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1. Wstęp           
1.1. Podstawa prawna 

 Zgodnie z art. 17 ust. 1 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska 

(t.j. z 2008 r. Dz. U. Nr 25, poz. 150 z póź. zm.) w celu realizacji polityki ekologicznej państwa 

wszystkie szczeble administracji samorządowej mają obowiązek opracowania programów 

ochrony środowiska. Wykonując ten obowiązek organ wykonawczy Miasta i Gminy Drobin 

opracował dokument pn. Program ochrony środowiska dla Związku Gmin Regionu Płockiego 

Miasto i Gmina Drobin na lata 2004 - 2011, który przyjęty został Uchwałą Nr 174/XXVI/05 

Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 10 czerwca 2005 roku. Według art. 18 ust. 2 cyt. ustawy, 

z wykonania programu organ wykonawczy gminy sporządza co 2 lata raport, który przedstawia 

radzie gminy.  

 

 Podstawę prawną niniejszego opracowania stanowią m.in. następujące akty prawne: 

1) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku – Prawo ochrony środowiska (t.j. z 2008 r. 

Dz. U. Nr 25, poz. 150 z póź. zm.).  

2) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach (t. j. Dz. U. z 2010 r. Nr 185, poz. 1243 

z póź. zm.).  

3) Ustawa z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, 

poz. 1591 z póź. zm.). 

4) Ustawa z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym 

(Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z póź. zm.). 

 

1.2. Cel przygotowania raportu 

 Celem niniejszego opracowania jest ocena efektów realizacji zadań ujętych na lata 2010-

2011 w Programie ochrony środowiska dla Związku Gmin Regionu Płockiego Miasto i Gmina 

Drobin na lata 2004 - 2011. Raport ponadto ma za zadanie ukazać zmiany stanu środowiska na 

obszarze Miasta i Gminy Drobin. Wnioski z Raportu powinny zostać wykorzystane podczas 

aktualizacji gminnego Programu ochrony środowiska i pomóc w określeniu niezbędnych działań 

na przyszłość. 

 

 

1.3. Okres, jaki obejmuje raport 

 Raport obejmuje okres sprawozdawczy dwóch lat kalendarzowych od dnia 01 stycznia 

2010 roku do dnia 31 grudnia 2011 roku, według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku. 

 

1.4. Zakres raportu 

 W skład niniejszego Raportu wchodzą następujące składowe:  
1. Stan realizacji działań w latach 2010-2011 ujętych w gminnym Programie ochrony środowiska 

na lata 2004-2011 – stan na dzień 31 grudnia 2011 roku, w zakresie: 

a) Jakość wód i stosunki wodne 

b) Powietrze 

c) Hałas i wibracje 

d) Promieniowanie elektromagnetyczne 

e) Poważne awarie i zagrożenia naturalne 

f) Ochrona przyrody i krajobrazu 
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g) Gleby 

h) Ochrona zasobów kopalin 

i) Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii 

j) Edukacja ekologiczna 

2. Ocena sposobu i źródeł finansowania zaplanowanych zadań i przedsięwzięć w latach 2010 – 

2011 ujętych w gminnym Programie ochrony środowiska w latach 2004 -2011. 

3. Ocena systemu monitoringu w tym wartości wskaźników pozwalających na określenie 

sposobu oraz stopnia realizacji celów i zadań zdefiniowanych w programie ochrony środowiska, 

z uwzględnieniem ich jakości i ilości. 

  

1.5. Materiały źródłowe 

1) Program ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Drobin 

2) Program ochrony środowiska dla powiatu płockiego 

3) Program ochrony środowiska gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 

4) Krajowy Program Oczyszczania Ścieków Komunalnych 

5) Krajowy Program Zwiększania Lesistości. 

6) Roczniki statystyczne 

7) Raporty o stanie środowiska województwa mazowieckiego 

8) Realizacja budżetu Miasta i Gminy w Drobinie w 2005 i 2009 roku 

9) Realizacja Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w 2005 i 2009 roku. 

10)  Natura 2000 – Europejska sieć ekologiczna, Ministerstwo Środowiska 

11)  Ocena stanu środowiska w powiecie płockim 

12)  Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Drobin 

13)  Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin 

14)  Strony www Ministerstwa Środowiska, Główny Urząd Statystyczny 

15)  Informacje od przedsiębiorców 
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2. Stan realizacji działań w latach 2010-2011 ujętych w gminnym Programie 

ochrony środowiska na lata 2004-2011  
2.1 Ogólne założenia Programu ochrony środowiska  

Naczelną zasadą przyjętą w Programie ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Drobin 

jest zasada zrównoważonego rozwoju w celu umożliwienia lepszego zagospodarowania 

istniejącego potencjału gminy (zasobów środowiska, surowców naturalnych, infrastruktury, jak 

i ludzi oraz wiedzy). 

Nadrzędny cel Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Drobin sformułowany 

został następująco: „Osiągnięcie trwałego rozwoju Drobina i zwiększenie atrakcyjności Gminy 

poprzez poprawę środowiska przyrodniczego i ochronę jego zasobów”. 

Realizacja tego celu następuje poprzez poprawę jakości środowiska i bezpieczeństwa 

ekologicznego, ochronę dziedzictwa przyrodniczego i racjonalne użytkowania zasobów 

przyrody, zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii oraz realizację 
zadań o charakterze systemowym. 

Kierując się podanymi powyżej kryteriami, wyznaczone zostały następujące priorytetowe 

zadania ekologiczne dla Miasta i Gminy Drobin z zakresu ochrony środowiska, co do których 

zostały podjęte działania zmierzające do poprawy aktualnego stanu środowiska: 

 osiągnięcie wysokiej jakości wód powierzchniowych i ochrona zasobów wodnych  

 poprawa gospodarki odpadami komunalnymi poprzez budowę kompleksowego systemu 

 ochrona przed hałasem 

 przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska z tytułu klęsk żywiołowych i poważnych 

awarii. 

W zakresie ochrony dziedzictwa przyrodniczego i racjonalnego użytkowania zasobów przyrody: 

 ochrona i rozwój środowiska przyrodniczego (w tym zasobów leśnych)  i krajobrazu.  

W zakresie zrównoważonego wykorzystania surowców, materiałów, wody i energii 

 oszczędne gospodarowanie zasobami wody 

 wzrost wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

W zakresie zadań systemowych 

 rozwój edukacji ekologicznej 

 

2.2 Jakość wód i stosunki wodne                    

 

Cel strategiczny: Poprawa jakości wód powierzchniowych i podziemnych w aspekcie wymaganych  

                                standardów oraz ich ochrona i racjonalizacja użytkowania 

 

Cele średnioterminowe dla gminy Drobin do roku 2011: 

 Osiągnięcie właściwych standardów wód powierzchniowych i podziemnych pod względem 

jakościowym 

 Zapewnienie mieszkańcom gminy dostępu do wody o odpowiedniej jakości i niezbędnej 

ilości,  

 Ochrona wód podziemnych przed zanieczyszczeniem ze źródeł punktowych i obszarowych 

 Rozwój i modernizacja infrastruktury ochrony środowiska (wodociągi i kanalizacja), 

 Współpraca ponadlokalna w celu ochrony wód powierzchniowych i podziemnych 
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Tabela 1. Realizacja zadań z zakresu „Jakość wód i stosunki wodne” 

Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

realizująca 
Opis podjętych działań Rok realizacji 

Przyczyny 

braku realizacji 

1. Budowa sieci 
wodociągowej w gminie 

Burmistrz Budowa sieci wodociągowej w Drobinie ul. Zaleska 55a. 
Sieć wodociągowa z rur PCW dn 110 o długości 380 m, hydranty ppoż. - szt. 4, 
zasuwy żeliwne dn 100 – szt. 3. 

