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1. Wstęp 

Niniejszy dokument, został opracowany na podstawie art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 

kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2017 poz. 519 z późn. zm.). Zgodnie 

z powyższą ustawą Zarząd Powiatu sporządza co dwa lata raporty z wykonania programu 

ochrony środowiska, które przedstawia Radzie Powiatu. Niniejszy Raport zawiera trzy 

perspektywy czasowe: 2011–2012, 2013–2014 oraz 2015–2016. Program Ochrony 

Środowiska dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2009–2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016 

(dalej: Program) został uchwalony uchwałą nr XXXIX/229/09 Rady Powiatu Brzezińskiego 25 

marca 2009 r. 

Program Ochrony Środowiska Powiatu Brzezińskiego jest podstawą działań samorządu 

powiatowego w zakresie polityki ekologicznej oraz stanowi podstawę dla formułowania 

wytycznych do gminnych programów ochrony środowiska. Cele zawarte w Programie 

zostaały wyznaczone i realizowane zgodne z celami ochrony środowiska przyjętymi w 

programie wojewódzkim. 

Celem opracowania Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Brzezińskiego na lata 2009–2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016 jest określenie stanu 

realizacji zadań z zakresu ochrony środowiska, które zostały .  
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2. Stan realizacji Programu Ochrony Środowiska 

Zgodnie z zapisami Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzezińskiego na lata 

2009–2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016, dzięki kompleksowemu ujęciu stanu środowiska 

na terenie powiatu możliwe stało się zdefiniowanie celów środowiskowych do jakich powinno się 

dążyć kierując dobrem środowiska oraz zrównoważonym rozwojem. W ww. dokumencie 

wyznaczono zadania mające na celu poprawę środowiska naturalnego na terenie powiatu 

brzezińskiego.  

Informacje nt. stanu realizacji ww. zadań w perspektywie za lata 2011–2012, 2013–

2014 oraz 2015–2016 zawierają odpowiednio tabele 1–3. 

Dane niezbędne w celu sporządzenia Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu 

Brzezińskiego na lata 2009–2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016 pozyskano we 

współpracy z: 

 Urzędem Miasta w Brzezinach, 

 Urzędem Gminy w Brzezinach, 

 Urzędem Gminy w Jeżowie, 

 Urzędem Gminy w Rogowie, 

 Urzędem Gminy w Jeżowie, 

 Nadleśnictwem Brzeziny, 

 Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Łodzi,  

 Zarządem Dróg Wojewódzkich w Łodzi, 

 Wojewódzkim Zarządem Melioracji i Urządzeń Wodnych w Łodzi. 
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Tabela 1. Realizacja zadań ujętych w Programie w latach 2011–2012 

Lp. 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Zadanie Informacja nt. realizacji zadania w latach 2011 i 2012 

Poniesiony 
koszt 

Źródło finansowania 

1.  
Miasto 

Brzeziny 
Rozbudowa sieci wodociągowej –
pojedyncze przyłącza 

Odebrano łącznie 71 przyłączy o łącznej długości 2220 m.b. – Prywatni inwestorzy 

Wybudowano sieć wodociągową o łącznej długości 
1331 m.b. 

133 100 zł Budżet miasta 

2.  
Gmina 

Brzeziny 
Bieżąca modernizacja urządzeń 
zaopatrzenia w wodę 

Zamontowano chloratory w stacji uzdatniania wody 
w Paprotni, Przecławiu i Gałkówki Kolonii 

38 500 zł Budżet gminy 

3.  
Gmina 
Dmosin 

Modernizacja systemu zaopatrzenia 
w wodę 

Zmodernizowano system zaopatrzenia w wodę w Gminie 
Dmosin 

885 600 zł 
WFOŚiGW, PROW, 

Budżet gminy 

4.  
Gmina 
Jeżów 

Modernizacja stacji uzdatniania wody 
w miejscowości Jeżów 

Opracowano dokumentację na remont stacji uzdatniania 
wody w Jeżowie, a także wybudowano sieć kanalizacji 
sanitarnej etap II oraz przebudowano sieć wodociągową 
w miejscowości Jeżów 

1 676 600 zł 
(netto) 

PROW 
Budżet gminy 

Modernizacja stacji uzdatniania wody 
w miejscowości Strzelna 

Modernizacja stacji uzdatniania wody 
w miejscowości Kosiska 

Modernizacja sieci wodociągowej 
w miejscowości Jeżów 

Budowa sieci wodociągowej w 
miejscowości Taurów i Brynica 

Zadanie zostało zrealizowane w 2012 roku 232 623 zł WFOŚiGW 

5.  
Gmina 
Rogów 

Modernizacja trzech stacji uzdatniania 
wody, 

Zmodernizowano SUW w Przyłęku Dużym. Modernizacje 
pozostałych SUW - przesunięto do realizacji po 2017 roku 

– – 

6.  
Miasto 

Brzeziny 

Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na 
terenie miasta Brzeziny 

Wybudowano sieć kanalizacyjną o łącznej długości 
1388 m.b.  

1 467 000 zł 
Środki UE, WFOŚIGW, 

Budżet miasta 

Odebrano 34 przyłącza o łącznej długości 879 m.b. – Prywatni inwestorzy 

Rozbudowa i modernizacji czyszczalni 
ścieków 

W zakresie rozbudowy i modernizacji oczyszczalni 
kontynuowano działania podjęte w poprzednich latach 

5 101 100 zł 
Środki UE, WFOŚIGW, 

Budżet miasta 

Budowa sieci kanalizacji deszczowej 
Informacje nt. budowy sieci kanalizacji deszczowej znajdują 
się w opisie dotyczącym modernizacji dróg (pkt 15) 

– – 

7.  
Gmina 

Brzeziny 
Budowa przydomowych oczyszczalni 
ścieków 

Wybudowano 108 przydomowych oczyszczalni ścieków 1 311 613 zł PROW, Budżet gminy 
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Lp. 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Zadanie Informacja nt. realizacji zadania w latach 2011 i 2012 

Poniesiony 
koszt 

Źródło finansowania 

8.  
Gmina 
Dmosin 

Budowa sieci kanalizacyjnej na terenie 
gminy Dmosin 

Wybudowano sieć kanalizacyjną w Dmosinie 2 372 900 zł 
Budżet gminy, 

WFOŚiGW 

9.  
Gmina 
Jeżów 

Budowa sieci kanalizacyjnej 
w miejscowości Jeżów 

Wybudowano sieć kanalizacyjną sanitarną etap II oraz 
przebudowano sieć wodociągową w miejscowości Jeżów 

2 176 800 zł 
(netto) 

PROW, Budżet gminy 

10.  
Gmina 
Rogów 

Termomodernizacja budynku Szkoły 
Podstawowej w Przyłęku Dużym 

Zadanie zostało zrealizowane w 2011 roku 97 600 zł RPO WŁ, Budżet gminy 

Budowa nowego budynku Gminnej 
Biblioteki w Rogowie 

Zadanie zrealizowane zostało w okresie 1 lipca 2011 r. – 
30 czerwca 2013 r. 

