniejącym 
składowisku na terenie gminy. Koniecznym będzie uzyskanie tzw. pozwolenia 
zintegrowanego. Wojewódzki plan gospodarki odpadami przewiduje utworzenie 
Regionalnych Zakładów Gospodarki Odpadami (RZGO), dysponującymi 
nowoczesnymi systemami segregacji i unieszkodliwiania odpadów (np. 
unieszkodliwianie termiczne, biochemiczne, fizykochemiczne) oraz 
spełniającymi wymogi bezpieczeństwa składowiskami obojętnego chemicznie i 
biologicznie balastu.  
 
2.3. MoŜliwości wykorzystania i unieszkodliwiania odpadów 
 
Przed ostatecznym składowaniem odpadów komunalnych zachodzi konieczność 
przede wszystkim zmniejszania ich objętości z jednoczesnym odzyskaniem 
wszelkich moŜliwych surowców i energii.  
Najpopularniejsze sposoby utylizacji pozostałych po segregacji odpadów 
komunalnych to: 

o spalanie, czyli termiczne unieszkodliwianie zasadniczo zmniejszające 
masę odpadów składowanych. Ciąg technologiczny spalania składa się z: 
urządzenia do przygotowania odpadów, pieca z systemem do odzysku 
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ciepła, instalacji do oczyszczania spalin, systemu kontroli toksyczności 
spalin oraz urządzeń do usuwania popiołu i ŜuŜla. 

o piroliza, czyli odgazowanie róŜnych rodzajów odpadów oraz spalanie 
produktów gazowych tego procesu. Metoda ta słuŜy do utylizacji: gumy, 
makulatury, tekstyliów, odpadów drewnianych, plastiku, odpadów 
organicznych.  

o ekobetonowanie, czyli wykorzystanie niektórych rodzajów odpadów jako 
domieszki do betonów. Odpady jako domieszki stosowane są do budowy 
m.in. podbudowy dróg i ulic, budowy obwałowań  składowisk odpadów, 
budowy barier dzwiękochłonnych itp. 

o wykorzystanie niektórych frakcji odpadów (np. guma, makulatura, 
tekstylia, odpady drewniane, plastiki, odpady organiczne) jako paliwa 
alternatywnego. Spalanie odpadów odbywa się w palenisku 
funkcjonującej instalacji przemysłowej (kotły fluidalne i paleniska 
rusztowe w zakładach energetycznych, siłowniach przemysłowych, 
cementowniach itp.). System taki wymaga ciągłego monitoringu spalin. 

o kompostowanie, czyli poddawanie procesowi biologicznemu odpadów 
organicznych. Kompostowanie moŜe być prowadzone w warunkach 
naturalnych (pryzmy) lub w bioreaktorach. 

o pryzma energetyczna, czyli poddawanie odpadów ulegających 
biodegradacji beztlenowemu procesowi rozkładu. Powstający w wyniku 
tego procesu rozkładu biogaz wykorzystuje się do wytwarzania energii 
cieplnej lub elektrycznej. 

 
W obecnych warunkach na terenie gminy Białobrzegi nie moŜna zastosować 
Ŝadnej z omówionych powyŜej technologii utylizacji odpadów. Składowisko 
komunalne nie ma takich moŜliwości geologicznych i technologicznych. Na 
terenie składowiska moŜliwa jest budowa „czystej” kompostowni – pryzmy, 
przerabiającej wyłącznie czyste odpady biologiczne (np. odpady z pielęgnacji 
zieleni miejskiej). Wytworzony w ten sposób kompost mógłby być 
wykorzystany przez firmy zajmujące się terenami zielonymi oraz mógłby być  
sprzedawany.  
 
2.4. Cele strategiczne i system gospodarki odpadami 
 
Główne rodzaje odpadów, jakie powstają na terenie gmin moŜna podzielić na: 

• komunalne: stałe i ciekłe odpady z gospodarstw domowych i obiektów 
uŜyteczności publicznej, odpady z ogrodów i parków, odpady uliczne 
(tzw. zmiotki), nieczystości ze zbiorników bezodpływowych 

• inne: wraki samochodowe, odpady z zakładów opieki zdrowotnej i 
weterynaryjnej, odpady budowlane (gruz, ziemia), odpady z działalności 
usługowej i produkcyjnej. 
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Głównymi celami planu gospodarki odpadami są: 
• zapobieganie powstawaniu odpadów 
• zapewnienie bezpiecznego dla środowiska unieszkodliwienia powstałych 

odpadów 
Realizacja głównych celów wymaga podjęcia szeregu działań, m.in.: 

• podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców 
• wprowadzenia powszechnego systemu segregacji odpadów 

 
2.4.1. Schemat gospodarki odpadami na terenie gminy 
 
Docelowy system zbierania, segregacji i utylizacji odpadów komunalnych 
przedstawia poniŜszy schemat: 
 
------------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Wytwórcy odpadów 

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------   

 

Segregacja u źródła          

               surowce wtórne 

-------------------------------------------------------------------------------------------------   

Powiatowy 

punkt segregacji                                                                                           

odpadów  z selektywnej                                                              surowce wtórne                           

zbiórki                                                                                 

-------------------------------------------------------------------------------------------------   

              kompost 

RZGO              frakcja energetyczna      

               

-------------------------------------------------------------------------------------------------  

Składowisko 

-------------------------------------------------------------------------------------------------  
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Planowany system gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi 
przewiduje trzy etapy działań: 
 
1. Segregacja „u źródła” 
 
Wszelkie odpady komunalne wytwarzane w gospodarstwach domowych oraz w 
jednostkach prowadzących działalność gospodarczą poddawane są wstępnej 
segregacji „u źródła”. System ten polega na zainstalowaniu odpowiednich 
pojemników na poszczególne frakcje odpadów. Oddzielona frakcja sucha 
odpadów będzie transportowana do punktu segregacji odpadów  
w Białobrzegach i poddawana wtórnej segregacji. 
 
2. Segregacja w punkcie segregacji odpadów pochodzących z selektywnej 
zbiórki 
 
Odpady zmieszane, odbierane z gospodarstw domowych, będą przewoŜone na 
składowisko odpadów do czasu jego funkcjonowania. Po zamknięciu 
składowiska (zamknięcie przewidziane na rok 2012), odpady będą trafiały do 
Regionalnego Zakładu Gospodarki Odpadami.  Odpady pochodzące ze wstępnej 
segregacji transportowane będą do powiatowego punktu segregacji odpadów, 
gdzie będą poddane procesowi wtórnej segregacji. Odzyskane surowce wtórne 
będą magazynowane w specjalnych pomieszczeniach, a następnie odbierane 
przez firmy w celu ich dalszego zagospodarowania. Powstający podczas 
segregacji odpadów balast będzie trafiał na składowisko odpadów w Suchej. 
 
3. RZGO – Regionalny Zakład Gospodarki Odpadami 
 
Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami zakłada utworzenie na terenie 
województwa 6 Regionalnych Zakładów Gospodarki Odpadami (RZGO), 
posiadających wymagane pozwolenia i spełniających wymogi ochrony 
środowiska. Dla subregionu radomskiego przewiduje się lokalizację RZGO na 
istniejącym składowisku w Radomiu-Wincentowie. 
Zgodnie z zapisami projektu KPGO 2010 RZGO powinny spełniać następujące 
warunki: 
- w zakresie technicznym winny spełniać kryteria najlepszej dostępnej techniki, 
- winny stanowić obiekty regionalne posiadające moce przerobowe 
wystarczające do przyjmowania i przetwarzania odpadów z obszaru 
zamieszkałego minimum przez 150 tys. mieszkańców, 
powinny zapewniać co najmniej następujący zakres usług: 
− sortowanie poszczególnych frakcji odpadów komunalnych zbieranych 
selektywnie, 
− kompostowanie odpadów zielonych, 
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− mechaniczno-biologiczne lub termiczne przekształcanie odpadów 
resztkowych i pozostałości z sortowni, 
− zakład demontaŜu odpadów wielkogabarytowych, 
− składowanie odpadów balastowych, 
− zakład przetwarzania zuŜytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego 
(opcjonalnie). 
 