Wartość robót budowlanych – 51.460,98 zł 
 
 

2010 n.d. 

2. Budowa zbiorczych 

systemów kanalizacji 
wiejskiej w 
miejscowościach Łęg 
Probostwo, Rogotwórsk, 
Cieszewo 

Burmistrz W pierwszej kolejności dążono do skanalizowania Miasta Drobin. 
Stopień skanalizowania Miasta Drobin wynosi ok. 98 %. Długość kanalizacji 
sanitarnej obecnie wynosi ok. 13,09 km.  
 

W następnych latach planowane będzie Budowa zbiorczych systemów 
kanalizacji wiejskiej w wybranych miejscowościach gminy Drobin. 
 
W 2008 roku  zrealizowana została inwestycja pn. Budowa kanalizacji sanitarnej 
w PGR Krajkowo” – ze środków własnych Gminy oraz Agencji Nieruchomości 
Rolnych. Projekt swym zakresem obejmuje budowę kanalizacji sanitarnej o 
całkowitej długości 498 m. 

2010-2011  n.d. 

3. Budowa oczyszczalni 

ścieków w 
miejscowościach Łęg 
Probostwo, Rogotwórsk, 
Cieszewo 

Burmistrz  

W 2009 zrealizowano inwestycję pn. Budowa oczyszczalni ścieków w PGR 
Krajkowo typu EKOPAN – 3 o poj. 15m³. ze środków własnych Gminy, 
Agencji Nieruchomości Rolnych oraz planowanego dofinansowania 
z WFOŚiGW. Inwestycja została oddana do użytku w 2010 r. 

 

  n.d. 

4. Inwentaryzacja 

zbiorników 
bezodpływowych dla 
ścieków 

Burmistrz, 
właściciele 

Inwentaryzacja zbiorników bezodpływowych dla ścieków została 
przeprowadzona na terenie Miasta i Gminy Drobin w latach 2004-2005: 

Ogółem zinwentaryzowano: 561 zbiorników, 

w tym 

Gmina – 529 szt. 

Miasto – 32 szt. 

 

Zrealizowano w 

latach 2004 - 
2005 

n.d. 

5. Opracowanie koncepcji 
uporządkowania 
gospodarki ściekowej 

Burmistrz W roku 2010-2011 wezwaliśmy 45 mieszkańców do przyłączenia 
nieruchomości do kanalizacji ściekowej. Obecnie do kanalizacji ściekowej 
pozostało do przyłączenia 30 posesji. 

2010-2011 n.d. 
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dla całej gminy  
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej  w Drobinie ul. Zaleska 55a. 
Kanalizacja sanitarna z rur PCV dn 200 o długości 390 m, studzienki rewizyjne 
z kręgów żelbetowych o średnicy dn 1200 – szt. 14. 
Wartość robót budowlanych – 108.302,67 zł 

6. Opracowanie i 
wdrożenie systemu 
informowania 

społeczeństwa o jakości 
wody do picia 

Użytkownicy ujęć 
wód podziemnych 

Informacje o jakości wody zamieszczane są na tablicy ogłoszeń w Urzędzie oraz 
dostępne są na indywidualne potrzeby mieszkańców w Referacie Rozwoju 
Gospodarczego. 

2010-2011 n.d. 

7. Opracowanie i 

wdrożenie programu 
działań na rzecz 
ograniczenia spływu 
zanieczyszczeń 
azotowych ze źródeł 

rolniczych, środków 
ochrony roślin 

WODR, rolnicy, 

przedsiębiorcy, 
Burmistrz 

Brak realizacji  Brak delegacji 
ustawowej 

8. Konserwacja urządzeń 
melioracyjnych 

WZMiUW w W-

wie, Oddział w 
Płocku 

Zadania są realizowane przez WZMiUW w Warszawie Oddział w Płocku przy 
współpracy ze Spółkami Wodnymi 

2010-2011 n.d. 

9. Melioracja użytków 
rolnych o wysokich 

klasach bonitacyjnych - 
kontynuacja 

WZMiUW w W-
wie, Oddział w 
Płocku 

Zadania są realizowane przez WZMiUW w Warszawie Oddział w Płocku przy 
współpracy ze Spółkami Wodnymi 

2010-2011 n.d. 

10. Budowa przydomowych 

oczyszczalni ścieków - 
kontynuacja 

inwestorzy Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przez przedsiębiorców i 
właścicieli prywatnych nieruchomości 

Ogółem  - 8 szt. oczyszczalni przydomowych, w tym 

Miasto: 1 szt. 

Gmina: 7 szt. 

2010-2011 n.d. 

11. Budowa płyt 
obornikowych 

Rolnicy W latach 2010-2011 nie wydano żadnej opinii urbanistycznych dla potrzeb 
lokalizacji płyty obornikowej. 

 

2010-2011 n.d. 
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2.3 Powietrze 

    

   Cel strategiczny: Utrzymanie dotychczasowej jakości powietrza atmosferycznego na Terenie Miasta i Gminy Drobin 

 

Ochrona powietrza polega głównie na zapobieganiu powstawaniu zanieczyszczeń, ograniczanie lub eliminowanie wprowadzanych do 

powietrza substancji w celu zmniejszenia stężeń dopuszczalnych lub utrzymanie ich na dotychczasowym poziomie.  

 

Cele średnioterminowe dla gminy Drobin do roku 2011: 

1. Ograniczanie wielkości emisji zanieczyszczeń komunikacyjnych 

2. Ograniczenie emisji ze źródeł komunalnych, szczególnie niskiej emisji 

3. Rozwój monitoringu powietrza na terenie gminy  

 

 

Tabela 2. Realizacja zadań z zakresu „Powietrze” 

Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

realizująca 
Opis podjętych działań Rok realizacji 

Przyczyny braku 

realizacji 

1. Rozbudowa ścieżek pieszych i 
rowerowych, 

Burmistrz Brak realizacji 
 
 
 
 

2010-2011 Wykonano w 
poprzednim okresie 
sprawozdawczym 

2. Inwentaryzacja źródeł zorganizowanej 
i rozproszonej emisji zanieczyszczeń 

do atmosfery 

Burmistrz Brak realizacji  Brak delegacji 
ustawowej 

 

3. Zwiększenie udziału odnawialnych 
źródeł energii w bilansie 
energetycznym gminy, poprzez 
dokonanie w pierwszym etapie działań 
analizy możliwości i inwentaryzację 
potencjału tego typu energii na terenie 

gminy 

Burmistrz 1. W dniu 04.02.2011 r. o godz. 11:00 w Urzędzie Miasta i 
Gminy Drobin odbyło się spotkanie mieszkańców naszej 
gminy z przedstawicielami Fundacji Poszanowania Energii 
HETMAN-CB, dotyczące zestawów solarnych. 
Podczas spotkania omówiono zasady dotacji na zakup 
zestawów solarnych ich działanie oraz aspekty techniczne. 

Zgłosiło się 28 osób zainteresowanych zakupem kolektorów 
słonecznych, a tylko 2 osoby skorzystały z programu.  
 
2. W 2010 roku Miasto i Gmina Drobin złożyła wniosek o 
dofinansowanie projektu realizowanego w ramach 

2010-2011 n.d. 
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Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego 2007 - 2013 (RPO WM) projektu pn. 

„Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin 
połączona z likwidacją emisji CO2”. 
Celem projektu jest budowa nowoczesnej, ekologicznej 
ciepłowni opalanej biomasą wraz z modułem kogeneracji w 
technologii ORC oraz z przebudową ciepłociągu na terenie 
miasta 
Drobin w 2012 roku. 
 