977 300 zł MKiDN, Budżet gminy 

11.  
Powiat 

Brzeziński 
Termomodernizacja budynków DPS 
w Brzezinach i Dąbrowie 

W zakresie termomodernizacji wykonano m.in. 
modernizację wewnętrznej sieci c.o. i kotłowni c.o. oraz 
montaż kolektorów słonecznych w budynku DPS 
w Brzezinach 

1 997 000 zł 
RPO WŁ, PFRON,  

Budżet gminy 

12.  
Miasto 

Brzeziny 
Budowa i modernizacja dróg 
gminnych na terenie powiatu 

W roku 2011 wybudowano i przebudowano ulice na osiedlu 
„Szydłowiec” w Brzezinach wraz z budową sieci kanalizacji 
deszczowej 

2 774 500 zł 

RPO WŁ,  
Budżet miasta 

Przebudowano ul. Moniuszki i ul. Piłsudskiego – etap II  1 053 500 zł 

Wyremontowano alejki w Parku Miejskim oraz chodnik 
w ciągu ul. Spacerowej w Brzezinach 

195 800 zł 

Dokonano rewitalizacji centrum miasta Brzeziny – etap I 65 100 zł 

W roku 2012 prowadzono dalsze prace przy budowie 
i przebudowie ulic na osiedlu „Szydłowiec” w Brzezinach 
wraz z budową kanalizacji deszczowej 

2 430 600 zł 

Wybudowano kanalizację deszczową i drogę w ciągu 
ul. Bohaterów Warszawy w Brzezinach 

396 700 zł 

Przebudowano ul. Kulczyńskiego w Brzezinach 56 900 zł 

Wybudowano fragment chodnika oraz utwardzono teren na 
działce 3725 obręb 8 przy ul. Głowackiego w Brzezinach 

64 900 zł 

Zwiększono bezpieczeństwo i udrożnienio komunikacyjnie 
południowo-zachodnią sieć dróg miasta Brzeziny poprzez 
przebudowę ciągu dróg: Fredry, Żeromskiego, Andersa, Św. 
Anny, Sportowej 

50 000 zł 
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Lp. 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Zadanie Informacja nt. realizacji zadania w latach 2011 i 2012 

Poniesiony 
koszt 

Źródło finansowania 

 

Gmina 
Brzeziny 

Budowa i modernizacja dróg 
gminnych na terenie powiatu 

Przebudowano drogę na odcinku Małczew – Witkowice – 
Bogdanka 

1 153 900 zł NPPDL 

Gmina 
Dmosin 

Przebudowano drogę gminną nr 12105 i nr 12006 E 
o  łącznej długości 1550 m.b. 

184 100 zł 
Środki Urzędu 

Marszałkowskiego 
i Budżet gminy 

Gmina 
Jeżów 

Wyremontowano drogę gminną Mościska – Góra 308 900 zł Środki Urzędu 
Marszałkowskiego 

i Budżet gminy Wyremontowano drogę gminną Jankowice – Kochanów 301 300 zł 

Gmina 
Rogów 

Przebudowano drogę gminną Olsza – Rozworzyn 696 200 zł NPPDL, Budżet gminy 

Przebudowano drogę dojazdową do pól w m. Popień – 
Romanówek 

254 500 zł 
Środki Urzędu 

Marszałkowskiego 
i Budżet gminy 

Przebudowano drogę gminną – ul. Targowa 105 900 zł 

Budżet gminy 

Przebudowano drogę gminną – ul. Kolejowa 156 500 zł 

Przebudowano drogę dojazdową do pól w m. Mroga Dolna 97 300 zł 

Przebudowano drogę gminną – ul. Szkolna 299 200 zł 

Przebudowano zjazd z ul. Wojska Polskiego do Ośrodka 
Zdrowia w Rogowie 

10 400 zł 

13.  
Powiat 

Brzeziński 
Modernizacja i przebudowa dróg 
powiatowych 

Przebudowano drogę nr 5101E Głowno-Kołacin – – 

W ramach zadania poprawiono bezpieczeństwo ruchu 
drogowego poprzez utrwalenie powierzchni (likwidacja 
ubytków w jezdniach) 

– – 

14.  
Gmina 
Rogów 

Budowa i modernizacja infrastruktury 
drogowej przy drogach gminnych 

Odnowa miejscowości Wągry i Nowe Wągry poprzez 
budowę chodników i parkingów  

255 300 zł PROW, Budżet gminy 

W ramach zadania zagospodarowano centrum w m. Przyłęk 
Duży 

241 100 zł PROW 
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Lp. 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Zadanie Informacja nt. realizacji zadania w latach 2011 i 2012 

Poniesiony 
koszt 

Źródło finansowania 

15.  
Nadleśnictwo 

Brzeziny 
Prowadzenie prawidłowej gospodarki 
leśnej 

Gospodarka leśna była prowadzona zgodnie z zasadami 
przyjętymi w UE i podlegała corocznemu audytowi związa-
nemu z uzyskanymi certyfikatami FSC (Forest Stewardship 
Council) oraz PEFC (Programme for Endorsement of Forest 
Certification Schemes). Obszary leśne objęte były ciągłym 
monitoringiem, który wykonywany był przez pracowników 
Administracji Lasów Państwowych. Posterunek Straży Leśnej 
zapobiegał przestępstwom związanym ze szkodnictwem 
leśnym. Pracownicy Służby Leśnej corocznie 
inwentaryzowali stanowiska występowania chronionych 
gatunków roślin i zwierząt. Prowadzona była także akcja 
likwidacji dzikich wysypisk śmieci. Na terenach leśnictwa 
Tadzin znajduje się ścieżka dydaktyczna oraz dwa punkty 
edukacyjne, Obiekty te są wyposażone w tablice 
dydaktyczne. Na terenie kompleksu Janinów wyznaczone są 
miejsca postoju pojazdów, które również wykorzystywane 
były do prowadzenia zajęć z edukacji przyrodniczo-leśnej 

– Nadleśnictwo 

16.  
Właściciele 

gruntów 
Zalesianie gruntów porolnych, 
nieekonomicznych dla rolnictwa 

W ramach zadania przekwalifikowano grunty o powierzchni 
1,82 ha na ter. gm. Brzeziny i 0,55 ha na ter. gm. Dmosin 

– ARiMR 

17.  Miasto Brzeziny 
Kontynuacja działań edukacyjnych z 
zakresu ekologii dla dzieci i młodzieży 

W roku 2011 prowadzono akcje: 
- „Wiosenne porządki” powtórzone także jesienią i 

dotyczące zbiórki sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  
- „VII Miejski Bieg Eko – Brzeziny”,  
- „Sprzątanie Świata”, 
- „Zbiórka makulatury – drzewko za makulaturę”, 
- Konkurs „Jestem przyjacielem Ziemi”, 
- Konkurs „Nie pal śmieci” 

7 100 zł 
WFOŚiGW,  

Budżet miasta 
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Lp. 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Zadanie Informacja nt. realizacji zadania w latach 2011 i 2012 

Poniesiony 
koszt 

Źródło finansowania 

Natomiast w roku 2012 prowadzono akcje: 
„VIII Miejski Bieg Eko – Brzeziny”, 
„Zbiórka makulatury – drzewko za makulaturę”, 
„Sprzątanie Świata”, 
Konkurs „Pożyteczne wykorzystanie odpadów”, 
Konkurs „Moja torba ekologiczna” 

70 800 zł 
WFOŚiGW,  

Budżet miasta 

Gmina 
Dmosin 

Zorganizowano program ekologiczny pn. „Przyroda naszym 
wspólnym dobrem – umiejętnie korzystaj z jej zasobów” 

37 600 zł 
WFOŚiGW,  

Budżet gminy 

Gmina 
Rogów 

Zadanie zrealizowane zostało za pomocą akcji 
zorganizowanych przez Zespół Szkół w Rogowie i Szkoły 
Podstawowe w Przyłęku Dużym i Wągrach 

– – 

18.  
Powiat 

Brzeziński, 
Gminy 

Popularyzacja ekologicznego 
rolnictwa, zdrowej żywności, 
promocja istniejących gospodarstw 

Popularyzacja ekologicznego rolnictwa prowadzono na 
festynach i dożynkach gminnych. Zadanie realizowano także 
przez Koła Gospodyń Wiejskich 

– – 

19.  
Gmina 
Dmosin 

Budowa zbiornika małej retencji na 
rzece Mrodze 

Gmina wnioskowała w ramach „Programu Bezpieczeństwa 
Powodziowego w Regionie Wodnym Środkowej Wisły” 
o budowę zbiornika retencyjnego Koziołki na rzece Mroga 
w zlewni Bzury.  