2.5. Działania zmierzające do poprawy sytuacji w zakresie gospodarki 
odpadami 
 
PoniewaŜ na terenie gminy wstępna segregacja odpadów działa dopiero od roku 
2004, stan odzysku i recyklingu odpadów nie jest dobry. Większość odpadów 
komunalnych składowana jest bez segregacji. Konieczne jest zatem podjęcie 
działań, które zmienią sytuację. Działania władz gminy powinny dotyczyć 
następujących obszarów: 

o zapobiegania powstawaniu odpadów (optymalizacja gospodarki 
materiałowej, modernizacja urządzeń – poprawa wydajności, nowe 
technologie, recykling i ponowne uŜycie) 

o poprawa gospodarki odpadami (optymalizacja transportu, intensyfikacja 
odzysku, unieszkodliwianie) 

o optymalizacja infrastruktury do utylizacji odpadów i docelowych 
składowisk (modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów 
dostosowująca je do wymogów ochrony środowiska) 

 
2.5.1. Odpady komunalne 
 
Podstawowym działaniem, poprawiającym gospodarkę odpadami komunalnymi 
na terenie gminy, będzie wprowadzenie powszechnej segregacji odpadów w 
miejscu ich powstawania. System selektywnej zbiórki odpadów powinien być 
spójny dla wszystkich gmin powiatu z racji planowanego podjęcia działań w 
celu utworzenia w miejscowości Sucha punktu segregacji odpadów 
pochodzących z selektywnej zbiórki. Efektem funkcjonowania tego systemu 
będzie minimalizacja strumienia odpadów, trafiających na docelowe 
składowisko (RZGO). Wprowadzenie systemu segregacji „u źródła” 
poprzedzone będzie szeroką kampanią informacyjną i edukacyjną. Odpady 
komunalne, które nie będą zbierane w sposób selektywny, gromadzone będą  
w pojemnikach lub kontenerach o pojemności zapewniającej pokrycie 
zapotrzebowania. Mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej wyposaŜeni będą  
w pojemniki o pojemności 110 l. Przy zabudowie wielorodzinnej, obiektach 
uŜyteczności publicznej i terenach otwartych rozstawione zostaną kontenery. 
Odpady zmieszane, odbierane z gospodarstw domowych, będą przewoŜone na 
składowisko odpadów w Suchej do czasu jego funkcjonowania. Po zamknięciu 
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składowiska, odpady trafiały będą do Regionalnego Zakładu Gospodarki 
Odpadami. 
Opakowania szklane, plastikowe, papierowe i kartonowe będą zbierane  
w zabudowie jednorodzinnej i wielorodzinnej w systemie wieloworkowym, a na 
terenach otwartych i przy obiektach uŜyteczności publicznej w systemie 
wielopojemnikowym (pojemniki na selektywną zbiórkę będą ustawione  
w miejscach ogólnodostępnych). Po przetransportowaniu odpadów  
z gospodarstw do punktu segregacji odpadów nastąpi wtórna segregacja na linii 
sortowniczej. 
 
2.5.2. Odpady komunalne ulegające biodegradacji 
 
Na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi moŜna wyróŜnić dwa podstawowe źródła 
odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. Są to: odpady z gospodarstw 
domowych oraz odpady powstałe podczas pielęgnacji zieleni miejskiej. 
Zawartość odpadów organicznych, w masie odpadów komunalnych, dla terenów 
wiejskich wynosi 18%, a dla miast – 33%. Odpady z gospodarstw 
indywidualnych, na terenach wiejskich, w większości zagospodarowywane są w 
miejscu ich powstawania, np.: jako pasze dla zwierząt lub jako kompost. 
Odpady kuchenne z terenów miejskich oraz odpady z pielęgnacji zieleni 
miejskiej trafiają na składowisko komunalne w formie zmieszanej. Zmniejszenie 
ilości tego typu odpadów trafiających na lokalne składowisko powinno 
przynieść propagowanie przydomowych kompostowników oraz 
zagospodarowanie przetworzonych w nich odpadów z działalności rolniczej. 
Właściciele gospodarstw rolnych, zwłaszcza tych większych, ekologicznych, 
mogliby uŜywać wyprodukowany przez siebie kompost jako nawóz naturalny.  
W planowanym systemie gospodarki odpadami bioodpady  z zabudowy 
jednorodzinnej będą częściowo trafiały na przydomowe kompostowniki, a 
pozostała część trafi do ZUOK w Radomiu, gdzie będzie przetwarzana. Odpady 
z zabudowy wielorodzinnej i z terenów otwartych będą trafiały do specjalnych 
pojemników na odpady ulegające biodegradacji, skąd będą wywoŜone przez 
wyspecjalizowane firmy do kompostownika zlokalizowanego przy powiatowym 
punkcie segregacji odpadów. Wytworzony kompost będzie zagospodarowywany 
przez miejskie firmy komunalne. 
Celem w zakresie gospodarki odpadami biodegradowalnymi jest zmniejszenie 
ilości odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych na 
składowisko, aby nie było składowanych: 
- w 2010 r. więcej niŜ 75% 
- w 2013 r. więcej niŜ 50% 
- w 2020 r. więcej niŜ 35% 
masy tych odpadów  w stosunku do wytworzonych w 1995 r. 
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2.5.3. Odpady wielkogabarytowe  
 
Odpady wielkogabarytowe od wszystkich mieszkańców gminy będą odbierane 
systemem „na telefon”. Następnie odpady te transportowane będą na teren 
planowanego punktu segregacji odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki w 
wyznaczonym do tego celu miejscu. W zaleŜności od rodzaju odpadów będą z 
nich pozyskiwane surowce wtórne. Odpady wielkogabarytowe będzie moŜna 
równieŜ oddawać w PDGO w Białobrzegach. 
 
2.5.4. Odpady niebezpieczne 
 
Odpady niebezpieczne będą czasowo gromadzone w Punkcie Dobrowolnego 
Gromadzenia Odpadów lub odbierane bezpośrednio od wytwórców przez 
wyspecjalizowane firmy. PDGO planuje się utworzyć przy punkcje segregacji 
odpadów w Białobrzegach. 
 

• Odpady medyczne i weterynaryjne – odpady ze Specjalistycznego 
Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Białobrzegach, Miejsko-
Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej, Apteki Koncesyjnej, Schroniska 
dla Nieletnich w Stawiszynie, prywatnych gabinetów lekarskich oraz 
placówek weterynaryjnych odbierane są przez wyspecjalizowane firmy na 
podstawie indywidualnych umów z wytwórcami. Szacunkowe ilości 
odpadów medycznych na terenie gminy wynoszą ok. 80 kg/rok.  
Nie przewiduje się zmiany funkcjonującego systemu.  
Przeterminowane leki będą zbierane w pojemnikach ustawionych  
w aptekach oraz Zakładach Opieki Zdrowotnej i wywoŜone poza teren 
gminy przez wyspecjalizowane firmy. 
Padłe zwierzęta – w okresie obowiązywania planu będą zawierane przez 
gminę umowy na odbiór i utylizację odpadów weterynaryjnych z firmami 
zajmującymi się utylizacją tych odpadów. 

• Wyeksploatowane pojazdy – pojazdy będą odbierane przez 
wyspecjalizowane firmy zajmujące się demontaŜem wraków 
samochodowych. Wykaz takich firm jest dostępny w Mazowieckim 
Urzędzie Wojewódzkim. 

• Opony – ilość pojazdów zarejestrowanych w gminie wynosi: 6047 
samochodów osobowych i 1584 samochodów cięŜarowych (stan na 
31.12.2007).  Przy załoŜeniu wymiany opon średnio co 4-5 lat szacuje się, 
Ŝe rocznie wystąpi konieczność unieszkodliwienia około 7600 szt. opon 
róŜnych rozmiarów. Przewiduje się utworzenie punktu czasowego 
gromadzenia zuŜytych opon przy punkcie segregacji odpadów, skąd będą 
transportowane do wyspecjalizowanych firm prowadzących 
przetwarzanie odpadów gumowych. 
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• Oleje – odpadowe oleje z procesów produkcyjnych oraz zbierane w 
punktach obsługi samochodów i na stacjach benzynowych są odbierane 
od wytwórców przez wyspecjalizowane firmy. TakŜe w PDGO powinna 
znajdować się instalacja do czasowego gromadzenia odpadów olejowych. 