3. W dniu 28.11.2011 r. w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin 
odbyło się spotkanie (szkolenie) dla mieszkańców gminy 
(rolników), zorganizowane przez Stowarzyszenie Energii 
Odnawialnej z Warszawy, pt. „Innowacyjne technologie w 
odnawialnych źródłach energii w gminach wiejskich 
województwa mazowieckiego”. Celem spotkania było 
przedstawienie możliwości zastosowania małych 
odnawialnych źródeł energii, płynących z nich korzyści oraz 

uniezależnienie się w pewnym zakresie od dostawców energii 
elektrycznej. 
 
4. W 2011 r. Burmistrz Miasta i Gminy Drobin podjął 
rozmowy z przedstawicielami Polskiej Grupy Biogazowej 
specjalizującej się w projektowaniu, budowie oraz eksploatacji 
wysokowydajnych biogazowi rolniczych.  
Biogazownia rolnicza jest instalacją służącą do produkcji 
„zielonej energii ( energii elektrycznej i cieplnej)”- biogazu 

wytwarzanego z odchodów zwierzęcych, biomasy lub 
odpadów organicznych.  
 
5. Rada Miejska w Drobinie w dniu 08 listopada 2010r  
podjęła Uchwałę Nr. 268/XLIX/10 w sprawie przystąpienia do 
sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania 
przestrzennego terenu położonego w obrębie geodezyjnym 
Chudzyno , Kolonia Chudzyno , Chudzynek , oraz Uchwałę  

w dniu 28 kwietnia 2011r Nr. 41/VI/2011 w sprawie 
przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego dla obrębów geodezyjnych  
Biskupice , Czeszewo , Dobrosielice Zalesie II, Karsy , 
Niemczewo , Nowa Wieś , PGR Nagórki Dobrskie , Setropie . 
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W roku 2010 – 2011 jednocześnie realizowaliśmy 
opracowanie planistyczne pod nazwą Studium uwarunkowań i 

kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu 
Miasta i Gminy Drobin uwzględniając potrzeby w zakresie 
lokalizacji odnawialnych źródeł energii. Rada Miejska 
Drobina w dniu 28 grudnia 2011 r. Uchwałą Nr 92/XII/2011 
zatwierdziła „ studium „. 
Koszty poniesione na opracowanie studium w latach 2010-
2011 wyniosły 31 tyś zł. 

4. Opracowanie planu zaopatrzenia w 

ciepło, energię elektryczną i gaz 

Burmistrz Uchwała Nr 51/VII/11 Rady Miejskiej w Drobinie z dnia 30 

czerwca 2011 r. w sprawie uchwalenia „Założeń do planu 
zaopatrzenia Gminy Drobin w energię elektryczną, ciepło i 
paliwa gazowe” 

2011  

5. Uwzględnienie w planie 
zagospodarowania przestrzennego 
gminy zamiany tradycyjnych kotłowni 
opalanych węglem na kotłownie 

ekologiczne 

Burmistrz Uchwała Nr 220/XLIII/10 Rady Miejskiej w Drobinie z 
dnia 11 marca 2010 r.  w sprawie uchwalenia miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego obszaru położonego 
w mieście Drobin. 

W przypadku realizowania nowych kotłowni lokalnych plan 
wymaga stosowania paliw zapewniających dotrzymanie 
obowiązujących norm emisji zanieczyszczeń, a także 
stosowania urządzeń do wytwarzania ciepła o dużej 
sprawności. 
Koszt wykonania planu wyniósł ponad 90 tyś zł. (II rata płatna 
w 2010 r. – 36 tyś zł). 

2009-2010  
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2.4 Hałas i wibracje 

 

Cel strategiczny: Ograniczanie uciążliwości akustycznych na obszarze gminy 

 
 

Cele średnioterminowe i kierunki działań do roku 2011: 

1. Utrzymanie aktualnego poziomu hałasu w obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest 

korzystna 

2. Ograniczenie poziomu hałasu emitowanego przez środki transportu wzdłuż głównych 

dróg
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Tabela 3. Realizacja zadań z zakresu „Hałas i wibracje” 

Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

realizująca 
Opis podjętych działań Rok realizacji 

Przyczyny braku 

realizacji 

1. Aktualizacja inwentaryzacji źródeł 
uciążliwości akustycznej 

Burmistrz we 

współpracy ze 
Starostą 
Powiatowym w 
Płocku i MWIOŚ W 
Płocku 

Brak realizacji n.d. W okresie objętym 
raportem nie 

powstały żadne 
nowe źródła 

uciążliwości 
akustycznej 

2. Wymiana stolarki okiennej na okna o 
podwyższonym wskaźniku izolacyjności 
akustycznej właściwej (Rw>30dB) w 
budynkach narażonych na 
ponadnormatywny hałas 

właściciele domów  

Wymiana stolarki okiennej w budynku dydaktycznym 
(B) oraz sali gimnastycznej (C) w Zespole Szkół e 
Drobinie w ramach projektu pn. „Przebudowa 
budynku dydaktycznego oraz sali gimnastycznej (C) 
Zespołu Szkół w Drobinie” 

n.d. n.d. 

3. Modernizacja i budowa nawierzchni dróg 
gminnych z infrastrukturą 

Burmistrz, Zarząd 
Dróg Powiatowych, 
Zarząd Dróg 
Wojewódzkich, 
GDDKiA 

 
1. DROGA NAGÓRKI DOBRSKIE - MALISZEWKO 
Przebudowa dróg gminnych relacji Nagórki Dobrskie 
– Maliszewko o długości 6,62 km. Przebudowa 
polegała na wykonaniu robót przygotowawczych, 
naprawczo – konserwacyjnych, podbudowy, 
odwodnienia, zjazdów indywidualnych i publicznych, 
nawierzchni z mieszanek mineralno – asfaltowych – 
warstwa wiążąca o grubości 4 cm, robót 

wykończeniowych oraz oznakowania. Wartość robót 
wyniosła 1.757.567,04 zł. 

 
2. DROGA STANISŁAWOWO – CIESZEWKO 
Przebudowa drogi gminnej Stanisławowo – 
Cieszewko o długości 900 m i szerokości 3,5 m 
została wykonana podbudowa z kruszywa łamanego 
i położony dywanik asfaltowy. Wartość robót – 

280.453,60 zł. 
 
3. POCZWÓRNE POWIERZCHNIOWE UTRWALE
NIE NAWIERZCHNI DRÓG GMINNYCH NR 
290514W I  NR 290515W W KARSACH, GM. 
DROBIN 

 

2010 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2010 

 

 

 

 

 

n.d. 
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Roboty obejmowały poczwórne powierzchniowe 
utrwalenie emulsją asfaltową i kruszywem dróg 

gminnnych Nr 290514W i 290515 W w miejscowości 
Karsy, odcinki o łącznej długości 2006 m                              
i szerokości 5 m, gm. Drobin. 
Wartość robót wyniosła 298.778,50 zł, w tym  
dofinansowanie ze środków związanych z 
wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych w 
wysokości 51.213,60 zł. 

4. PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ  

DOBROSIELICE – KOWALEWO  

Polegała na wykonaniu warstwy ścieralnej 
nawierzchni asfaltowej na odcinku 500 m. Wartość 
robót wyniosła 70.417,50 zł. 
 