– – 

20.  Miasto i Gminy 
Przestrzeganie zasad ochrony czynnej 
i biernej obowiązujących w strefach 
ochrony GZWP i LZWP 

Zadanie było realizowane na bieżąco, w zależności od 
potrzeb 

– – 
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Tabela 2. Realizacja zadań ujętych w Programie w latach 2013–2014 

Lp. 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Zadanie Informacja nt. realizacji zadania w latach 2013 i 2014 Poniesiony koszt Źródło finansowania 

1.  
Gmina  

Brzeziny 
Bieżąca modernizacja urządzeń 
zaopatrzenia w wodę 

2013:  
Rozbudowano wodociąg w m. Polik o długości 381,50 m.b. 
Rozbudowano wodociąg w m. Syberia o długości 190,2 m.b. 
Zmodernizowano stację uzdatniania wody w m. Paprotnia 
2014: 
Rozbudowano wodociąg w m. Bronowice o długości 248 m.b. 
Rozbudowano wodociąg w m. Janinów o długości 554 m.b. 

2013: 
 396 339 zł 

2014: 
79 266 zł 

Budżet gminy 

2.  
Gmina 
Jeżów 

Modernizacja stacji uzdatniania 
wody w miejscowości Jeżów 

2013: 
Wykonano kanalizację wód popłucznych  

33 154 zł 

Budżet gminy 
Modernizacja stacji uzdatniania 
wody w miejscowości Strzelna 

2013:  
Zregenerowano 2 szt. studni 

40 590 zł 

Modernizacja sieci 
wodociągowej w miejscowości 
Jeżów 

2014:  
Zmodernizowano sieć wodociągową na ul. Ogrodowa i ul. 
Wojska Polskiego 

43 550 zł 

3.  
Gmina 
Rogów 

Modernizacja trzech stacji 
uzdatniania wody 

Zmodernizowano SUW w Przyłęku Dużym - zadanie zostało 
zrealizowane przed rokiem 2013. Modernizacje pozostałych 
SUW- przesunięto do realizacji po 2017 roku 

– – 

4.  
Gmina 
Jeżów 

Budowa sieci wodociągowej w 
miejscowości Rewica Królewska 

Zadanie zrealizowano w 2014 r. 135 280 zł Budżet gminy 

5.  
Miasto  

Brzeziny 

Rozbudowa kanalizacji 
sanitarnej na terenie Miasta 
Brzeziny 

W roku 2013 wybudowano sieć kanalizacyjną w ciągu ul. 
Kilińskiego – 10 m.b. oraz ul. Kościuszki – 30,5 m.b. 

32 757 zł  Budżet gminy 

Budowa sieci kanalizacji 
deszczowej 

W roku 2013 wybudowano sieć kanalizacyjną deszczową wraz 
z budową drogi ul. Bohaterów Warszawy  

400 695 zł Budżet gminy 

Rozbudowa i modernizacji 
oczyszczalni ścieków 

W roku 2014 rozbudowano i zmodernizowano oczyszczalnię 
ścieków 

14 753 314 zł 
Środki UE, WFOŚiGW, 

Budżet gminy 

6.  
Gmina 
Dmosin 

Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

W roku 2014 rozbudowano sieć kanalizacyjną w m. Osiny, w 
ciągu ul. Fabrycznej 

854 405 zł 
WFOŚiGW 

Budżet gminy 
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Lp. 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Zadanie Informacja nt. realizacji zadania w latach 2013 i 2014 Poniesiony koszt Źródło finansowania 

7.  
Gmina 
Jeżów 

Budowa sieci kanalizacyjnej w 
miejscowości Jeżów 

W 2013 roku rozpoczęto etap II cz. 4 i 5 inwestycji wraz 
z zakupem sprzętu, natomiast w roku 2014 wykonano 
kanalizację w m. Kosiska 

2013: 
755 772 zł 

2014: 
1 472 536 zł 

WFOŚiGW, 
EFPROW 

8.  
Gmina 
Rogów 

Budowa nowego budynku 
Gminnej Biblioteki w Rogowie 

Zadanie zrealizowane w okresie 1 lipca 2011 r. – 30 czerwca 
2013 r 

977 300 zł 
MKiDN, 

Budżet gminy 

9.  Miasto Brzeziny 

Modernizacja węzłów cieplnych 
W 2014 roku wykonano węzeł cieplny dla budynków przy ul. 
Przedwiośnie 11, Modrzewskiego 10 oraz węzeł cieplny 
grupowy na os. Kulczyńskiego 

94 454 zł Budżet miasta 

Modernizacja kotłowni 
W 2013 roku wykonano instalację c.o. z kotłownią w budynku 
szaletu miejskiego na targowisku miejskim 

11 993 zł Budżet miasta 

10.  
Zarząd Dróg 

Wojewódzkich w 
Łodzi 

Modernizacja dróg krajowych 
i wojewódzkich na terenie 
powiatu 

W 2014 r. na drodze wojewódzkiej Nr 704 na odcinku Kołacin – 
Kołacinek od km 20+925 do km 22+645 została wykonana 
odnowa nawierzchni jezdni 

753 822 zł 
Budżet Województwa 

Łódzkiego 

11.  Powiat Brzeziński 

Modernizacja i przebudowa 
dróg powiatowych: 

   

- przebudowa drogi powiatowej 
Jordanów- Eufeminów nr 2913 
E 

2014:  
Inwestycja obejmowała wyremontowanie odcinka drogi 
o długości 325 m.b. Wykonano nową nawierzchnię jezdni 
o szerokości 5,50 m, oczyszczono rowy i utwardzono pobocza. 
Kolejny etap robót remontowych obejmował: likwidację mostu 
w m. Gałkówek Kolonia, montaż dwóch przepustów łukowo-
kołowych oraz poszerzenie jezdni na odcinku 600 m.b. z 4,00 
m do 5,00m. 

372 742 zł 
NPPDL, Ministerstwo 

Infrastruktury i Rozwoju, 
Budżet gminy 

- integracja sieci 
komunikacyjnej powiatu 
brzezińskiego i zgierskiego: 
droga powiatowa 5103 E 
Niesułków – Kołacin – Jeżów 
o dł. 19,885 km 

2014:  
Inwestycja obejmowała wykonanie nowej nakładki asfaltowej 
na odcinku 250 m.b., a także ścinkę i utwardzenie poboczy 
w miejscowości Koziołki. 

58 154 zł Budżet Powiatu 
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Lp. 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Zadanie Informacja nt. realizacji zadania w latach 2013 i 2014 Poniesiony koszt Źródło finansowania 

- przebudowa drogi powiatowej 
nr 2912 E Brzeziny – Andrespol 

2014:  
Inwestycja obejmowała przebudowę 1 470 m.b. drogi wraz 
z przebudową skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2913 
E (97 m.b.) w miejscowości Jordanów. W wyniku przebudowy 
wykonano nawierzchnię jezdni na ciągu głównym drogi 
o szerokości 6,00 m, ścięcie i utwardzenie pobocza, chodniki 
wraz z barierkami ochronnymi oraz odtworzono rowy 
przydrożne. 

741 969 zł 
NPPDL,  

Budżet gminy 

- poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego poprzez 
likwidację przełomów na 
drodze powiatowej Nr 5103E, 
powstałych w wyniku budowy 
autostrady A-2, w 
miejscowościach Kobylin 
i Przyłęk Duży 

2013:  
Inwestycja obejmowała pierwszy etap tj. likwidację przełomów 
na drodze powiatowej 5103 E w m. Kobylin. W ramach zadania 
realizowano remont nawierzchni jezdni, utwardzenie poboczy 
oraz oczyszczenie i wyprofilowanie rowów odwadniających na 
odcinku o łącznej długości 180 m.  
 

113 383 zł Budżet powiatu 

- likwidacja zadoleń na drodze 
powiatowej Nr 2912 E 
w miejscowości Małczew 

2014:  
Inwestycja obejmowała likwidację przełomów w miejscowości 
Małczew o łącznej powierzchni 330 m2 oraz ścinkę poboczy. 