• ZuŜyte baterie i akumulatory – przy liczbie pojazdów zarejestrowanych 
na terenie gminy oraz przy załoŜeniu średniej „Ŝywotności” akumulatora 
na około 3,5 roku, szacuje się, Ŝe rocznie powstawać będzie około 35 Mg 
odpadów tego rodzaju. Podstawową formą zbiórki akumulatorów będzie 
przyjmowanie przez punkty sprzedaŜy wraz z zakupem nowego. 
Zbieranie zuŜytych baterii będzie zorganizowane przez bezpośrednie 
dostarczenie odpadów do PDGO, a takŜe poprzez odbiór w punktach 
sprzedaŜy, gdzie będą rozstawione pojemniki na zuŜyte baterie. Odpady 
te zostaną wywiezione przez wyspecjalizowaną firmę poza teren gminy w 
celu unieszkodliwienia.   

• Azbest – ilość materiałów zawierających azbest, uŜytkowanych aktualnie 
na terenie gminy jest opracowywana w ramach inwentaryzacji. „Program 
usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu gminy” poza 
techniczną organizacją usuwania azbestu zawierał będzie plan działań 
informacyjnych i edukacyjnych. Odpady zawierające azbest będą 
usuwane przez firmy posiadające zezwolenie starosty, zgodnie z 
obowiązującym prawem w zakresie postępowania z odpadami 
zawierającymi azbest i składowane w miejscach do tego wyznaczonych. 
Przy punkcie segregacji odpadów  konieczne jest utworzenie magazynu, 
w którym moŜliwe będzie tymczasowe (przed transportem na składowiska 
odpadów niebezpiecznych) magazynowanie odpadów zawierających 
azbest, przez firmy zajmujące się demontaŜem pokryć dachowych. 
Odpady zawierające azbest będą transportowane przez wyspecjalizowane 
firmy na składowisko w miejscowości Rachocin (gmina Sierpc, powiat 
sierpecki) lub na inne składowiska zlokalizowane poza terenem 
województwa, posiadające odpowiednie zezwolenia. 

• Odpady zawierające PCB – obecnie w kraju realizowany jest program 
likwidacji PCB z terminem zakończenia w 2010 roku. Zgodnie                         
z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dn. 24.06.2002 (Dz.U.96 
poz.860) podmioty gospodarcze miały obowiązek przeprowadzenia 
inwentaryzacji urządzeń zawierających PCB (eksploatowanych                         
i wycofanych z eksploatacji) oraz magazynowanych odpadów PCB                 
w terminie do 31.12.2002 r., a następnie przedłoŜenia informacji                        
o wynikach inwentaryzacji Wojewodzie. Obecnie brak jest pełnego 
rozeznania o ilości urządzeń zawierających PCB oraz magazynowanych 
odpadach PCB na terenie Powiatu Białobrzeskiego. W związku z tym na 
terenie powiatu naleŜy zinwentaryzować lokalizacje wszelkich instalacji 
zawierających PCB, opracować harmonogram ich usunięcia oraz 
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przeprowadzić likwidację i dekontaminację urządzeń zawierających PCB 
(przede wszystkim transformatory i kondensatory z olejem zawierającym 
domieszkę PCB). Występowanie substancji zawierających PCB powinno 
zostać udokumentowane, a informacje o rodzaju, ilości i miejscu 
występowania powinny być przekazane do Burmistrza, który okresowo 
przedkłada Marszałkowi Województwa informacje o rodzaju, ilości  
i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne 
zagroŜenia dla środowiska. Do 2010 roku urządzenia zawierające PCB 
powinny zostać zlikwidowane i unieszkodliwione przez 
wyspecjalizowane firmy.  

• Odpady elektryczne i elektroniczne - odpady te będą dostarczane 
bezpośrednio do PDGO. Odpady zostaną wywiezione przez 
wyspecjalizowaną firmę poza teren gminy w celu unieszkodliwienia.  

• Opakowania po środkach ochrony roślin –odpady tego typu będą 
odbierane w punktach sprzedaŜy, a takŜe będzie je moŜna bezpośrednio 
dostarczyć do PDGO, skąd zostaną wywiezione przez wyspecjalizowaną 
firmę poza teren gminy w celu unieszkodliwienia. 

• Odpady zuboŜające warstwę ozonową - zbieranie odpadów tego typu 
będzie organizowane przez bezpośrednie dostarczenie odpadów do PDGO 
oraz przez odbieranie zuŜytych urządzeń w punktach sprzedaŜy. Odpady 
te zostaną wywiezione przez wyspecjalizowaną firmę poza teren gminy w 
celu unieszkodliwienia. 

• Odpady niebezpieczne w strumieniu odpadów komunalnych – 
wydzielenie odpadów niebezpiecznych z  odpadów komunalnych będzie 
prowadzone w punkcie segregacji odpadów w czasie wtórnej segregacji.  

 
Mieszkańców gminy naleŜy szczegółowo poinformować o utworzonym Punkcie 
Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów. Jego właściwa lokalizacja – „w 
pobliŜu”, tj. w odległości maksymalnie kilkunastu kilometrów – powinna 
ułatwić mieszkańcom wyzbywanie się odpadów niebezpiecznych w sposób 
zorganizowany (we własnym zakresie lub na telefon) i bezpieczny dla 
środowiska. Przewiduje się stworzenie takiego punktu w Białobrzegach na 
terenie Zakładu Usług Komunalnych, przy planowanym punkcie segregacji 
odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki. 
 
2.5.5. Odpady z sektora gospodarczego 
 
Planuje się podjąć działania, których efektem będzie zmniejszenie ilości 
odpadów z tego sektora oraz całkowite ich zagospodarowanie. Będą to: 

- promocja nowoczesnych, „czystych” technologii przemysłowych, 
- promocja termomodernizacji budynków i modernizacji systemów 

grzewczych w celu ograniczenia ilości powstających popiołów, 
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- optymalizacja gospodarki materiałowej, modernizacja urządzeń – 
poprawa  ich wydajności,  

- wzmocnienie kontroli przestrzegania warunków postępowania z 
odpadami przez podmioty gospodarcze, 

- optymalizacja gospodarki materiałowej, modernizacja urządzeń – 
poprawa ich wydajności, 

- racjonalna gospodarka odpadami opakowaniowymi, 
- wykorzystanie odpadów z przetwórstwa. 

 
2.5.6. Osady ściekowe 
 
Długość magistrali kanalizacyjnej na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi wynosi 
jedynie 10,3 km. Własne oczyszczalnie ścieków posiada Schronisko dla 
Nieletnich w Stawiszynie  oraz kilka bloków mieszkalnych i szkoła podstawowa 
w Suchej. Podczyszczalnie dla ścieków opadowych z terenów przemysłowych 
posiadają takŜe stacje benzynowe i drobne zakłady. Większość ścieków, z 
terenów nie posiadających kanalizacji, dowoŜona jest do Oczyszczalni Ścieków  
przy ulicy Spacerowej w Białobrzegach. Oczyszczalnia ta posiada instalacje 
wapnowania odwodnionego osadu. Wytwarzane w procesie oczyszczania wody 
osady ściekowe  wykorzystywane są w rolnictwie oraz do rekultywacji terenu 
składowiska. W miarę rozwoju sieci kanalizacyjnej na terenie gminy naleŜałoby 
stworzyć program gospodarki odpadami osadowymi. W związku z powyŜszym 
konieczne jest opracowanie prognozy ilości osadów oraz określenie ich 
charakterystyki w celu analizy moŜliwości ich wykorzystania lub 
unieszkodliwienia.  
Zgodnie z WPGO dla Mazowsza na lata 2007-2011 z uwzględnieniem lat 2012-
2015 naleŜy dąŜyć do:  

� sukcesywnego wykorzystywania osadów ściekowych nagromadzonych na 
terenach oczyszczalni ścieków , do osiągnięcia 30% wykorzystania 
nagromadzonych osadów w roku 2011; 

� całkowitego ograniczenia składowania osadów ściekowych do roku 2015. 
Obecnie skratki i piasek z oczyszczalni ścieków deponowane są na terenie 
składowiska odpadów w Suchej i wykorzystywane jako warstwa przesypowa.  
Nie planuje się zmian działającego systemu gospodarowania osadami 
ściekowymi. 
 