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011 

3.1 
Modernizacja i przebudowa drogi krajowej 
Nr 10 

Burmistrz, GDDKiA 

Brak realizacji n.d. Droga 

zmodernizowana 
przed 2010 rokiem 

3.2 

Modernizacja i przebudowa drogi krajowej 
Nr 60 

Burmistrz, GDDKiA 

Przebudowa drogi: 

- 4 cm frezowanie 

- 4 cm warstwa wyrównawcza 

- 5 cm warstwa ścieralna 

2011  

3..3 

Budowa obwodnicy przy m. Drobin Burmistrz, GDDKiA 

GDDKiA zleciła wykonanie dokumentacji 
projektowej na budowę obwodnicy- dokumentacja w 
trakcie uzgodnień 

n.d. Inwestycja 
planowana – brak 
określonego 
terminu 

3.4 

Modernizacja dróg powiatowych 
Zarząd Dróg 
Powiatowych 

Remont drogi powiatowej nr 2911W Goślice-

Smolino-Sędek-Drobin na odcinku od km 22+910 do 
km 23+790 oraz na odcinku od km 23+790 do km 
23+940 o łącznej długości 1,030 km. 

Remont polegał na: 

1. wykonaniu wyrównania z mieszanki mineralno-
asfaltowej 50kg/m2 

2. wykonaniu warstwy ścieralnej z mieszanki 
mineralno-asfaltowej (4 cm) 

3. frezowaniu nawierzchni bitumicznej (średnio 
grubość 4 cm) 

2010  
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4. wykonaniu poboczy z kruszywa łamanego gr 6 cm 
po zagęszczeniu 

5. wykonanie ścianki czołowej przepustu wraz z 
wydłużeniem części przelotowej z rury żęlbetowej 

3.5 Rozbudowa i modernizacja lokalnego 
układu komunikacyjnego (parkingi, zatoki 
postojowe itp.) 

Burmistrz 
Patrz pkt 4. 2010-2011 n.d. 

3.6 

Utrzymanie i urządzanie pasa drogowego 
istniejących dróg gminnych 

Burmistrz  

Coroczne utrzymanie i urządzanie pasa drogowego 
istniejących dróg gminnych polega na równaniu dróg, 

żwirowaniu, koszeniu rowów położonych w pasie 
drogowym, usuwaniu suchych gałęzi drzew i 
krzewów rosnących w pasie drogowym, wycinaniu 
drzew stwarzających  zagrożenie dla ruchu 
drogowego, uzupełnieniu brakującego oznakowania 
dróg. Koszt utrzymania wynosił: 2010 – ok. 531 tys. 
zł, 2011 – ok. 330 tys. zł,  

2010-2011 n.d. 

4. 

Wprowadzanie do miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego zapisów 

odnośnie standardów akustycznych dla 
poszczególnych terenów  

Burmistrz 

Brak realizacji n.d. W obecnych 
planach 
zagospodarowania 
przestrzennego nie 

ma takich zapisów 
ponieważ ustawa 
nie nakłada takiego 
obowiązku.  
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2.5 Promieniowanie elektromagnetyczne 

 

Cel strategiczny: Ochrona środowiska i mieszkańców przed negatywnym oddziaływaniem    

                             promieniowania elektromagnetycznego 

 

 

Cele średnioterminowe do roku 2011: 

1. Utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń dla środowiska i mieszkańców ze 

strony promieniowania elektromagnetycznego 

2. Utrzymywanie natężenia promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego poniżej 

poziomów dopuszczalnych lub co najwyżej na tym poziomie 

 

Tabela 4. Realizacja zadań z zakresu „Promieniowanie elektromagnetyczne” 

Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

realizująca 

Opis 

podjętych 

działań 

Rok 

realizacji 

Przyczyny braku 

realizacji 

1. Inwentaryzacja źródeł emisji 

pól elektromagnetycznych i 
obszarów objętych 
oddziaływaniem tych pól 

Burmistrz we 

współpracy ze 
Starostą 
Powiatowym w 
Płocku, MWIOŚ 
w Płocku, 
Wojewoda 

Brak 
realizacji 

n.d. Miasto i Gmina Drobin nie 

była ujęta w latach 2010-2011 
w programie monitoringu 
środowiska. 

Niska gęstość źródeł emisji 
pól elektromagnetycznych. 

2. Badania pól 
elektromagnetycznych zgodnie 

z Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól 
elektromagnetycznych w 
środowisku oraz sposobu 
sprawdzenia dotrzymywania 
tych poziomów 

MWIOŚ w 
Płocku 

Brak 
realizacji 

n.d. Miasto i Gmina Drobin nie 

była ujęta w latach 2010-2011 
w programie monitoringu 
środowiska 

3. Uwzględnianie w planach 

zagospodarowania 
przestrzennego aspektów 
związanych z zagrożeniem 
promieniowaniem 
niejonizującym 

Burmistrz 

Brak 
realizacji 

n.d. W obecnych planach 

zagospodarowania 
przestrzennego nie ma takich 
zapisów, ponieważ ustawa nie 
nakłada takiego obowiązku. 

 

 

2.6 Poważne awarie i zagrożenia naturalne 

 

Cel strategiczny: Zapobieganie skutkom poważnych awarii i zagrożeniom naturalnym 

 

Cele średnioterminowe do roku 2011: 

1. Minimalizacja ryzyka wystąpienia poważnej awarii. 

2. Ochrona ludności gminy przed skutkami poważnej awarii lub klęsk żywiołowych. 
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Tabela 5. Realizacja zadań z zakresu „Poważne awarie i zagrożenia naturalne” 

Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

realizująca 
Opis podjętych działań 

Rok 

realizacji 

Przyczyny braku 

realizacji 

1. 

Utrzymywanie w 
gotowości 
sprawnego systemu 
zapobiegawczo – 
interwencyjno – 
ratunkowego na 
wypadek 

wystąpienia 
poważnej awarii lub 
klęsk żywiołowych 

OSP Działania realizowane na bieżąco, 
m.in.: zakup paliwa, 
wynagrodzenia strażaków, odzież 
dla strażaków, remonty 
motopomp, wymiana kół w 
samochodach strażackich, 
naprawy samochodów 

strażackich. 

2010-2011 n.d. 

2. 

Aktualizacja listy 

instalacji 
stanowiących 
potencjalne 
zagrożenia 
środowiska i życia 
ludzi na terenie 
gminy 

Burmistrz 

Na terenie gminy Drobin znajdują 
się dwie czynne stacje paliw 
płynnych + LPG 

2010-2011  

3. 

Uwzględnianie w 
miejscowych 
planach 
zagospodarowania 

przestrzennego 
ustaleń w zakresie 
poważnych awarii 

Burmistrz 

Brak realizacji  W obecnych planach 
zagospodarowania 
przestrzennego nie ma 
takich zapisów 

ponieważ ustawa nie 
nakłada takiego 
obowiązku. 

4. 