48 467 zł Budżet powiatu 

- poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego poprzez 
likwidację przełomów na 
drogach powiatowych Nr 
5100E i Nr 2920E, w 
miejscowościach Mościska 
i Janinów 

2013:  
W ramach zadania zrealizowano pierwszy etap tj. likwidację 
przełomów na drodze powiatowej 5 100 E w m. Janinów. 
Inwestycja obejmowała remont nawierzchni jezdni, 
utwardzenie poboczy oraz nieoczyszczenie i wyprofilowanie 
rowów odwadniających na odcinku 100 m 

67 871 zł Budżet powiatu 

12.  
Gmina  

Brzeziny 

Budowa i modernizacja dróg 
gminnych: 

   

- droga Adamów 
Opracowano projekt oraz przebudowano drogi w Adamowie 
o łącznej długości 1 109 m.b. 

243 361 zł Budżet gminy 

- m. Tworzyjanki 
Opracowano projekt oraz przebudowano drogę o dł. 540 m.b. 
w m. Tworzyjanki  

81 181 zł Budżet gminy 
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Zadanie Informacja nt. realizacji zadania w latach 2013 i 2014 Poniesiony koszt Źródło finansowania 

- m. Dąbrówka Mała 
2014: 
Przebudowano drogę w m. Dąbrówka Mała o długości 
990 m.b. 

199 318 zł Budżet gminy 

13.  

Gmina  
Brzeziny 

Budowa i modernizacja dróg 
gminnych na terenie powiatu 

2013:  
Przebudowano i zmodernizowano drogę o długości 1 170 m.b. 
w miejscowości Ignaców  
2014:  
Przebudowano drogę o długości 836 m.b. w miejscowości 
Paprotnia  

2013: 
181 686,52 zł  

2014: 
165 035,09 zł 

Urząd Marszałkowski, 
Budżet gminy 

Gmina 
Dmosin 

2013:  
Zmodernizowano nawierzchnię drogi w m. Kołacinek 
2014:  
Zmodernizowano nawierzchnię drogi w m. Kołacin 

2013: 
260 183 zł 

2014: 
 458 309 zł 

Urząd Marszałkowski, 
Budżet gminy 

Gmina 
Jeżów 

2013: 
Zmodernizowano drogę na osiedlu 850-lecia w Jeżowie etap III 
oraz etap I – droga Strzelna - Leszczyny 
2014:  
Zmodernizowano drogę w m. Rewica Kolonia 

2013: 
1 197 190 zł 

2014: 
2 013 604 zł 

Urząd Marszałkowski, 
Budżet gminy 

Gmina 
Rogów 

2013:  
Przebudowano ul. Moniuszki w Rogowie o długości 0,124 km 
2014: 
Przebudowano ul. Dworcową w Rogowie oraz wykonano 
poszerzenia jezdni w Wągrach 

2013: 
157 135 zł 

2014: 
294 981 zł 

Budżet gminy  
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Miasto 
Brzeziny 

2013:  
Przebudowano następujące ulice: Bohaterów Warszawy, 
Fredry, Żeromskiego, Andersa, św. Anny oraz Sportową,  
2014:  
Przebudowano następujące ulice: Głowackiego, Przedwiośnie, 
Bohaterów Warszawy, Różaną, Konwaliową, Daliową, 
Zawilcową, Skłodowskiej-Curie, Słowackiego. 
Na etapie projektowania znajdują się następujące ulice: 
Św. Anny, Przechodnia, Konstytucji 3 Maja, Tulipanowa oraz 
Kilińskiego 

2013:  
2 494 581 zł 

2014:  
2 603 659 zł 

Środki UE, 
Urząd Wojewódzki 

14.  Powiat Brzeziński 

Modernizacja i budowa dróg 
powiatowych – kolejne działania 

   

- modernizacja nawierzchni na 
drodze powiatowej nr 2940 E 
w miejscowości Józefów, 
gmina Rogów 

2013: 
Inwestycja obejmowała poszerzenie istniejącej nawierzchni 
bitumicznej o średnio 1,10 m. Wykonanie robót odbyło się po 
zachodniej stronie nawierzchni.  
2014: 
Inwestycja obejmowała poszerzenie nawierzchni z 4,20 m do 
5,60 m na odcinku 150 m.b. 

2013:  
85 386 zł 

2014: 
57 272 zł 

Budżet gminy 

- przebudowa drogi powiatowej 
Nr 2935 E Grodzisk - Trzcianka 
zniszczonej w związku  
z budową autostrady A-2 

2013: 
Inwestycja obejmowała poszerzenie jezdni do 5,00 m i wyko-
nanie warstwy ścieralnej na całej jej szerokości. W ramach 
przebudowy wykonana została jedna, dwukierunkowa jezdnia 
o nawierzchni asfaltowej.  
2014: 
Inwestycja obejmowała przebudowę drogi na odcinku długości 
1 013,50 m.b. Wraz z poszerzeniem nawierzchni do 5,00 m. 

2013:  
467 844 zł 

2014:  
425 683 zł 

Urząd Marszałkowski 
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Zadanie Informacja nt. realizacji zadania w latach 2013 i 2014 Poniesiony koszt Źródło finansowania 

15.  Powiat Brzeziński 

- budowa i modernizacja 
infrastruktury drogowej przy 
drogach powiatowych na 
terenie powiatu – budowa 
odwodnienia dróg 
powiatowych długości 
40,00 km 

Wykonano odwodnienie drogi powiatowej nr 5101 E Głowno - 
Kołacin w miejscowości Dmosin 

6 150 zł  Budżet powiatu 

16.  

Gmina  
Brzeziny 

Budowa i modernizacja 
infrastruktury drogowej przy 
drogach gminnych  

2013: 
Wyremontowano nawierzchnię asfaltową dróg gminnych, 
naprawiono i udrożniono rowy i przepusty na terenie Gminy 
Brzeziny oraz wyrównano drogę gruntową w m. Przanówka 
2014: 
Wykonano remont cząstkowy nawierzchni asfaltowej dróg 
gminnych w m. Rozworzyn, Jabłonów 

2013:  
55 027 zł 

2014: 
67 160 zł 

Budżet gminy 

Gmina 
Rogów 

2013:  
Odnowiono miejscowości Rogów i Józefów poprzez budowę 
chodników 

2013: 
350 945 zł 

PROW, 
Budżet gminy 

Miasto  
Brzeziny 

2013:  
Wyremontowano plac przy ul. Św. Anny,  
2014:  
Opracowano projekt: ciągu pieszo-rowerowego w Parku 
Miejskim, ciągu pieszego przy ul. Lasockich oraz ciągu pieszego 
przy ul. Kordeckiego  

2013: 
56 014 zł 

2014: 
13 788 zł 

Budżet miasta 
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Zadanie Informacja nt. realizacji zadania w latach 2013 i 2014 Poniesiony koszt Źródło finansowania 

17.  
Nadleśnictwo 

Brzeziny 
Prowadzenie prawidłowej 
gospodarki leśnej 

Gospodarka leśna podobnie jak w poprzedniej perspektywie 
prowadzona była zgodnie z zasadami przyjętymi w UE 
i podlegała corocznemu audytowi związanemu z uzyskanymi 
certyfikatami FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC 
(Programme for Endorsement of Forest Certification 
Schemes). Obszary leśne objęte były ciągłym monitoringiem, 
który wykonywany był przez pracowników Administracji Lasów 
Państwowych. Posterunek Straży Leśnej zapobiegał 
przestępstwom związanym ze szkodnictwem leśnym. 
Pracownicy Służby Leśnej corocznie inwentaryzowali 
stanowiska występowania chronionych gatunków roślin 
i zwierząt. Realizowany był także „Program Edukacji Leśnej 
Społeczeństwa”, w ramach którego leśnicy budują 
i udostępniają obiekty edukacyjne organizując i uczestnicząc 
w licznych akcjach o charakterze szeroko rozumianej ekologii. 