2.5.7. Odpady z rozbiórki obiektów budowlanych i infrastruktury drogowej 
 
Odpady budowlane umieszczane będą na terenie nieruchomości odrębnie od 
pozostałych odpadów komunalnych, w kontenerach/pojemnikach dostarczonych 
przez uprawniony podmiot, w miejscach dostępnych do odbioru przez jednostkę 
wywozową. Zbiórka odpadów budowlanych prowadzona będzie według potrzeb 
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zgłaszanych przez mieszkańców. Odpady tego typu planuje się gromadzić na 
specjalnie wydzielonym placu w punkcie segregacji odpadów w Białobrzegach.  
Odpady nadające się do zagospodarowania – gruz budowlany – będą 
sprzedawane zainteresowanym osobom lub podmiotom gospodarczym. Azbest 
(eternit) podczas rozbiórki obiektów budowlanych będzie demontowany  
i odbierany przez specjalistyczne firmy. Odpady te będą wydzielane  
i deponowane w specjalnym magazynie w punkcie segregacji odpadów, który 
będzie połoŜony w istniejącej zabudowie gospodarczej Zakładu Usług 
Komunalnych w Białobrzegach. 
 
2.5.8. Odpady opakowaniowe 
 
Przyjęta w krajowym planie strategia gospodarki odpadami opakowaniowymi, 
zakłada m.in.: 

- rozbudowę infrastruktury technicznej w zakresie sortowania i recyklingu 
odpadów opakowaniowych, 

- kontrolę działania wprowadzających produkty w opakowaniach, 
organizacji odzysku i przedsiębiorców zajmujących się odzyskiem, w tym 
recyklingiem odpadów opakowaniowych,  

- wprowadzenie instrumentów monitorowania przepływu odpadów 
opakowaniowych i działania systemu 

 
Realizacja załoŜeń gospodarki odpadami opakowaniowymi na szczeblu 
gminnym, powinna spowodować zmniejszenie ilości tych odpadów trafiających 
na składowisko. MoŜliwe jest to do osiągnięcia poprzez wprowadzenie systemu 
segregacji odpadów w miejscu ich wytwarzania. Opakowania szklane, 
plastikowe, papierowe i kartonowe będą zbierane w systemie wieloworkowym 
(zabudowa jednorodzinna i wielorodzinna) oraz wielopojemnikowym (obiekty 
uŜyteczności publicznej oraz tereny otwarte). Po przetransportowaniu odpadów 
z gospodarstw do punktu segregacji odpadów nastąpi wtórna segregacja na linii 
sortowniczej. 
WaŜnym elementem planu jest równieŜ zbiórka opakowań po środkach ochrony 
roślin, które zawierają szkodliwe substancje. Tego rodzaju opakowania naleŜy 
traktować jako odpad niebezpieczny, który powinien być gromadzony osobno 
np. w PDGO, a następnie transportowane z zachowaniem wymogów prawa do 
punktów unieszkodliwiania. 
Wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów poprzedzone będzie szeroką akcją 
informacyjną (edukacja ekologiczna).  
 
2.6. Cele krótkookresowe gospodarki odpadami (na lata 2008 – 2011)  
 
Podstawowym zadaniem samorządu Miasta i Gminy Białobrzegi będzie 
rozpoczęcie procesu wprowadzenia systemu gospodarki odpadami.  
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CELE 
 

• pobudzenie społecznego zapotrzebowania na działania proekologiczne 
• popularyzacja selektywnej zbiórki odpadów 
• objęcie wszystkich mieszkańców gminy selektywną zbiórką odpadów „u 
źródła” 

• stworzenie podstaw organizacyjno-prawnych dla utworzenia na terenie 
gminy punktu segregacji z linią do segregacji odpadów pochodzących z 
selektywnej zbiórki odpadów 

• stworzenie podstaw organizacyjno-prawnych dla utworzenia na terenie 
gminy punktu czasowego magazynowania odpadów niebezpiecznych, 
wysegregowanych ze strumienia odpadów komunalnych, w tym takŜe 
zawierających azbest 

• stworzenie podstaw organizacyjno-prawnych dla utworzenia na terenie 
gminy Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO) 

 
DZIAŁANIA 
 

• opracowanie programu informacyjnego o selektywnej zbiórce odpadów 
• opracowanie i wdroŜenie gminnego programu usuwania materiałów 

zawierających azbest 
• rozszerzenie systemu segregacji odpadów „u źródła” na terenie całej 

gminy 
• Utworzenie Punktu Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów (PDGO) 
• opracowanie koncepcji i dokumentacji technicznej punktu segregacji 

odpadów, punktu magazynowania odpadów azbestowych, kompostowni 
odpadów komunalnych 

• ustalenie zasad współfinansowania inwestycji przez samorządy lokalne 
• opracowanie projektu umoŜliwiającego ubieganie się o środki zewnętrzne 

na realizację inwestycji (studium wykonalności, analiza oddziaływania na 
środowisko) 

• uruchomienie sortowni 
 
PUNKT SEGREGACJI ODPADÓW 
 
Planuje się utworzenie punktu segregacji odpadów pochodzących z selektywnej 
zbiórki, który będzie połoŜony w istniejącej zabudowie gospodarczej Zakładu 
Usług Komunalnych w Białobrzegach. Punkt ten powinien : 

• być połoŜony w miejscu z dogodnym dojazdem ze wszystkich gmin 
• posiadać odpowiednie zaplecze i infrastrukturę 
• posiadać moŜliwości rozbudowy 
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oraz posiadać (docelowo) następujące urządzenia i obiekty: 
• linię technologiczną do segregacji odpadów pochodzących z selektywnej 

zbiórki, o wydajności 5000 Mg/rok. Docelowa wydajność zostanie 
osiągnięta stopniowo - w pierwszym okresie przewiduje się pracę kilka 
dni w tygodniu, w miarę wzrostu poziomu zbiórki selektywnej moŜliwa 
będzie praca w systemie 2-zmianowym 

• kompostownię odpadów z gospodarki zielenią, o wydajności 500 Mg/rok 
• utwardzony plac do składowania i segregacji odpadów budowlanych 

 
Przewidywana  lokalizacja punktu segregacji odpadów na terenie Zakładu Usług 
Komunalnych w Białobrzegach przy ulicy Rzemieślniczej 50 posiada optymalne 
połoŜenie (centralny punkt powiatu), dobry dojazd ze wszystkich gmin oraz 
moŜliwości techniczne i organizacyjne dla budowy niezbędnych urządzeń i 
instalacji.  
Punkt magazynowania odpadów niebezpiecznych (w tym takŜe zawierających 
azbest), wielkogabarytowych oraz budowlanych przewiduje się na terenie 
składowiska odpadów w Suchej.  
 
OCZEKIWANE EFEKTY 
 
Realizacja planowanych działań powinna doprowadzić do: 

• w wyniku szerokiej akcji informacyjno-popularyzacyjnej – wprowadzenia 
spójnych zasad finansowania unieszkodliwiania odpadów komunalnych 
(zanieczyszczający płaci) i rozpoczęcia wstępnej segregacji odpadów we 
wszystkich gminach 

• w efekcie współdziałania samorządów gminnych i samorządu 
powiatowego – przygotowania i rozpoczęcia inwestycji „powiatowy 
punkt segregacji odpadów pochodzących z selektywnej zbiórki „u źródła” 

• rozpoczęcia funkcjonowania systemu segregacji odpadów  
• osiągnięcie limitów odzysku i recyklingu na poziomie: 

o odpadów wielkogabarytowych – 45% 
o odpadów budowlanych – 54% 
o odpadów niebezpiecznych – 20% 
o odpadów opakowaniowych – odzysk 60%, recykling 55-80% 

 
PUNKT DOBROWOLNEGO GROMADZENIA ODPADÓW 
 
Planuje się utworzenie punktu dobrowolnego gromadzenia odpadów przy 
punkcie segregacji odpadów, który ma się znajdować w istniejącej zabudowie 
gospodarczej Zakładu Usług Komunalnych w Białobrzegach (ulica 
Rzemieślnicza 50). 



Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy 
Białobrzegi na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 (aktualizacja) 

__________________________________________________________________________  

 113

Lokalizacja PDGO będzie umoŜliwiała dogodny dojazd ze wszystkich 
miejscowości w gminie. 
PDGO będzie zamkniętym, dozorowanym obiektem, do którego mieszkańcy (a 
takŜe niewielkie przedsiębiorstwa) mogą dowozić bezpłatnie określone odpady 
powstające w sposób nieregularny oraz w małych ilościach. Dotyczy to 
odpadów wielkogabarytowych, złomu, odpadów budowlano – remontowych, 
niebezpiecznych ze strumienia odpadów komunalnych, odpadów zielonych, 
zuŜytych opon, szkła, tworzyw, papieru. Poszczególne frakcje odpadów 
gromadzone będą oddzielnie. Zgromadzone odpady w dalszej kolejności 
kierowane będą do stacji przeładunkowych (SPO) lub bezpośrednio do instalacji 
odzysku/unieszkodliwiania. 
 
Harmonogram rzeczowy najwaŜniejszych zadań z zakresu gospodarki odpadami 
na lata 2008 -2011: 
 
L.p. Przedsięwzięcie Termin realizacji Jednostka 

odpowiedzialna 

1 Popularyzacja selektywnej zbiórki 
odpadów 

2008-2011 Burmistrz Miasta i 
Gminy Białobrzegi 

2 Utworzenie i uruchomienie punktu 
segregacji odpadów pochodzących z 
selektywnej zbiórki 

2008-2011 Burmistrz Miasta i 
Gminy Białobrzegi 

Wójtowie Gmin 
powiatu 

3 Uruchomienie kompostowni 2008-2011 Burmistrz Miasta i 
Gminy Białobrzegi 

Wójtowie Gmin 
powiatu 

4 Utworzenie i uruchomienie PDGO 2008-2011 Burmistrz Miasta i 
Gminy Białobrzegi 

 
5 Rozwój systemu zbierania 

małogabarytowych baterii i 
akumulatorów oraz zuŜytych olejów 
odpadowych ze źródeł rozproszonych, 
w tym od ludności 

2008-2011 Burmistrz Miasta i 
Gminy Białobrzegi 

6 Monitoring gminnego składowiska 
odpadów w Suchej 

2008-2011 Burmistrz Miasta i 
Gminy Białobrzegi 

7 Opracowanie i wdroŜenie programu 
usuwania azbestu – usuwanie 
wyrobów zawierających azbest (wraz z 
wymianą na nowe pokrycia) 

2008-2011 Burmistrz Miasta i 
Gminy Białobrzegi 

8 Likwidacja „dzikich wysypisk” na 
terenie gminy 

2008-2011 Burmistrz Miasta i 
Gminy Białobrzegi 

9 Edukacja na temat szkodliwości i 2008-2011 Burmistrz Miasta i 
Gminy Białobrzegi 
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metodach usuwania odpadów 
zawierających PCB, olejów 
odpadowych, baterii i akumulatorów, 
azbestu, sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego 

10 Przeprowadzenie kampanii 
edukacyjnej na temat prawidłowych 
sposobów postępowania z pojazdami 
wycofanymi z eksploatacji, odpadami 
medycznymi i weterynaryjnymi w 
słuŜbie zdrowia i gabinetach 
weterynaryjnych, ze zuŜytymi 
urządzeniami zawierającymi 
substancje zuboŜające warstwę 
ozonową 

2008-2011 Burmistrz Miasta i 
Gminy Białobrzegi 

11 Monitoring realizacji planu gospodarki 
odpadami  

2008-2011 Burmistrz Miasta i 
Gminy Białobrzegi 

 
Środki finansowe na wyŜej przedstawione cele będą pochodzić z: 

- Funduszy Ochrony Środowiska, 
- BudŜetu Państwa, 
- BudŜetu Powiatu, 
- BudŜetu Gminy, 
- Funduszy UE. 

 
2.7. Cele gospodarki odpadami na lata 2012 – 2015 
 
Podstawowym celem planu gospodarki odpadami na lata 2012-2015 jest 
kontynuacja wprowadzonego systemu gospodarki 
 
CELE 
 

• kontynuacja powszechnego systemu segregacji „u źródła” oraz odbioru 
odpadów posegregowanych i odpadów zmieszanych z terenu gminy 

• wymiana pokryć dachowych zawierających azbest 
 
DZIAŁANIA 
 

• kontynuacja działań informacyjnych na temat segregacji odpadów 
• kontynuacja realizacji programu usuwania materiałów zawierających 

azbest 
• rozpoczęcie rekultywacji składowiska w Suchej  
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OCZEKIWANE EFEKTY 
 

• minimalizacja ilości odpadów poza systemem (składowanych na „dzikich 
wysypiskach”) 

• zwiększenie zainteresowania mieszkańców gminy wymianą pokryć 
dachowych zawierających azbest 

• osiągnięcie limitów odzysku i recyklingu na poziomie: 
odpadów wielkogabarytowych – 65% 
odpadów budowlanych – 70% 
odpadów niebezpiecznych – 57% 
odpadów opakowaniowych – odzysk 60%, recykling 55-80% 
  

Harmonogram rzeczowy najwaŜniejszych zadań z zakresu gospodarki odpadami 
na lata 2012-2015: 
 
L.p. Przedsięwzięcie Termin realizacji Jednostka 

odpowiedzialna 
    

1 Realizacja zadań zaplanowanych w 
programie 

2012-2015 Burmistrz Miasta i 
Gminy Białobrzegi 

2 Zwiększenie odzysku surowców 
wtórnych w wyniku wstępnej segregacji 
odpadów 
 

2012-2015 Burmistrz Miasta i 
Gminy Białobrzegi 

 

3 Eliminowanie wyrobów zawierających 
azbest  

2012-2015 Burmistrz Miasta i 
Gminy Białobrzegi 

4 Likwidacja „dzikich wysypisk” na 
terenie gminy 

2012-2015 Burmistrz Miasta i 
Gminy Białobrzegi 

5 Zamknięcie i rekultywacja składowiska 
w Suchej 

2012-2015 Burmistrz Miasta i 
Gminy Białobrzegi 

6 Monitoring realizacji planu gospodarki 
odpadami  

2012-2015 Burmistrz Miasta i 
Gminy Białobrzegi 

 
Środki na wyŜej przedstawione cele będą pochodzić, tak jak w latach 
poprzednich, głównie z:  

- Funduszy Ochrony Środowiska, 
- BudŜetu Państwa, 
- BudŜetu Powiatu, 
- BudŜetu Gminy, 
- Funduszy UE. 
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2.8. Zadania z zakresu gospodarki odpadami w Programie Ochrony 
Środowiska dla Miasta i Gminy Białobrzegi 
 
Program ochrony środowiska dla gminy Białobrzegi definiuje cele strategiczne 
(główne) i cele operacyjne (szczegółowe). Realizacja celu strategicznego -  
„Poprawa stanu środowiska”  – jest moŜliwa dzięki realizacji celu 
operacyjnego, którym jest „Wprowadzenie systemu zbiórki i utylizacji 
odpadów”. Zakłada się opracowanie szczegółowych programów realizacyjnych, 
niezbędnych dla realizacji tego celu. PoniŜej przedstawione są programy i 
odpowiadające im działania w układzie zadań priorytetowych i działań w 
dłuŜszym okresie czasu. 
Za realizację poniŜej przedstawionych programów odpowiedzialny będzie 
Burmistrz Miasta i Gminy Białobrzegi, a źródłami finansowania zamierzeń 
będą: 

BudŜet Gminy, 
BudŜet Powiatu, 
BudŜet Państwa, 
Fundusze Ochrony Środowiska, 
Fundusze Unii Europejskiej. 