Informowanie 
społeczeństwa o 
wystąpieniu 
poważnych awarii 
przemysłowych lub 

zagrożeń 
naturalnych 

Burmistrz 

Brak realizacji  W okresie objętym 
raportem nie wystąpiły 
żadne awarie 

 

 

2.7 Ochrona przyrody i krajobrazu 

 

Cel strategiczny: Ochrona i rozwój środowiska przyrodniczego i krajobrazu 

 
Cele średnioterminowe do roku 2011:  

1. Tworzenie nowych form ochrony przyrody 

2. Podniesienie świadomości ekologicznej społeczności gminy 

3. Dążenie do optymalnego wykorzystania walorów przyrodniczo - kulturowych gminy 
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Tabela 6. Realizacja zadań z zakresu „Ochrona przyrody i krajobrazu” 

Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

realizująca 
Opis podjętych działań Rok realizacji 

Przyczyny 

braku 

realizacji 

1. Opracowanie dokumentacji 
ekofizjograficznej gminy jako 

podstawy sporządzania 
miejscowych planów 
zagospodarowania 
przestrzennego 

Burmistrz W maju 2007 roku 
sporządzono 

opracowanie 
ekofizjograficzne 
podstawowe na terenie 
Miasta i Gminy Drobin 

2010-2011 n.d 

2. Zalesianie gruntów o niskiej 
klasie bonitacji oraz 
zadrzewienia w okolicach wsi 

Chudzynek, Brelki, Psary, 
Chudzyno, Wrogocin zgodnie 
z Programem zwiększania 
lesistości gminy 

Starosta Płocki, 
ARIMR, właściciele 
lasów prywatnych 

Brak realizacji 2010-2011 
 

Do Biura 
Powiatowego 
ARiMR nie 

zostały 
złożone 
deklaracje do 
zalesienia z 
terenu gminy 
Drobin 

3. Waloryzacja obszarów 
przyrodniczo cennych 

Burmistrz W 2011 roku wykonano 
i zamontowano tablicę 

informacyjną: 
„Aleja drzew - Pomnik 
przyrody” 

2011  

4. Utworzenie nowych obszarów 
chronionych 

Burmistrz Brak realizacji  Brak 
wniosków 

5. Racjonalne gospodarowanie 
walorami przyrodniczymi 

doliny Karsówki i Sierpienicy 
w powiązaniu z parkami 
podworskimi (zachowanie 
krajobrazu kulturowego i 
przyrodniczego) 

Burmistrz Zezwala się na usuwanie 
wyłącznie obumarłych 

drzew na terenach 
parków podworskich  

  

6. Promocja walorów 
przyrodniczych  gminy 

Burmistrz Pismo Gminne – 
„Kontakt” + strona 

internetowa:  
www.drobin.pl 

2010-2011  

7. Uwzględnianie w 
miejscowych planach 
zagospodarowania 
przestrzennego 
nowotworzonych prawnych 
form ochrony przyrody 

Burmistrz Brak realizacji  W okresie 
objętym 
sprawozdanie
m nie 
utworzono 
nowych form 

ochrony 
przyrody 

8. Utworzenie terenów 
zielonych na obszarze 
Miejsko-Gminnego 
Kompleksu Sportu i Rekreacji 
w Drobinie   

Burmistrz W roku 2010 nasadzono 
30 szt. świerków. 

2010  

9. 
Rewitalizacja kompleksu 
kamieniczek w centrum 
miasta, łącznie z 
modernizacją parku w 
centrum    

Burmistrz 1. Remont elewacji wraz 
z wymianą pokrycia 
dachu budynku przy ul. 
Rynek 35 w Drobinie  

Prace realizowane były 
2009 i 2010 r. Ww. 

 
2010 
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remont obejmował 
renowację ścian 

fundamentowych, 
remont konstrukcji 
dachu i wymianę 
pokrycia dachowego, 
wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, 
renowację tynków 
zewnętrznych, wymianę 

okładzin schodów 
zewnętrznych, 
ocieplenie ściany 
frontowej styropianem, 
roboty malarskie. 
Wartość robót wyniosła 
112,5 tys. zł.  

 

2. Remont elewacji wraz 
z wymianą pokrycia 
dachu budynku przy ul. 
Rynek 23 w Drobinie  

Remont obejmował 

wymianę pokrycia 
dachu, renowację ścian 
fundamentowych, 
wymianę stolarki 
okiennej i drzwiowej, 
renowację tynków 
zewnętrznych, wymianę 
okładzin schodów 

zewnętrznych, 
wykonanie elewacji 
budynku. Wartość robót 
budowlanych wyniosła 
116,67 tys. zł. 

 

3.Modernizacja 
przestrzeni publicznej 

poprzez odnowę rynku 
w Drobinie – etap II 

Inwestycja realizowana 
przez Miejsko – Gminną 

Bibliotekę Publiczną w 
Drobinie obejmowała: 
roboty rozbiórkowe, 
wykonanie utwardzenia 
terenu (nawierzchnia 
placu), elementy zieleni 
- wewnątrz parku, roboty 
rozbiórkowe - 

wykonanie utwardzenia 
terenu na zewnątrz 
parku, montaż ławek 
parkowych oraz koszy 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
2010 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2010 
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na śmieci, posadzenie 
zieleni niskiej, zakup i 

montaż fontanny, 
oświetlenie wraz z 
instalacjami oraz 
monitoring wraz z 
instalacjami. Wartość 
robót budowlanych 
wyniosła 1.007,26 tys. 
zł. 

 

2.8 Gleby   

 

Cel strategiczny: Racjonalne wykorzystanie gleb i gruntów wraz z ich ochroną i rekultywacją 

 

 Rolnictwo pełni znaczącą rolę w rozwoju gminy, dlatego, w związku z koniecznością 

przystosowania rolnictwa do wymagań integracji europejskiej, powinny zostać wprowadzone 

Zasady Kodeksu Dobrych Praktyk Rolniczych, integrowana produkcja i obowiązek atestacji 

sprzętu ochrony roślin oraz kontrola stosowanych nawozów i środków ochrony roślin.  

 Istotnym zadaniem do realizacji w zakresie ochrony gleb jest racjonalizacja ich 

nawożenia mineralnego.  

 

Cele średnioterminowe do roku 2011 

 

1. Zmniejszenie degradacji chemicznej i fizycznej gleb oraz gruntów 

2.Wzrost świadomości społeczeństwa, głównie osób uprawiających ziemię, w zakresie zasad jej 

ochrony 

 

Tabela 7. Realizacja zadań z zakresu „Gleby” 

Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

realizująca 
Opis podjętych działań 

Rok 

realizacji 

Przyczyny braku 

realizacji 

1. Upowszechnianie 
zasad Dobrej praktyki 
rolniczej  
i rolnictwa 
ekologicznego. 

Burmistrz, 

Starosta 
Płocki, 
WODR 

Szkolenie z zakresu stosowania 
środków ochrony roślin oraz użyciu 
opryskiwaczy 

2010-

2011 

 

2. Prowadzenie 
monitoringu jakości 
gleby  

MWIOŚ 
Delegatura w 
Płocku 

Brak danych  W latach 2010-2011 
nie wystąpiły sytuacje, 
które wskazywałyby 
na potrzebę 
przeprowadzenia 
badań jakości gleb.  

3. Inwentaryzacja 

starych „dzikich 
wysypisk” 

Burmistrz W 2011 roku usunięto 2 dzikie 

wysypiska śmieci 
2011  
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2.9 Zasoby kopalin 

 

Cel strategiczny: Efektywne wykorzystywanie eksploatowanych złóż oraz rekultywacja terenów  

                             poeksploatacyjnych. 

 

 Najistotniejszym zadaniem w przypadku złóż eksploatowanych jest maksymalne 

wykorzystanie kopalin w granicach udokumentowania, a następnie zgodna z zasadami ochrony 

środowiska rekultywacja wyrobisk poeksploatacyjnych, w celu przywrócenia właściwej wartości 

terenu.  

 

Cele średnioterminowe do roku 2011: 

1. Minimalizacja negatywnego wpływu na środowisko przy eksploatacji kopalin 

2. Rekultywacja terenów zdegradowanych przez eksploatacje kopalin 

 

Tabela 8. Realizacja zadań z zakresu „Zasoby kopalin” 

Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

realizująca 

Opis podjętych 

działań 
Rok realizacji 

Przyczyny braku 

realizacji 

1. Rekultywacja wyrobiska 
poeksploatacyjnego  

Przedsiębiorcy Brak realizacji  Brak zgłoszeń 
przedsiębiorców 
zakończeniu 
eksploatacji kopalin 

 

 

2.10 Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii 

 

2.10.1 Racjonalizacja użytkowania wody do celów produkcyjnych i konsumpcyjnych 

 

Cel ten wynika z przyjętych limitów krajowych. Największe znaczenie dla realizacji 

tego celu mają działania podejmowane przez poszczególne jednostki handlowo-usługowe, a także 

jednostki funkcjonujące w sektorze komunalnym.  