– Nadleśnictwo 

18.  
Wszystkie gminy 

oraz miasto 
Brzeziny 

Objęcie wszystkich mieszkańców 
zorganizowanym odbiorem 
odpadów komunalnych 
z gospodarstw domowych 

Z dniem 1 lipca 2013 gminy przejęły obowiązek odbierania i 
zagospodarowania odpadów komunalnych wraz z selektywną 
ich zbiórką. Gminy: Brzeziny, Dmosin, Jeżów należą do Związku 
Międzygminnego Bzura, który powstał w celu stworzenia 
i wdrożenia kompleksowego systemu gospodarki odpadami 
komunalnymi, obejmującego selektywną zbiórkę odpadów, 
odzysk, recykling i unieszkodliwianie. 
Prowadzono również akcje informacyjno-promocyjne w 
postaci bieżących informacji zamieszczanych w prasie lokalnej, 
na stronie internetowej oraz przekazywanie mieszkańcom 
przez sołtysów 

– Budżety gmin 

Wdrażanie programu 
gospodarki odpadami 
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19.  
Wszystkie gminy 

oraz miasto 
Brzeziny 

Popularyzacja selektywnej 
zbiórki odpadów 

Prowadzono działania informacyjne. Organizowane były 
spotkania z radymi, sołtysami i mieszkańcami w 
poszczególnych miejscowościach. Artykuły zamieszczane były 
w lokalnej prasie oraz na stronie internetowej Urzędów Gmin. 
Prowadzono również edukację ekologiczną, której celem było 
podnoszenie świadomości społecznej w zakresie gospodarki 
odpadami 

– Budżety gmin 

Wprowadzenie pełnej i 
powszechnej selektywnej zbiórki 
odpadów 

Część posesji na terenie Powiatu Brzezińskiego pozostała przy 
oddawaniu zmieszanych odpadów komunalnych.  

– – 

20.  
Gminy 

wiejskie 
w powiecie 

Usprawnienie 
i upowszechnienie zbiórki 
odpadów wielkogabarytowych, 
budowlanych oraz 
niebezpiecznych powstających 
w sektorze komunalnym 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, budowlanych oraz 
niebezpiecznych miała miejsce jesienią 2013 i 2014 roku 

– Budżet gminy 

21.  
Wszystkie gminy 

oraz miasto 
Brzeziny 

Zwiększanie odzysku surowców 
wtórnych w wyniku wstępnej 
segregacji odpadów 

od 1 lipca 2013 r. mieszkańcy, którzy zadeklarowali segregacje 
odpadów zostali zaopatrzeni w pojemniki, do których, 
w zależności od koloru, wrzucane są odpowiednie odpady 

– – 

22.  
Miasto 

Brzeziny 
Modernizacja składowiska 
odpadów w Brzezinach 

W 2013 roku dokonano zakupów inwestycyjnych na terenie 
składowiska odpadów (składowisko i sortownia)  

925 088 zł Budżet miasta 

23.  
Wszystkie gminy 

oraz miasto 
Brzeziny 

Opracowanie i realizacja 
programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest 

W analizowanej perspektywie czasowej z terenu Powiatu 
Brzezińskiego usunięto 407,675 Mg wyrobów zawierających 
azbest 

219 426 zł 
Budżety gmin, 

WFOŚiGW, Ministerstwo 
Gospodarki 

24.  
Wszystkie gminy 

oraz miasto 
Brzeziny 

Prowadzenie edukacji 
ekologicznej w zakresie ochrony 
lasów 

Prowadzono edukację ekologiczną dzieci oraz dorosłych. 
Rozdawano ulotki informacyjne oraz umieszczano informacje 
na stronie internetowej. Zadanie prowadzone było także przez 
Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej w Rogowie ul. Leśna 4 

– Budżety gmin 
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25.  
Wszystkie gminy 

oraz miasto 
Brzeziny 

Ścisła ochrona istniejących 
zasobów leśnych 

Dbano o stan zasobów przyrodniczych, ochronę zasobów 
leśnych przed wycinkami drzew oraz podjęto współpracę 
z nadleśnictwem 

– – 

Zadanie zrealizowane było także przez SGGW LZD w Rogowie – – 

26.  
Wszystkie gminy 

oraz miasto 
Brzeziny 

Kontynuacja działań 
edukacyjnych z zakresu ekologii 
dla dzieci i młodzieży 

Przeprowadzono warsztaty, konkursy plastycznych, konkursy 
wiedzy przyrodniczej, akcje sprzątania świata oraz zbiórki 
makulatury i baterii. 

– Budżety gmin 
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27.  
Wszystkie gminy 

oraz miasto 
Brzeziny 

Edukacja ekologiczna dorosłych 
– pogadanki na naradach 
sołtysów, rozdawanie ulotek 
informacyjnych, organizowanie 
seminariów, warsztatów 

Prowadzono edukację ekologiczną pn. „żyj ekologicznie 
i minimalizuj śmieci”. Realizacja zadania polegała na 
organizacji spotkań informacyjnych dla mieszkańców gmin, 
w tym: 
- rozdaniu i zademonstrowaniu zasady działania zgniatarek do 
puszek i butelek plastikowych, w celu propagowania 
minimalizacji ilości odpadów, zgniatarki będą otrzymywali 
mieszkańcy, którzy zadeklarowali segregację odpadów, torby 
papierowe mają na celu zaszczepić w mieszkańcach nawyk 
używania toreb papierowych lub wielokrotnego użytku, 
których używanie powoduje zmniejszenie ilość wytwarzanych 
odpadów, 

- rozdaniu broszury informującej o zasadach segregacji 
odpadów komunalnych w Gminie Rogów. Broszura ma na celu 
pomóc w pierwszym okresie wprowadzenia segregacji 
odpadów 

- realizacji zasad segregacji. Umożliwiło to mieszkańcom 
łatwiejsze zrozumienie, do jakiego pojemnika należy wrzucać 
poszczególne frakcje odpadów komunalnych. 

Realizacja zadania miała na celu budowanie świadomości 
zagrożeń ekologicznych w skali globalnej, co sprawia, że coraz 
częściej zwraca się uwagę na to, by rozwój cywilizacji i kultury 
oparty był na harmonijnym życiu z przyrodą. 

– 
WFOŚiGW,  

Budżety gmin 

28.  
Wszystkie gminy 

oraz miasto 
Brzeziny 

Popularyzacja ekologicznego 
rolnictwa, zdrowej żywności, 
promocja istniejących 
gospodarstw 

Promowano aktywny udziału rolników w ochronie środowiska, 
zmianie stylu życia, dążeniu do poprawy zdrowotności 
zwierząt. Zgłaszanie gospodarstw do różnego rodzaju 
konkursów ekologicznych. 