 
Cel Operacyjny - Wprowadzenie systemu zbiórki i utylizacji odpadów 
 

Program selektywnej zbiórki odpadów 
 Zadania priorytetowe na lata 2008-2011   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
1 Popularyzacja selektywnej zbiórki 

odpadów  
Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi  
Zarząd Powiatu 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

2 Objęcie wszystkich mieszkańców gminy 
systemem selektywnej zbiórki odpadów 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi  
 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

3 
 

Utworzenie na terenie gminy punktu 
zbierania i segregacji odpadów 
pochodzących z selektywnej zbiórki „u 
źródła” 

Gminy 
wchodzące w 
skład powiatu 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

 
 Zadania na lata 2012-2015   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
1 Zwiększanie odzysku surowców Burmistrz Środki własne JST 



Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy 
Białobrzegi na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015 (aktualizacja) 

__________________________________________________________________________  

 117

wtórnych w wyniku wstępnej segregacji 
odpadów 

Miasta i Gminy 
Białobrzegi  

RPO 
Środki pomocowe 

 
Program wprowadzenia systemu racjonalnego gospodarowania odpadami  

 Zadania priorytetowe na lata 2008-2011   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
1 Opracowanie i wdroŜenie systemu 

segregacji odpadów w powiatowym 
punkcie segregacji  

Gminy 
wchodzące w 
skład powiatu  

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

2 Utworzenie Punktu Dobrowolnego 
Gromadzenia Odpadów (PDGO)  

Samorządy 
współpracujące 
Zarząd Powiatu 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

3 Rozwój systemu zbierania 
małogabarytowych baterii i 
akumulatorów oraz zuŜytych olejów 
odpadowych ze źródeł rozproszonych, w 
tym od ludności 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

4 Monitoring gminnego składowiska 
odpadów w Suchej 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

5 Opracowanie i wdroŜenie programu 
usuwania azbestu – usuwanie wyrobów 
zawierających azbest (wraz z wymianą 
na nowe pokrycia) 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 
Zarząd Powiatu 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

6 Budowa kompostowni odpadów z 
pielęgnacji zieleni miejskiej 

Gminy 
wchodzące w 
skład powiatu 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

7 WdroŜenie systemu odbioru odpadów 
posegregowanych i zmieszanych od 
mieszkańców 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

8 Objęcie wszystkich mieszkańców gminy 
zorganizowanym systemem zbierania 
odpadów komunalnych 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

9 Organizacja zbiórki padłych zwierząt Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

10 Edukacja na temat szkodliwości i 
metodach usuwania odpadów 
zawierających PCB, olejów 
odpadowych, baterii i akumulatorów, 
azbestu, sprzętu elektrycznego i 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 
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elektronicznego 
11 Przeprowadzenie kampanii edukacyjnej 

na temat prawidłowych sposobów 
postępowania z pojazdami wycofanymi z 
eksploatacji, odpadami medycznymi i 
weterynaryjnymi w słuŜbie zdrowia i 
gabinetach weterynaryjnych, ze 
zuŜytymi urządzeniami zawierającymi 
substancje zuboŜające warstwę ozonową 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

12 Coroczna aktualizacja inwentaryzacji 
wyrobów zawierających PCB 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

13 Likwidacja „dzikich wysypisk” na 
terenie gminy 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

 
 Zadania na lata 2012 – 2015   
L.p. Zadanie Realizacja Źródła 

środków 
1 Realizacja zadań zaplanowanych w 

programie  
Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

2 Realizacja programu eliminowania 
wyrobów zawierających azbest 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

3 Zamknięcie składowiska w Suchej Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

4 Rekultywacja terenów składowiska w 
Suchej 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

5 Kontynuacja zbiórki padłych zwierząt Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi 

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

6 Likwidacja „dzikich wysypisk” na 
terenie gminy 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Białobrzegi  

Środki własne JST 
RPO 
Środki pomocowe 

 
Szacunkowe koszty realizacji programów z zakresu gospodarki odpadami 
przedstawiają poniŜsze zestawienia. 
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Szacunkowe koszty realizacji zadań w latach 2008-2011: 
 
L.p. Przedsięwzięcie Koszt 

przedsięwzięcia 
Źródła środków 

1 Popularyzacja selektywnej 
zbiórki odpadów 

20.000 Środki własne JST 
RPO 

Środki pomocowe 

2 WyposaŜenie gospodarstw 
domowych w pojemniki i 
worki do selektywnej zbiórki 
odpadów 

50.000 Środki własne JST 
RPO 

Środki pomocowe 

3 WdroŜenie systemu odbioru 
odpadów posegregowanych i 
zmieszanych od mieszkańców 

20.000 Środki Firm 
RPO 

Środki pomocowe 

4 Unowocześnienie istniejącego 
specjalistycznego taboru 
samochodowego 

350.000 Środki własne JST 
RPO 

Środki pomocowe 

5 Objęcie wszystkich 
mieszkańców gminy 
zorganizowanym systemem 
zbierania odpadów 
komunalnych  

10.000 Środki własne JST 
RPO 

Środki pomocowe 

6 Objęcie wszystkich 
mieszkańców gminy 
systemem selektywnej zbiórki 
odpadów 

10.000 Środki własne JST 
RPO 

Środki pomocowe 

7 Utworzenie na terenie gminy 
punktu zbierania i segregacji 
odpadów pochodzących z 
selektywnej zbiórki „u 
źródła” 

2.155.000 Środki własne JST 
RPO 

Środki pomocowe 

8 Opracowanie i wdroŜenie 
systemu segregacji odpadów 
w powiatowym punkcie 
segregacji  

50.000 Środki własne JST 
RPO 

Środki pomocowe 

9 Utworzenie Punktu 
Dobrowolnego Gromadzenia 
Odpadów (PDGO) 

250.000 Środki własne JST 
RPO 

Środki pomocowe 

10 Rozwój systemu zbierania 
małogabarytowych baterii i 
akumulatorów oraz zuŜytych 
olejów odpadowych ze źródeł 
rozproszonych, w tym od 

20.000 
Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 
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ludności 
11 Monitoring gminnego 

składowiska odpadów w 
Suchej 

20.000 Środki własne JST 
RPO 

Środki pomocowe 

12 Opracowanie i wdroŜenie 
programu usuwania azbestu – 
usuwanie wyrobów 
zawierających azbest (wraz z 
wymianą na nowe pokrycia) 

350.000 Środki własne JST 
RPO 

Środki pomocowe 

13 Budowa kompostowni 
odpadów z pielęgnacji zieleni 
miejskiej 

500.000  Środki własne JST 
RPO 

Środki pomocowe 

14 Organizacja zbiórki padłych 
zwierząt 

20.000 Środki własne JST 
RPO 

Środki pomocowe 

15 Edukacja na temat 
szkodliwości i metodach 
usuwania odpadów 
zawierających PCB, olejów 
odpadowych, baterii i 
akumulatorów, azbestu, 
sprzętu elektrycznego i 
elektronicznego 

10.000 Środki własne JST 
RPO 

Środki pomocowe 

16 Przeprowadzenie kampanii 
edukacyjnej na temat 
prawidłowych sposobów 
postępowania z pojazdami 
wycofanymi z eksploatacji, 
odpadami medycznymi i 
weterynaryjnymi w słuŜbie 
zdrowia i gabinetach 
weterynaryjnych, ze zuŜytymi 
urządzeniami zawierającymi 
substancje zuboŜające 
warstwę ozonową 

10.000 
Środki własne JST 

RPO 

Środki pomocowe 

17 Coroczna aktualizacja 
inwentaryzacji wyrobów 
zawierających PCB 

10.000 Środki własne JST 
RPO 

Środki pomocowe 

18 Likwidacja „dzikich 
wysypisk” na terenie gminy 

50.000  Środki własne JST 
RPO 

Środki pomocowe 

19 Monitoring realizacji planu 
gospodarki odpadami 

50.000 Środki własne JST 
RPO 
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 RAZEM  3 955 000  

 
Szacunkowe koszty realizacji zadań w latach 2012-2015: 