 

Cele średnio i krótkoterminowe oraz kierunki działań: 

 

1. Zmniejszenie zapotrzebowania na wodę w sferze usługowej i rolnictwie 

2. Wprowadzanie zamkniętych obiegów wody i wodooszczędnych technologii produkcji 

3.  Modernizacja sieci wodociągowych w celu zmniejszenia strat wody w systemach 

przesyłowych 

4. Wspieranie działań mających na celu zmniejszenie zużycia wody w gospodarstwach 

domowych (modernizacja urządzeń, instalacja liczników wody) 

5. Prowadzenie działań edukacyjno – informacyjnych, zarówno dla mieszkańców gminy,  

jak i podmiotów gospodarczych w zakresie konieczności i możliwości oszczędzania wody 
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Tabela 9. Realizacja zadań z zakresu „Racjonalizacja użytkowania wody do celów 

produkcyjnych i konsumpcyjnych” 

Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

realizująca 

Opis podjętych 

działań 
Rok realizacji 

Przyczyny 

braku realizacji 

1. Wdrażanie technologii 
wodooszczędnych w 
przedsiębiorstwach 

Przedsiębiorcy Firma Olewnik-Bis 
Sp. z o.o.” - 
monitoring zużycia 

wody, oszczędne 
gospodarowanie 
wodą 

2010-2011 n.d. 

2. Analiza zużycia wody 
podziemnej przez 
mieszkańców, rolnictwo 
i działalność gospodarczą 

Burmistrz Miasta i 
Gminy 

1. W ok. 99% woda 
wodociągowa. 
2.Ewidencja 
sprzedaży wody w 

Remondis Drobin 
Komunalna Sp. z o.o. 
 

2010-2011 n.d. 

 

 

2.10.2 Zrównoważone wykorzystanie energii 

 

Cel strategiczny: Zmniejszenie zużycia energii w przeliczeniu na jednostkę krajowego 

produktu 
 

Cel ten wynika bezpośrednio z założeń Polityki Ekologicznej Państwa. Osiągnięcie go 

uwarunkowane jest dalszym urealnieniem cen energii, m.in. poprzez wliczenie w jej cenę 

jednostkową kosztów środowiskowych (opłaty produktowe od paliw, zróżnicowane w zależności 

od uciążliwości danego paliwa dla środowiska). Ograniczenie ogólnego zużycia energii (także 

zmniejszenie produkcji energii) przyniesie efekty w postaci zmniejszenia zużycia surowców 

energetycznych, a także zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do środowiska.  
 

Cele średnio i krótkoterminowe i kierunki działań: 

 

1. Wprowadzanie energooszczędnych technologii i urządzeń w gospodarce komunalnej i 

zakładach usługowych i produkcyjnych 

2. Poprawa parametrów energetycznych budynków, szczególnie nowobudowanych 

3. Racjonalizacja zużycia i oszczędzania energii przez społeczeństwo gminy 

4. Stymulowanie i wspieranie przedsięwzięć w zakresie zmniejszania zużycia energii 

 

 

Tabela 10. Realizacja zadań z zakresu „Zrównoważone wykorzystanie energii” 

Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

realizująca 
Opis podjętych działań Rok realizacji 

Przyczyny 

braku 

realizacji 

1. Wdrażanie technologii 
energooszczędnych w 
przedsiębiorstwach 

Przedsiębiorcy Firma Olewnik-Bis Sp. z 
o.o.” - monitoring zużycia 
energii.  
Modernizacja kotłowni – 

2010-2011  
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nowy kocioł pozwalający 
uzyskać lepsze efekty cieplne. 

2. Zastąpienie tradycyjnych 
lamp ulicznych lampami 
energooszczędnymi z 
automatycznym 
sterowaniem 

Burmistrz Miasta 
i Gminy 

  Zrealizowane 
w poprzednim 
okresie 
sprawozdaw-
czym 

3. Oszczędność energii 
poprzez 
termomodernizacje 
budynków 

Burmistrz Miasta 
i Gminy 

Patrz tabela 6 pkt 9 

 

2010 - 

 

2.10.3 Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych 

 

Cele strategiczny: Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych 

 

Cele średnio i krótkoterminowe oraz kierunki działań: 

1. Sukcesywne zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii do 7,5% w 2010 r. 

2. Zwiększenie wykorzystania energii z regionalnych źródeł odnawialnych do roku 2010 o 100% 

w stosunku do 2000 r. 

3. Zwiększenie zaangażowania środków publicznych (budżetowych i pozabudżetowych) i 

prywatnych na rozwój energetyki ze źródeł odnawialnych z równoczesną poprawa efektywności 

ich wykorzystania. 

4. Intensyfikacja działań umożliwiających wykorzystanie w tym zakresie środków finansowych z 

Unii Europejskiej i międzynarodowych instytucji finansowych. 

5. Inwentaryzacja potencjału energii odnawialnej i niekonwencjonalnej na terenie gminy 

6. Działalność edukacyjno – informacyjna z zakresie wykorzystania energii ze źródeł 

odnawialnych. 

 

Tabela 11. Realizacja zadań z zakresu „Wykorzystanie energii ze źródeł odnawialnych” 

Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

realizująca 
Opis podjętych działań 

Rok 

realizacji 

Przyczyny 

braku 

realizacji 

1. Inwentaryzacja miejsc 
możliwych do lokalizacji 
obiektów źródeł 

odnawialnej energii 

Starostwo 
Powiatowe, 

Burmistrz Miasta 

i  Gminy 

1. W dniu 04.02.2011 r. o godz. 11:00 
w Urzędzie Miasta i Gminy Drobin 
odbyło się spotkanie mieszkańców 

naszej gminy z przedstawicielami 
Fundacji Poszanowania Energii 
HETMAN-CB, dotyczące zestawów 
solarnych. 
Podczas spotkania omówiono zasady 
dotacji na zakup zestawów solarnych 
ich działanie oraz aspekty techniczne. 
Zgłosiło się 28 osób 

zainteresowanych zakupem 
kolektorów słonecznych, a tylko 2 
osoby skorzystały z programu.  
 
2. Przedstawiciele Drobina z wizytą 
pod wiatrakami  

2011 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

n.d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- 
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W czerwcu 2011 roku grupa 
mieszkańców gminy Drobin na czele 

z Burmistrzem udała się na wyjazd 
studyjny do Margonina, żeby na 
własne oczy przekonać się, jak 
naprawdę mieszka się w pobliżu 
wiatraków, jak żyje się lokalnej 
ludności oraz jak wygląda stan 
okolicznej przyrody? 
 

 

 

 

 

 

.10.4 Zrównoważone wykorzystanie materiałów 

 

Cel strategiczny: Zmniejszenie materiałochłonności i odpadowości produkcji 

 

Poszczególne działania ujęte w niniejszym rozdziale skierowane są głównie do 

podmiotów gospodarczych. Rolą jednostek samorządowych jest popularyzacja metod 

ograniczania presji na środowisko oraz wpływ na politykę środowiskową zakładów poprzez 

wydawanie odpowiednich decyzji i zezwoleń. 