– – 
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Tabela 3. Realizacja zadań ujętych w Programie w latach 2015–2016 

Lp. 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Zadanie Informacja nt. realizacji zadania w latach 2013 i 2014 Poniesiony koszt Źródło finansowania 

1.  
Miasto 

Brzeziny 
Rozbudowa sieci wodociągowej 
- pojedyncze przyłącza 

2015: 
Wykonano przyłącze wodociągowe w ulicy Jana Pawła II 
Wykonano 3 przyłącza wodociągowe w ul. Wojska Polskiego 
2016:  
Wykonano przyłącze wodociągowe przy ul. Okrzei 3 

2015: 
11 234 zł 

2016: 
13 620 zł 

Budżet Miasta 

2.  
Gmina  

Brzeziny 
Bieżąca modernizacja urządzeń 
zaopatrzenia w wodę 

2015:  
Przebudowano wodociąg w m. Małczew o długości 35 m.b. 
Wybudowano wodociąg w m. Dąbrówka Mała o długości 
62,89 m.b. 
Wybudowano wodociąg w m. Rochna 
Zakupiono dwie pompy głębinowe (studnia głębinowa 
Dąbrówka Duża i Gałkówek Kolonia) 
2016:  
Rozbudowano sieć wodociągową w m. Rochna – odcinek 
o długości 282,00 m.b. 
Rozbudowano sieć wodociągową w m. Buczek – odcinek 
o długości 69,9 m.b. 
Rozbudowano sieć wodociągową w m. Jordanów – odcinek 
o długości 125,74 m.b. 
Przebudowano wodociągu w m. Dąbrówka Duża 
przeprowadzono termomodernizację SUW w Gałkówku Kolonii 

2015:  
62 347 zł 

 
2016:  

146 741 zł 

Budżet Gminy 
 

3.  
Gmina 
Jeżów 

Modernizacja stacji uzdatniania 
wody w miejscowości Jeżów 

2016:  
Wykonano dokumentację projektową dla planowanego 
przedsięwzięcia 

16 000 zł Budżet Gminy 

4.  
Gmina 
Rogów 

Modernizacja trzech stacji 
uzdatniania wody 

Modernizacja SUW w Przyłęku Dużym została zrealizowana 
przed rokiem 2013, natomiast modernizacje pozostałych SUW 
przesunięto do realizacji po 2017 roku 

– – 
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5.  
Miasto  

Brzeziny 

Rozbudowa kanalizacji 
sanitarnej na terenie Miasta 
Brzeziny 

W ramach zadania w 2015 roku wybudowano sieć kanalizacyjną 
w ul. Słowackiego, zmodernizowano kanalizację sanitarną 
wzdłuż ul. Waryńskiego i Zawilcowej oraz wykonano łącznie 
5 przyłączy kanalizacyjnych przy ul. Traugutta i Mickiewicza. 
W 2016 roku natomiast wykonano łącznie 4 przyłącza 
kanalizacyjne przy ul. Mickiewicza i Piłsudskiego 

2015: 
151 392 zł 

2016:  
35 153 zł 

Budżet Miasta 

Budowa sieci kanalizacji 
deszczowej 

W 2015 roku wybudowano sieć kanalizacyjną deszczową 
w ramach przebudowy ul. Przechodniej. W 2016 roku natomiast 
w ramach przebudowy ulic Niemcewicza, Małachowskiego 
i Dekerta wykonano kanalizacyjną deszczową  

2 229 423 zł 
Urząd Wojewódzki, 

Budżet Miasta 

6.  
Gmina 

Brzeziny 
Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków 

W 2015 roku wybudowano 209 przydomowych oczyszczalni 
ścieków. W 2016 roku wykonano dokumentację projektowo-
kosztorysową na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków 
na terenie gminy – 89 sztuk. 

2015: 
2 383 521zł 

2016: 
15 560 zł 

WFOŚiGW, PROW, 
Budżet Gminy, środki 
mieszkańców Gminy 

7.  
Gmina 
Dmosin 

Budowa sieci kanalizacyjnej na 
terenie Gminy Dmosin 

W 2015 roku wybudowano sieć kanalizacyjno-sanitarną 
w  m. Osiny 

 953 126 zł 
środki UE, PROW, 

WFOŚiGW,  
Budżet Gminy 

8.  
Miasto  

Brzeziny 
Modernizacja kotłowni 

Dla kotłów nr 1, 2 i 3 podłączonych do miejskiej sieci 
ciepłowniczej zastosowano filtrobiocyklony 

2015: 
846 030 zł 

Budżet Gminy 

9.  
Powiat  

Brzeziński 

Modernizacja i przebudowa 
dróg powiatowych: 

   

- Integracja sieci 
komunikacyjnej powiatu 
brzezińskiego i zgierskiego: 
droga powiatowa 5103 E 
Niesułków – Kołacin – Jeżów 
o dł. 19,885 km 

Wykonanie w 2016 r. dokumentacji projektowej na przebudowę 
drogi powiatowej nr 5103E na odcinku Przyłęk Duży – Kobylin. 
Realizacja przewidziana w 2017 r.    

24 000 zł PROW 
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- Poprawa bezpieczeństwa 
ruchu drogowego poprzez 
likwidację przełomów na 
drogach powiatowych Nr 
5100E i Nr 2920E, 
w miejscowościach Mościska 
i Janinów 

Zadanie tożsame z opisanym niżej: Przebudowa dróg 
powiatowych wraz z działaniami poprawiającymi odwodnienie 
korpusu drogowego (pkt 12) 

  

10.  
Gmina  

Brzeziny 

Budowa i modernizacja dróg 
gminnych: 

   

- Polik-Grzmiąca 
2015: 
Przebudowano drogę w miejscowości Polik na odcinku 
o długości 1200 m.b. 

378 494 zł 
Urząd Marszałkowski, 

Budżet Gminy 

- nakładka Bielanki 
2015: 
Przebudowano drogę w m. Bielanki na odcinku o długości 
1270 m.b. 

228 640 zł  

- Skoszewy-Janinów 
2016: 
Przebudowano drogę w miejscowości Janinów na odcinku 
o długości 500 m.b. 

155 628 zł  

- Jaroszki-Buczek 

2015: 
Wykonano projekt na przebudowę drogi w m. Jaroszki  
2016: 
Przebudowano drogę w miejscowości Jaroszki – I etap 
(800 m.b.), II etap (834 m.b.) 

2015: 
14 000 zł 

2016: 
552 996 zł 

 

11.  

Gmina  
Brzeziny 

Budowa i modernizacja dróg 
gminnych na terenie powiatu 

2015: 
Wykonano projekt na przebudowę drogi w m. Poćwiardówka 
oraz przebudowo drogę w m. Rochna  

122 957 zł  

Gmina 
Dmosin 

2015: 
Zmodernizowano nawierzchnię w m. Kałęczew  
2016: 
Zmodernizowano nawierzchnię w m. Borki 

2015: 
 249 651 zł 

2016: 
279 518 zł 

Urząd Marszałkowski, 
Budżet Gminy 
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Gmina 
Jeżów 

2015:  
Zmodernizowano drogę na odcinku Wola Łokotowa - Lubiska 
2016:  
Zmodernizowano drogę na odcinku Strzelna - Leszczyny 

2015:  
367 847 zł 

2016:  
518 158 zł 

Urząd Wojewódzki 

Gmina 
Rogów 

2015:  
Przebudowano drogę nr 121168E ul. Kopernika w Rogowie 
Przebudowano drogę  nr 121182 ul. Projektowana w Rogowie 
Przebudowano drogę  nr 121193 ul. Chopina w Rogowie 
2016:  
Przebudowano drogę na odcinku Mroga Górna –Jasień 
Przebudowano ulicę 3 Maja w Rogowie 

2015:  
94 502 zł 
70 998 zł 
92 555 zł 

2016:  
95 572 zł 
74 889 zł 

Budżet Gminy 

Miasto 
Brzeziny 

W 2015 roku przebudowano następujące drogi w mieście 
Brzeziny: ul. Różana, Konwaliowa, Daliowa, Zawilcowa, 
Tulipanowa, Przechodnia, Skłodowskiej-Curie, Kilińskiego, 
Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego oraz 
wykonano projekty dla ul. Małachowskiego, Młyńskiej i Sasanek 
Natomiast w 2016 roku wybudowano: ul. Młyńska, Sasanek,  
Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, Czartoryskiego, 
Małachowskiego, Niemcewicza, Dekerta, Potockiego, 
Czartoryskiego, Kilińskiego oraz wykonano projekty dla ul. 
Traugutta i Małachowskiego 

2015: 
2 785 388 zł 

2016: 
1 058 266 zł 

Budżet Państwa, 
Budżet Miasta 

12.  Powiat Brzeziński 

Modernizacja i budowa dróg 
powiatowych – kolejne 
działania: 

   

- Modernizacja drogi 
powiatowej nr 2937E  w m. 
Tadzin 

2016:  
Inwestycja obejmowała poszerzenie (wyrównanie) szerokości 
nawierzchni jezdni do szerokości 5,00 m wykonując konieczne 
roboty ziemne, ułożenie podbudowy w dwóch warstwach – 
stabilizację i warstwę tłuczenia kamiennego. 