 
L.p. Przedsięwzięcie Koszt 

przedsięwzięcia 
Jednostka 

odpowiedzialna 
1 Zwiększanie odzysku 

surowców wtórnych w 
wyniku wstępnej segregacji 
odpadów 

100.000 Środki własne JST 
RPO 

Środki pomocowe 

2 Realizacja zadań 
zaplanowanych w programie  

200.000 Środki własne JST 
RPO 

Środki pomocowe 

3 Realizacja programu 
eliminowania wyrobów 
zawierających azbest 

350.000 Środki własne JST 
RPO 

Środki pomocowe 

4 Zamknięcie składowiska w 
Suchej 

1.000.000 Środki własne JST 
RPO 

Środki pomocowe 

5 Rekultywacja terenów 
składowiska w Suchej 

1.000.000 Środki własne JST 
RPO 

Środki pomocowe 

6 Kontynuacja zbiórki padłych 
zwierząt 

20.000 Środki własne JST 
RPO 

Środki pomocowe 

7 Likwidacja „dzikich 
wysypisk” na terenie gminy 

100.000 Środki własne JST 
RPO 

Środki pomocowe 

8 Monitoring realizacji planu 
gospodarki odpadami 

100.000 Środki własne JST 
RPO 

Środki pomocowe 

 RAZEM  2 870 000  
 
2.9. Wnioski z analizy oddziaływania projektu na środowisko 
 
Funkcjonujący obecnie w gminie Białobrzegi system zbierania odpadów 
komunalnych nie odpowiadają wymogom ochrony środowiska i racjonalnej 
gospodarki odpadami. Brak właściwej segregacji odpadów, szybkie wypełnianie 
się składowiska i ograniczony czas jego eksploatacji, a takŜe  niewłaściwe 
pozbywanie się odpadów przez mieszkańców gminy (spalanie w 
gospodarstwach domowych, wywoŜenie na „dzikie wysypiska”) wymagają 
zaplanowania natychmiastowych działań.  
Przewidywane w ramach Planu Gospodarki Odpadami działania powinny 
przynieść następujące efekty: 

� Podniesienia świadomości ekologicznej mieszkańców miasta i gminy, co 
wpłynie pozytywnie na zmniejszenie zagroŜenia środowiska (spalanie 
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odpadów samodzielnie w gospodarstwach oraz wywoŜenie odpadów do 
lasów). 

Zmniejszenia ilości odpadów komunalnych trafiających na docelowe 
składowisko – przez wprowadzenie powszechnego systemu selektywnej 
zbiórki odpadów. 

Zwiększenia ilości odzyskiwanych surowców wtórnych z odpadów 
metalowych, szklanych, plastikowych oraz papieru – w wyniku segregacji 
„u źródła” oraz segregacji w punkcie segregacji odpadów 

Zwiększenia moŜliwości wydzielenia odpadów niebezpiecznych ze 
strumienia odpadów komunalnych – w wyniku segregacji „u źródła” oraz 
segregacji w punkcie segregacji odpadów 

Zmniejszenia emisji metanu do atmosfery – odpady z zieleni miejskiej będą 
kompostowane i zagospodarowywane na terenie gminy,  

Zwiększenie ilości odzyskiwanych odpadów wielkogabarytowych, 
budowlanych, niebezpiecznych oraz opakowaniowych (docelowo do 
poziomu limitów odzysku i recyklingu) 

Zmniejszenia ilości odpadów niebezpiecznych (azbest, akumulatory, sprzęt 
AGD, opony itp.) trafiających na „dzikie wysypiska” – poprzez szeroką 
akcję informacyjną, dogodną lokalizację punktu zbierania odpadów 
niebezpiecznych oraz wprowadzenie odbioru odpadów innych niŜ 
komunalne systemem „na telefon”.  

Zmniejszenie zagroŜenia dla wód podziemnych – poprzez likwidację 
składowiska odpadów i rekultywacja jego terenu. Nieczynne składowisko 
powinno być monitorowane, a dane z monitoringu powinny być na 
bieŜąco analizowane.  

 
2.10. Edukacja  
 
Podstawowym elementem, warunkującym skuteczność wdraŜania programu 
gospodarki odpadami, jest prowadzenie systematycznej edukacji społeczeństwa 
gminy. Konieczne jest opracowanie programu informacyjnego, który będzie 
wspierał działania inwestycyjne gminy i równocześnie zwiększał poparcie 
społeczne dla nich. Przykładowo: kwestia odpłatności za wytwarzane odpady i 
ich utylizację moŜe spotkać się z negatywnym odbiorem społecznym. Kampania 
informacyjno-edukacyjna musi zatem być prowadzona wielotorowo (dla 
róŜnych grup docelowych), przy wykorzystaniu wszystkich dostępnych środków 
komunikowania społecznego, takich jak: 
 
Materiały drukowane 

• materiały drukowane nie wymagające duŜych nakładów: (ulotki, 
broszury,  obwieszczenia itp., 

• publikacje w prasie – regionalnej – i wydawnictwach periodycznych: 
(artykuły, komentarze, stałe rubryki, wywiady, artykuły redakcyjne) 
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• materiały dla prasy: komunikaty, powiadomienia i obwieszczenia słuŜb 
komunalnych, 

• okolicznościowe pamiątki (znaczki, długopisy, teczki z nadrukami itp.). 
 

Materiały audiowizualne: 
• wywiady dla radia i telewizji, 
• ogłoszenia słuŜb komunalnych w radiu i telewizji, 
• filmy, 
• wystawy. 

 
Imprezy promocyjne: 

• konferencje prasowe, 
• zebrania mieszkańców, 
• imprezy specjalne (festiwale, akcje), 
• warsztaty, seminaria, konferencje. 

 
Wybór odpowiednich form kontaktu z mieszkańcami powinien zapewnić 
optymalną skuteczność przy istniejących moŜliwościach finansowych. 
 
2.11. System monitoringu i oceny realizacji programu 
 
Podstawowym celem systemu ewidencji i monitorowania jest określenie ilości 
odpadów na poszczególnych etapach systemu gospodarowania nimi. Gmina ma 
obowiązek zapewnienia sprawnego działania systemu odbioru i 
unieszkodliwiania odpadów ze swego terenu, a wytwórcy odpadów mają 
obowiązek przestrzegania zasad przyjętych przez władze gminy.  
Funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami wymaga prowadzenia bieŜącego 
monitoringu, który umoŜliwi ocenę skuteczności podjętych działań oraz 
ewentualne wprowadzanie  odpowiednich korekt.  
Główne zadania związane z monitorowaniem gospodarki odpadami na obszarze 
gminy, to: 

- kontrola instalacji, 
- kontrola przewoźników i pośredników (posiadaczy odpadów), 
- kontrola instalacji nie posiadających wymaganych zezwoleń, 
- identyfikacja nielegalnych instalacji lub działań, 
- kontrolowanie przemieszczania się niektórych rodzajów odpadów, 
- egzekwowanie ogólnych i lokalnych przepisów gospodarowania 

odpadami. 
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Harmonogram działań monitorujących program przedstawia schemat: 
 

Działanie 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
         
BieŜący monitoring 
funkcjonowania 
systemu 

x x x x x x x x 

Raporty z realizacji 
programu 

 x  x  x  x 

Aktualizacja  
Programu 

   x    x 

 
Monitoring systemu gospodarki odpadami powinien być jednym z elementów 
kontroli realizacji Programu Ochrony Środowiska, w związku z powyŜszym 
proponuje się harmonogram przedstawiania raportów Radzie Gminy zbieŜny z 
harmonogramem monitorowania realizacji Programu Ochrony Środowiska. 
 
Rutynowy monitoring powinien obejmować regularne kontrole przedstawicieli 
kompetentnych władz, które miałyby: 

- jasno określone zasady egzekwowania istniejących przepisów,  
- ustalony system kar za niestosowanie się przez wytwórców lub 

pośredników do istniejących przepisów, 
- opracowany system procedur operacyjnych, a takŜe systemy uzyskiwania 

danych i tworzenia raportów i baz danych niezbędnych do prowadzenia 
krótkoterminowych planów działań.  