 

 

Cele średnio i krótkoterminowe oraz kierunki działań: 

 

1. Ograniczenie nieprawidłowego wykorzystania surowców w procesie produkcji 

2. Zwiększenie recyklingu i odzysku materiałowego i energetycznego w zakładach 

produkcyjnych 

3. Zapobieganie i minimalizacja zanieczyszczeniom, uciążliwościom i zagrożeniom u źródła 

 

 

Tabela 12. Realizacja zadań z zakresu „Zrównoważone wykorzystanie materiałów” 

Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

realizująca 

Opis podjętych 
działań 

Rok realizacji 
Przyczyny braku 

realizacji 

1. Wdrażanie technologii 

małoodpadowych w 
przedsiębiorstwach 

Przedsiębiorcy Firma Olewnik-

Bis Sp. z o.o.” – 
segregacja 
odpadów. 

2010-2011 b.d. 

2. Ograniczenie 
materiałochłonności 
produkcji 

Przedsiębiorcy b.d  b.d 

 

 

2.11 Edukacja ekologiczna 

 

Cel strategiczny: Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa gminy, kształtowanie  

                              postaw proekologicznych jego mieszkańców oraz poczucia odpowiedzialności  

                             za jakość środowiska 
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Cele średnio i krótkoterminowe oraz kierunki działań: 

 

1. Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej społeczności gminy 

2. Kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań poszczególnych grup społeczeństwa gminy 

w odniesieniu do środowiska, 

3. Prowadzenie aktywnych form edukacji ekologicznej młodzieży i dzieci  

4. Zapewnienie społeczeństwu niezbędnych informacji nt. stanu środowiska i działań na rzecz 

jego ochrony 

5. Współdziałanie władz miasta i gminy z mediami w zakresie prezentacji stanu środowiska  

i pozytywnych przykładów działań podejmowanych na rzecz jego ochrony 

6. Sukcesywne rozszerzanie działalności informacyjno-wydawniczej 

7. Rozwijanie międzyregionalnej współpracy w zakresie edukacji ekologicznej, zwłaszcza 

wiedzy na temat wymagań dotyczących stanu środowiska  

 

Adresaci programu promocji i edukacji  

Głównym adresatem programu edukacji ekologicznej jest społeczeństwo Miasta i 

Gminy Drobin. Kluczową grupą jest młodzież szkolna i dzieci, gdyż wykazują się oni największą 

percepcją na edukację ekologiczną, a ponadto stanowią ważną grupę konsumencką. Przewiduje 

się także objęcie akcją informacyjną szerokiego kręgu osób zajmujących się obecnie sprawami 

ochrony środowiska w urzędach, instytucjach i zakładach, a także przedstawicieli grup 

opiniotwórczych z zakresu ochrony środowiska: nauczycieli, radnych i członków zarządu 

różnych szczebli administracji samorządowej. 

 

 

Tabela 13. Realizacja zadań z zakresu „Edukacja ekologiczna” 

Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

realizująca 

Opis podjętych 

działań 

Rok 

realiz

acji 

Przyczyny braku realizacji 

1. Edukacja ekologiczna 
rolników w aspekcie 
oddziaływania na 

środowisko gruntowo-
wodne stosowanych 
nawozów  i środków 
ochrony roślin 

RCEE, ZGRP, 
Starosta, Burmistrz 
WODR 

Szkolenie z zakresu 
stosowania środków 
ochrony roślin oraz 

użyciu opryskiwaczy 

2010-
2011  

 

2. Podnoszenie świadomości 
ekologicznej mieszkańców 
w zakresie czystości stanu 
powietrza a jego 
oddziaływaniem na 

mieszkańców 

Burmistrz, Starosta, 
ZGRP 
 

Seminaria dla 
mieszkańców powiatu 
płockiego dotyczące 
emisji do powietrza i 
zmian klimatycznych, 

szkolenia dla 
pracowników 
urzędów gmin i 
starostw dot. Ochrony 
powietrza. 

2010-
2011 

 

3. Prowadzenie działalności 
edukacyjnej o zagrożeniu 

 Burmistrz we 
współpracy z 

Warsztaty w szkołach 
dla uczniów powiatu 

2010-
2011r 
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środowiska i zdrowia 
ludzkiego hałasem 

mediami, szkołami i 
RCEE 

płockiego dot. 
Zagrożenia 

środowiska hałasem, 
szkolenie dla 
pracowników 
urzędów gmin, 
starostw dot. 
Uciążliwości 
akustycznych 

4. 

Działania edukacyjne dla 

ogółu ludności gminy w 
zakresie postępowania w 
przypadku wystąpienia 
poważnej awarii lub 
zagrożenia naturalnego 

Burmistrz, ZGRP, 
RCEE, Starosta 

1. Konkurs wiedzy 

pożarniczej. 
2. Zawody sportowo - 
pożarnicze 

2010-

2011 

 

5. Prowadzenie ciągłej 
edukacji ekologicznej na 

temat form ochrony 
przyrody 

Burmistrz, RCEE, 
ZGRP 

Seminaria dla 
pracowników 

urzędów gmin dot. 
Ochrony przyrody, 
zalesień i zadrzewień 

2010-
2011 

 

6. Prowadzenie działań 
edukacyjno – 
informacyjnych dla 
mieszkańców dotyczących 
stanu zanieczyszczenia gleb 

i ich prawidłowego 
wykorzystania, głównie 
stosowania odpowiednich 
upraw i racjonalnego użycia 
nawozów sztucznych i 
środków ochrony roślin na 
terenach rolnych i leśnych 

Burmistrz, Starosta, 
WODR, ZGRP, 
RCEE 

Na bieżąco te zadania 
prowadzone są przez 
WODR  

2010-
2011 

 

7. 

Podjęcie działań w kierunku 
uzyskania certyfikatu ISO 
14001 i wdrożenie systemu 

zarządzania 
środowiskowego w Mieście 
i Gminie Drobin 

Burmistrz 

Brak realizacji  W ramach programu „Region Płocki - 
regionem europejskim” 
współfinansowanego ze środków 
Norweskiego Mechanizmu 
Finansowego w gminach Związku 
Gmin Regionu Płockiego odbyło się 
przygotowanie do wdrożenia i 
wdrożenie systemu zarządzania 

jakością wg normy PN - EN ISO 
9001:2009 w zakresie obsługi 
administracyjnej ludności i podmiotów 
gospodarczych.  
W dniach 31.08 – 01.09.2010 roku 
odbył się audit certyfikujący, 
przeprowadzony przez  Jednostkę 
Certyfikującą  - Firmę Kema Quality 
Polska Sp. zo.o..  

Audit certyfikujący udokumentowany 
został raportem, który potwierdził w 
Urzędach Gmin Regionu Płockiego 
zgodność systemu zarządzania jakością 
z normą PN – EN ISO 9001:2009. 
Dnia 22 października 2010 roku 14 
Urzędów Gmin  tj. Urząd Gminy w 
Bielsku, Urząd Gminy w Bodzanowie, 
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Urząd Gminy w Brudzeniu Dużym, 
Urząd Gminy w Bulkowie, Urząd 

Miasta i Gminy w Gąbinie, Urząd 
Miasta i Gminy w Drobinie, Urząd 
Gminy w Łącku, Urząd Gminy w Małej 
Wsi, Urząd Gminy w Nowym 
Duninowie, Urząd Gminy w 
Radzanowie, Urząd Gminy w Słupnie, 
Urząd Gminy w Starej Białej, Urząd 
Gminy w Staroźrebach, Urząd Miasta i 

Gminy w Wyszogrodzie oraz Związek 
Gmin Regionu Płockiego uzyskało 
certyfikat zgodności systemu 
zarządzania jakością z normą PN - EN 
ISO 9001:2009 w zakresie obsługa 
administracyjna ludności i podmiotów 
gospodarczych.  
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Edukacja ekologiczna w gminie, w placówkach oświatowych  
 

Na terenie Miasta i Gminy Drobin funkcjonuje spójny system edukacji ekologicznej (szkolnej i pozaszkolnej), obejmujący 

swoim zasięgiem wszystkich mieszkańców. Istotne znaczenie ma kształtowanie postaw społecznych i dostarczanie informacji 

o realizowaniu celów i zadań ochrony środowiska 

Edukacja ekologiczna szkolna jest prowadzona we wszystkich placówkach oświatowych Miasta i Gminy Drobin, zarówno 

w szkołach, jak i przedszkolach. Uczniowie uczestniczą w olimpiadach, konkursach i różnych programach ekologicznych o 

charakterze lokalnym, regionalnym i krajowym. Bardzo efektywnie prowadzona jest ponadprogramowa edukacja z zakresu ekologii i 

ochrony środowiska. 