206 341 zł 
Budżet samorządu 

województwa, Budżet 
Gminy Brzeziny 

- Modernizacja drogi 
powiatowej Nr 1320 E w m. 
Kołacinek 

Wyremontowano nawierzchnię jezdni i odtworzono rowy 73 305 zł  



Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzezińskiego  
na lata 2009–2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016, za lata 2011- 2016 

 

24 
 

Lp. 
Podmiot 

odpowiedzialny 
Zadanie Informacja nt. realizacji zadania w latach 2013 i 2014 Poniesiony koszt Źródło finansowania 

- Modernizacja dróg 
powiatowych celem 
zwiększenia bezpieczeństwa 
i dostępności wraz 
z działaniami zapobiegającymi 
podtopieniom w regionie 
Powiatu Brzezińskiego 

2015:  
Inwestycja obejmowała przebudowę dróg Nr 2913E w m. 
Gałkówek Kolonia, 2913E  w m. Eufeminów, 5100E w m. 
Brzeziny, 5103E w m. Poćwiardówka, 1150E w m.  Nowostawy 
Dolne, 2936E w m. Kraszew, 5101E w m. Nagawki, 2920E w m. 
Góra, 2918E w m. Popień PGR, 2918E w m. Józefów na łącznym 
odcinku 5 565 m.b.  
 

1 532 595 zł 
 

Urząd Marszałkowski, 
Budżet samorządu 

województwa, Budżet 
Gmin i Miasta Brzeziny 

- Modernizacja dróg 
powiatowych celem 
zwiększenia bezpieczeństwa 
i dostępności wraz z 
działaniami zapobiegającymi 
podtopieniem w regionie 
Powiatu  Brzezińskiego- etap 
II 

W 2015 roku wykonano dokumentację projektową inwestycji 29 550 zł Budżet Miasta 

- Przebudowa dróg 
powiatowych wraz z 
działaniami poprawiającymi 
odwodnienie korpusu 
drogowego 

2016: 
Zakres robót obejmował remont cząstkowy nawierzchni emulsją 
asfaltowa i grysami oraz wykonanie w dwóch warstwach cienkiej 
nawierzchni z mieszanki mineralno-emulsyjnej na zimno na 
drogach Nr 2911 E, 2935 E, 5103 E, 2920 E.  

341 190 zł Budżet Miasta 

13.  Powiat Brzeziński 

Budowa i modernizacja 
infrastruktury drogowej przy 
drogach powiatowych na 
terenie powiatu – budowa 
odwodnienia dróg 
powiatowych długości 
40,00 km 

W 2015 roku wykonano odwodnienie drogi powiatowej 5101E 
(Głowno ul. Sikorskiego – Dmosin – Kołacin), natomiast w 2016 
roku, odwodnienie drogi powiatowej 5101E w miejscowości 
Osiny i Dmosin. Inwestycja obejmowała odtworzenie 
infrastruktury odwodnieniowej w m. Osiny. Oczyszczono rowy 
przyrożne, umocniono skarpy kiszą faszynową, wykonano 3 
przepusty, kanał z rur oraz studnię osadnikową. 

2015 r: 
9 834 zł  
2016 r: 

155 360 zł 

WFOŚiGW 
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14.  

Gmina  
Brzeziny 

Budowa i modernizacja 
infrastruktury drogowej przy 
drogach gminnych  

W 2015 roku zrealizowano następujące zadania:  
- wypełnienie kruszywem zadoleń na drodze w m. Michałów, 

poszerzenie drogi w Poliku, uzupełnienie poboczy dróg 
gminnych, 

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej dróg gminnych 
położonych w msc. Bogdanka, Tworzyjanki, Janinów, 
Jabłonów i Jaroszki 

- budowa oświetlenia w msc. Adamów o długości 425 mb. 
Rok 2016:  
- zakup kruszywa na drogi, 
- wykonanie remontu cząstkowego nawierzchni asfaltowych, 
- naprawa dróg gminnych w m. Grzmiąca, Syberia, Jaroszki, 

Rozworzyn, Tadzin i Witkowice. 

2015: 
51 255 zł 

 
 

63 805 zł 
 
 

129 484 zł 
2016: 

28 782 zł 
20 480 zł 

 
18 450 zł 

 

Budżet Gminy 

Gmina 
Rogów 

W 2015 roku przebudowano przepust w Kotulinie 88 260 zł Budżet Gminy 

Miasto  
Brzeziny 

W roku 2016 wyremontowano ciągów pieszych wzdłuż ul. 
Lasockich,  Dąbrowskiego, Kilińskiego oraz utwardzono teren 
przy ul. Bohaterów Warszawy 

550 586 zł Budżet Miasta 
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15.  
Nadleśnictwo 

Brzeziny 
Prowadzenie prawidłowej 
gospodarki leśnej 

Gospodarka leśna, podobnie jak w poprzednich perspektywach, 
prowadzona była zgodnie z zasadami przyjętymi w UE 
i podlegała corocznemu audytowi związanemu z uzyskanymi 
certyfikatami FSC (Forest Stewardship Council) oraz PEFC 
(Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes). 
Obszary leśne objęte były ciągłym monitoringiem, który 
wykonywany był przez pracowników Administracji Lasów 
Państwowych. Posterunek Straży Leśnej zapobiegał 
przestępstwom związanym ze szkodnictwem leśnym. 
Pracownicy Służby Leśnej corocznie inwentaryzowali stanowiska 
występowania chronionych gatunków roślin i zwierząt. 
Realizowany był także „Program Edukacji Leśnej 
Społeczeństwa”, w ramach którego leśnicy budują 
i udostępniają obiekty edukacyjne organizując i uczestnicząc 
w licznych akcjach o charakterze szeroko rozumianej ekologii. 

– Nadleśnictwo 

16.  
Wszystkie gminy 

oraz miasto 
Brzeziny 

Objęcie wszystkich 
mieszkańców zorganizowanym 
odbiorem odpadów 
komunalnych z gospodarstw 
domowych 

Obowiązek realizowany przez cały 2015 i 2016 r. Gminy: 
Brzeziny, Dmosin, Jeżów należą do Związku Międzygminnego 
Bzura, który powstał w celu stworzenia i wdrożenia 
kompleksowego systemu gospodarki odpadami komunalnymi, 
obejmującego selektywną zbiórkę odpadów, odzysk, recykling i 
unieszkodliwianie. Prowadzono również akcje informacyjno-
promocyjne w postaci bieżących informacji zamieszczanych w 
prasie lokalnej, na stronie internetowej oraz przekazywanie 
mieszkańcom przez sołtysów 

– Budżety gmin 

Wdrażanie programu 
gospodarki odpadami 
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17.  
Wszystkie gminy 

oraz miasto 
Brzeziny 

Popularyzacja selektywnej 
zbiórki odpadów 

Prowadzono działania informacyjne. Organizowane były 
spotkania z radymi, sołtysami i mieszkańcami w poszczególnych 
miejscowościach. Artykuły zamieszczane były w lokalnej prasie 
oraz na stronie internetowej Urzędów Gmin. 
Prowadzono również edukację ekologiczną, której celem było 
podnoszenie świadomości społecznej w zakresie gospodarki 
odpadami 

– Budżety gmin 

Wprowadzenie pełnej 
i powszechnej selektywnej 
zbiórki odpadów 

Część posesji na terenie Powiatu Brzezińskiego pozostała przy 
oddawaniu zmieszanych odpadów komunalnych.  