Dobry system sprawozdawczości oparty na miernikach (wskaźnikach) stanu 
środowiska jest podstawą właściwego systemu oceny realizacji Planu 
Gospodarki Odpadami. PoniŜej przedstawiono propozycje istotnych 
wskaźników, w oparciu o które będzie prowadzony monitoring PGO: 
 
Lp. Nazwa wskaźnika Jednostka Wartość 
1. Odsetek mieszkańców gminy objętych zorganizowanym 

systemem zbierania odpadów komunalnych 
% 100 

2. Masa odpadów wytworzonych - ogółem Mg 3500 
3. Masa zebranych odpadów komunalnych - ogółem Mg 2228,79 
4. Masa odpadów komunalnych zebranych selektywnie Mg 57,79 
5. Ilość surowców wtórnych wydzielonych ze strumienia 

odpadów komunalnych w wyniku selektywnej zbiórki  
% 3,0 

6. Odpady komunalne poddane recyklingowi organicznemu % brak 
danych 

7. Masa odpadów komunalnych zebranych jako zmieszane 
odpady komunalne 

Mg 2171,0 

8. Udział odpadów komunalnych deponowanych na 
składowiskach 

% 68,0 
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9. Masa wytworzonych osadów ściekowych Mg brak 
danych 

10. Ilość odpadów wytworzonych w sektorze gospodarczym Mg brak 
danych 

11. Liczba czynnych składowisk odpadów, na których 
składowane są odpady komunalne 

szt. 1 

12. Liczba czynnych składowisk odpadów przemysłowych szt. 0 
13. Powierzchnia całkowita czynnych składowisk odpadów ha 2,97 
14. Masa wytworzonych odpadów niebezpiecznych Mg brak 

danych 
15. Liczba zinwentaryzowanych mogilników pozostałych do 

likwidacji 
szt. 0 

* wg Sprawozdania z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i Gminy Białobrzegi – stan na 
koniec 2006 r. 
 
2.12. Streszczenie 
 
W skład Miasta i Gminy Białobrzegi wchodzi  10 sołectw i 17 miejscowości. 
Powierzchnia gminy obejmuje 7893 ha (miasto Białobrzegi ma powierzchnie 
wynoszącą 751 ha) czyli 79 km². Jest to lokalny ośrodek rolniczo-usługowy i 
turystyczny. Gmina Białobrzegi ma charakter miejsko-wiejski i zamieszkana 
jest (stan na grudzień 2006) przez 10454 mieszkańców.  
Szacunkowa ilość odpadów (2006 r.), wytwarzanych na terenie gminy wynosi 
3500 Mg. 
Na terenie gminy znajduje się komunalne składowisko odpadów  w Suchej. 
Składowisko to nie spełnia wszystkich norm ochrony środowiska i w 
najbliŜszych latach przewidywane jest jego zamknięcie lub modernizacja.  
Gmina Białobrzegi prowadzi od 2004 roku selektywną zbiórkę odpadów.  
  
Plan Gospodarki Odpadami 
Gminny Plan Gospodarki Odpadami zakłada organizację trzyetapowego 
systemu gospodarki odpadami na terenie gminy Białobrzegi. Pierwszy etap 
realizowany jest na terenie gminy przez samorząd gminy, drugi etap na terenie 
powiatu przez gminy wchodzące w jego skład i gminy ościenne, trzeci będzie 
etapem wspólnym dla gmin i powiatów subregionu radomskiego. 
 
Etapy gospodarki odpadami na terenie Miasta i Gminy Białobrzegi: 
 
Etap I. 
Wstępna segregacja „u źródła”, w wyniku której zostanie oddzielona frakcja 
sucha odpadów komunalnych (papier, szkło, plastik, metale). Wytwórcy 
odpadów zobowiązani będą do wstępnej segregacji odpadów w miejscu ich 
wytwarzania.  
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Etap II. 
Odpady zmieszane, odbierane z gospodarstw domowych, będą przewoŜone na 
składowisko odpadów w Suchej do czasu jego funkcjonowania. Po zamknięciu 
składowiska, odpady trafiały będą do Regionalnego Zakładu Gospodarki 
Odpadami. Odpady pochodzące ze wstępnej segregacji transportowane będą do 
powiatowego punktu segregacji odpadów w Białobrzegach, gdzie będą poddane 
procesowi wtórnej segregacji. Odzyskane surowce wtórne będą magazynowane 
w specjalnych pomieszczeniach, a następnie odbierane przez firmy w celu ich 
zagospodarowania. 
 
Etap III 
Unieszkodliwianie odpadów w RZGO – po zamknięciu istniejącego na terenie 
gminy składowiska odpadów w Suchej, odpady zmieszane odbierane z 
gospodarstw domowych będą przewoŜone do RZGO i tam poddawane 
procesom unieszkodliwienia. 
 
Na terenie gminy zostanie utworzony punkt dobrowolnego gromadzenia 
odpadów. Planuje się lokalizację PDGO przy punkcie segregacji odpadów.   
Istotnym elementem „Planu Gospodarki Odpadami” jest prowadzenie 
systematycznych akcji informacyjnych i edukacyjnych, adresowanych do dzieci 
i młodzieŜy oraz do dorosłych mieszkańców gminy. Efektem prowadzonych 
działań powinno być wprowadzenie powszechnego systemu segregacji odpadów 
„u źródła” oraz wyeliminowanie niekorzystnych dla środowiska nawyków 
(spalanie śmieci w gospodarstwach domowych, wywoŜenie odpadów do lasów 
itp.).  
 
2.13. Wykaz materiałów źródłowych 
 

• Polska 2025 – Długookresowa strategia trwałego i zrównowaŜonego 
rozwoju, 

• II Polityka ekologiczna państwa, grudzień 2000 r., 
• Polityka Ekologiczna Państwa na lata 2007 – 2010 z  uwzględnieniem 

perspektywy na lata 2011 – 2014, Warszawa grudzień 2006 r., 
• Program wykonawczy do II Polityki ekologicznej państwa na lata 2002 – 

2010, Rada Ministrów, Warszawa listopad 2002 r., 
• Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015, Rada Ministrów, Warszawa 2006r., 
• Narodowa Strategia Spójności (Narodowe Strategiczne Ramy 

Odniesienia) 2007-2013, Ministerstwo Rozwoju Regionalnego, Warszawa 
2006r., 

• Polityka leśna państwa – dokument przyjęty przez Radę Zasobów 
Naturalnych i Leśnictwa (1997) – dokument przyjęty przez Radę 
Ministrów w dniu 22.04.1997 r., 
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• Polityka energetyczna Polski do 2025 roku, Warszawa 2005r., 
• Krajowy plan gospodarki odpadami 2010– Ministerstwo Środowiska, 

grudzień 2006 r., 
• Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest stosowanych 

na terytorium Polski, Rada Ministrów, Warszawa maj 2002 r., 
• Strategia rozwoju województwa mazowieckiego do roku 2020 – Sejmik 

Województwa Mazowieckiego – Warszawa 2006 r., 
• Rocznik statystyczny województwa mazowieckiego, Urząd Statystyczny 

w Warszawie 2007 r., 
• Program ochrony środowiska województwa mazowieckiego, Warszawa 

2007 r., 
• Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami dla Mazowsza na lata 2007-

2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015, Warszawa 2007 r., 
• Natura 2000 – Europejska sieć ekologiczna, Ministerstwo Środowiska, 

Warszawa 2002 r., 
• Stan środowiska w województwie mazowieckim – WIOŚ, Warszawa 

2006 r., 
• Roczna ocena jakości powietrza w województwie mazowieckim. Raport 

za 2005r. – WIOŚ, Warszawa 2006 r., 
• Poradnik – powiatowe i gminne plany gospodarki odpadami, Warszawa 

2002 r., 
• Wytyczne sporządzania programów ochrony środowiska na szczeblu 

regionalnym i lokalnym, Ministerstwo Środowiska, Warszawa lipiec 
2002r., 

• Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Powiatu 
Białobrzeskiego, Białobrzegi 2007 r., 

• Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Białobrzeskiego, Białobrzegi 2007 r., 

• Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Powiatu 
Białobrzeskiego na lata 2008-2011 z uwzględnieniem lat 2012-2015, 
Białobrzegi 2007r., 

• Program Ochrony Środowiska i Plan Gospodarki Odpadami dla Miasta i 
Gminy Białobrzegi, Białobrzegi 2004r., 

• Sprawozdanie z realizacji Planu Gospodarki Odpadami dla Miasta i 
Gminy Białobrzegi, Białobrzegi 2007r., 

• Sprawozdanie z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Miasta i 
Gminy Białobrzegi, Białobrzegi 2007r., 

• Strategia rozwoju Powiatu Białobrzeskiego na lata 2008-2018 
(aktualizacja), Białobrzegi, grudzień 2007r. 

• Przegląd ekologiczny składowiska odpadów komunalnych w Suchej. 
 
 