– – 

18.  
Wszystkie gminy 

oraz miasto 
Brzeziny 

Usprawnienie 
i upowszechnienie zbiórki 
odpadów wielkogabarytowych, 
budowlanych oraz 
niebezpiecznych powstających 
w sektorze komunalnym 

Zbiórka odpadów wielkogabarytowych, budowlanych oraz 
niebezpiecznych miała miejsce jesienią 2015 i 2016 roku. 
W Gminie Jeżów w 2015 roku utworzono stały punkt zbiórki 
w ramach umowy, natomiast w roku 2016 ww. odpady zbierano 
za pomocą mobilnego punktu. Ponadto miasto Brzeziny 
rozpowszechniało informacje o działalności PSZOK za pomocą  
ulotek i artykułów prasowych 

– Budżety gmin 

19.  
Wszystkie gminy 

oraz miasto 
Brzeziny 

Zwiększanie odzysku surowców 
wtórnych w wyniku wstępnej 
segregacji odpadów 

Odpady selektywnie zbierane mieszkańcy mogą dostarczyć do  
PSZOK w Brzezinach, ul. Łódzka 35. Mieszkańcy, którzy 
zadeklarowali segregacje odpadów zostali zaopatrzeni w 
pojemniki, do których, w zależności od koloru, wrzucane są 
odpowiednie odpady 

– – 

20.  
Miasto 

Brzeziny 
Modernizacja składowiska 
odpadów w Brzezinach 

Uzyskano dokumentację niezbędną do zamknięcia składowiska 
odpadów  

200 000 zł Budżet Miasta 

21.  
Wszystkie gminy 

oraz miasto 
Brzeziny 

Opracowanie i realizacja 
programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest 

W analizowanej perspektywie czasowej z terenu Powiatu 
Brzezińskiego usunięto 489,82 Mg wyrobów zawierających 
azbest 

253 305 zł 
Budżety gmin, 

WFOŚiGW 
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22.  
Wszystkie gminy 

oraz miasto 
Brzezin 

Prowadzenie edukacji 
ekologicznej w zakresie 
ochrony lasów 

Prowadzono edukację ekologiczną dzieci oraz dorosłych. 
Rozdawano ulotki informacyjne oraz umieszczano informacje na 
stronie internetowej. Zadanie prowadzone było także przez 
Centrum Edukacji Przyrodniczo Leśnej w Rogowie ul. Leśna 4 

– Budżety gmin 

23.  
Wszystkie gminy 

oraz miasto 
Brzeziny 

Ścisła ochrona istniejących 
zasobów leśnych 

Dbano o stan zasobów przyrodniczych, ochronę zasobów 
leśnych przed wycinkami drzew oraz podjęto współpracę 
z nadleśnictwem – – 

Zadanie zrealizowane było także przez SGGW LZD w Rogowie 

24.  
Wszystkie gminy 

oraz miasto 
Brzeziny 

Kontynuacja działań 
edukacyjnych z zakresu ekologii 
dla dzieci i młodzieży 

Przeprowadzono warsztaty, konkursy plastycznych, konkursy 
wiedzy przyrodniczej, akcje sprzątania świata oraz zbiórki 
makulatury i baterii. 

– – 

25.  
Wszystkie gminy 

oraz miasto 
Brzeziny 

Edukacja ekologiczna dorosłych 
– pogadanki na naradach 
sołtysów, rozdawanie ulotek 
informacyjnych, organizowanie 
seminariów, warsztatów 

Prowadzono edukację ekologiczną pn. „żyj ekologicznie 
i minimalizuj śmieci”. Realizacja zadania polegała na organizacji 
spotkań informacyjnych dla mieszkańców gmin, w tym: 
- rozdaniu i zademonstrowaniu zasady działania zgniatarek do 
puszek i butelek plastikowych, w celu propagowania 
minimalizacji ilości odpadów, zgniatarki będą otrzymywali 
mieszkańcy, którzy zadeklarowali segregację odpadów, torby 

– – 
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Edukacja ekologiczna dorosłych 
– pogadanki na naradach 
sołtysów, rozdawanie ulotek 
informacyjnych, organizowanie 
seminariów, warsztatów 

papierowe mają na celu zaszczepić w mieszkańcach nawyk 
używania toreb papierowych lub wielokrotnego użytku, których 
używanie powoduje zmniejszenie ilość wytwarzanych 
odpadów, 

- rozdaniu broszury informującej o zasadach segregacji odpadów 
komunalnych w Gminie Rogów. Broszura ma na celu pomóc w 
pierwszym okresie wprowadzenia segregacji odpadów 

- realizacji zasad segregacji. Umożliwiło to mieszkańcom 
łatwiejsze zrozumienie, do jakiego pojemnika należy wrzucać 
poszczególne frakcje odpadów komunalnych. 

Realizacja zadania miała na celu budowanie świadomości 
zagrożeń ekologicznych w skali globalnej, co sprawia, że coraz 
częściej zwraca się uwagę na to, by rozwój cywilizacji i kultury 
oparty był na harmonijnym życiu z przyrodą. 

26.  
Gmina i miasto 

Brzeziny 

Opracowanie programu 
popularyzacji energii 
odnawialnej i technologii 
przyjaznych środowisku 

W 2015 roku na terenie Gminy Brzeziny zainstalowano 49 
kolektorów słonecznych, natomiast w roku 2016 wykonano 
dokumentację projektowo-kosztorysową w postaci projektów 
grupowych w zakresie montażu instalacji kolektorów 
słonecznych oraz pieców c. o. opalanych biomasą. 
Ponadto miasto Brzeziny realizowało projekt „Innowacje w 
zróżnicowanych rozwiązaniach fotowoltaicznych w mieście 
Brzeziny” – montaż paneli fotowoltaicznych na budynkach 
użyteczności publicznej. W analizowanej perspektywie czasowej 
opracowano audyty energetyczne dla 3 budynków użyteczności 
publicznej, wybudowano również wielofunkcyjną halę sportową 
w technologii pasywnej 

– 

 
PROW, WFOŚiGW, 

Budżet Gminy, środki 
mieszkańców gminy 

 

Wdrożenie programu 
popularyzacji energii 
odnawialnej i technologii 
przyjaznych środowisku 

Popularyzacja alternatywnych 
źródeł energii 

Analiza możliwości 
wykorzystania alternatywnych 
źródeł energii 



Raport z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzezińskiego  
na lata 2009–2012 z uwzględnieniem lat 2013-2016, za lata 2011- 2016 

 

30 
 

3. Podsumowanie i wnioski 

Program Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzezińskiego na lata 2009–2012 

z uwzględnieniem lat 2013-2016 stanowi główne narzędzie do prowadzenia polityki 

ekologicznej na terenie powiatu brzezińskiego. Realizacja zadań w nim zawartych w latach 

2011 – 2016 wpłynęła pozytywnie na poprawę stanu środowiska na terenie powiatu. 

Zrealizowano szereg inwestycji dotyczących m.in. rozbudowy sieci kanalizacyjnej, 

ograniczenia emisji substancji do powietrza (termomodernizacje budynków i modernizacje 

dróg) oraz prowadzono działania z zakresu edukacji ekologicznej.  

Największym problemem w realizacji zadań są niewystarczające środki finansowe 

jakimi dysponuje Starostwo Powiatowe oraz Urzędy Gmin, dlatego też realizacja niektórych 

zadań jest uzależniona od możliwości pozyskania dofinansowania m.in. z Narodowego 

Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Wojewódzkiego 

Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi oraz Regionalnego 

Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego. 

Podsumowując, działania podjęte w latach 2011-2016 wpisują się w założenia i cele 

wyznaczone w Programie Ochrony Środowiska dla Powiatu Brzezińskiego i oddziaływują 

pozytywnie na środowisko. Pełna ocena stopnia poprawy stanu środowiska w powiecie 

wymaga jednak dłuższego przedziału czasu oraz dalszych działań inwestycyjnych. 