 Przedsięwzięcia edukacyjne i promocyjno – informacyjne, dotyczące ochrony środowiska, podejmowane są również przez 

Urząd MiG w Drobinie na rzecz upowszechniania proekologicznych postaw mieszkańców gminy. 

 Od 2003 roku funkcjonuje Gminne Centrum Ekologiczne przy Urzędzie Miasta i Gminy w Drobinie. 

 Urząd jest organizatorem szeregu konkursów, festynów i innych imprez o tematyce ekologicznej. 

Źródłem informacji m.in. o środowisku naturalnym, obowiązkach mieszkańców dotyczących zagospodarowania odpadami i ściekami 

itp. - jest Biuletyn Burmistrza Miasta i Gminy Drobin i Rady Miejskiej w Drobinie „KONTAKT”, strona internetowa Urzędu 

(www.drobin.pl), tablica ogłoszeń, a także informowanie poprzez sołtysów. 

 

Edukacja ekologiczna jest przede wszystkim finansowana ze środków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska, a także Funduszy 

Ochrony Środowiska wyższego szczebla oraz ze środków pozyskiwanych przez Związek Gmin Regionu Płockiego. 

 

Tabela 14. Wykaz akcji ekologicznych prowadzonych na terenie Miasta i Gminy Drobin 

Lp. Nazwa zadania 
Jednostka 

realizująca 
Opis podjętych działań 

Liczba osób 

objętych 
edukacją 

Rok 
realizacji 

Przyczyny 

braku 
realizacji 

1 1. „Święto Ziemi” 
w tym: Gminny Konkurs Plastyczny oraz 
Gminny Turniej Wiedzy Ekologicznej 
„Przyjaźni środowisku” 
 

 
 
 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Drobin, 
placówki 
oświatowe 

 
 
 

1. Corocznie w miesiącu kwietniu Urząd M i G w Drobinie przy 
współudziale szkół oraz przedszkoli organizuje obchody Święta 
Ziemi, które przebiegają zgodnie z hasłem Ogólnopolskich Dni 
Ziemi w danym roku. Podczas uroczystości dzieci i młodzież 
biorą udział w licznych konkursach oraz przedstawieniach 

artystycznych o tematyce ekologicznej, wykazując się przy tym 
szeroką wiedzą o ochronie środowiska przyrodniczego, a także 
zdobywając przy wspólnej zabawie dodatkowe informacje 

ok.  500 osób 
 
 
 
 

 
 
 

2010-2011 
 
 
 
 

 
 
 

- 
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2. Konkursy: Ciekawie zagospodarowana 
działka przydomowa; Balkon w kwiatach 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
3. Sprzątanie Świata 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4. Święto Drzewa 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Drobin, 
właściciele 
prywatni 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Drobin, 
placówki 
oświatowe 
REMONDIS 
Drobin 
Komunalna Sp. 
z o.o. 

 
Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Drobin, 
placówki 
oświatowe 
 
 

 
 
 
 
 

o środowisku. 
 

 
2. W miesiącach maj - sierpień Urząd organizuje corocznie 
Gminne Konkursy „Ciekawie zagospodarowana działka 
przydomowa” i „Balkon w kwiatach”, które  kierowane są do 
mieszkańców Miasta i Gminy Drobin. Ich celem jest edukacja 
ekologiczna dorosłych m.in. poprzez wzbudzanie poczucia 
odpowiedzialności za wygląd najbliższego otoczenia. Warunkiem 
uczestnictwa w konkursie jest uregulowana gospodarka odpadami 

oraz nieczystościami ciekłymi przez właścicieli nieruchomości, 
zgodnie z wymogami określonymi w ustawie z dnia 13 września 
1996 roku O utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. 
U. z 2005 r. Nr 236, poz. 2008 z późn. zm.). 
 
 
 
3. W miesiącu wrześniu organizowana jest co roku Akcja 

Sprzątania Świata. W akcji udział biorą uczniowie placówek 
oświatowych z terenu Miasta i Gminy Drobin oraz pracownicy 
REMONDIS Drobin Komunalna sp. z o.o. W ramach akcji 
porządkowane są tereny wokół szkół i przedszkoli, ulice m. 
Drobin, parki, tereny zielone, a także pobliskie kompleksy leśne. 
 
 
 
 

4. Uwieńczeniem wrześniowej Akcji Sprzątanie Świata jest 
Święto Drzewa, które odbywa się w październiku. Celem 
programu jest edukacja dla zrównoważonego rozwoju 
i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w 
zakresie ochrony środowiska i zmian klimatu na Ziemi. Wspólne 
sadzenie drzew w ramach programu, przyczynia się do 
zwiększenia zalesienia i zadrzewienia oraz do zmniejszenia 
skutków zmian klimatycznych na Ziemi. 

 
 
 
 
 

 
 

 
ok.  30 osób 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wszystkie 
placówki 
oświatowe z 
terenu Miasta 
i Gminy 
Drobin 
 
 

 
 
Wszystkie 
placówki 
oświatowe z 
terenu Miasta 
i Gminy 
Drobin 

 
 
 
 
 

 
 

 
2010-2011 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2010-2011 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2010-2011 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
- 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
- 
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5. Udział w konkursach Ligi Ochrony 
Przyrody 
 
 
 
 
 

 
6. Urządzanie i utrzymanie terenów zieleni, 
zadrzewień, zakrzewień i parków 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
7. Realizacja „Programu usuwania 
wyrobów zawierających azbest z terenu 
Miasta i Gminy Drobin” 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Drobin, 
placówki 
oświatowe, 
LOP 
 

 
Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Drobin, 
 
 
 
 

 
 
 
 
Burmistrz 
Miasta i Gminy 
Drobin, ZGRP, 
WFOŚiGW 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
5. Dzieci i młodzież z terenu MiG Drobin uczestniczą w 
konkursach organizowanych przez Ligę Ochrony Przyrody 
Nagrody dofinansowywane przez Burmistrza Miasta i Gminy 
Drobin  ze środków GFOŚiGW. 

  
 

 

6. Corocznie w ramach utrzymania terenów zieleni i zadrzewie 
dokonywane są: 
- Zakup gazonów, konstrukcji kwietnikowych – Park, Rynek 
przed Urząd MiG Drobin, teren miasta Drobina  
 - Zakup sadzonek i nasadzenia pelargonii oraz  roślin zielnych 
do gazonów i konstrukcji kwietnikowych – teren miasta Drobina  
 - Zakup sadzonek drzew i krzewów dla placówek oświatowych z 
okazji Święta drezwa. 

- Prace pielęgnacyjne przy drzewach i krzewach w parkach przez 
specjalistyczne firmy 
 
 
7. W 2009 roku został uchwalony „Programu usuwania wyrobów 
zawierających azbest z terenu Miasta i Gminy Drobin” 
W celu realizacji programu Gmina Drobin za pośrednictwem 
Związku Gmin Regionu Płockiego wzięła udział w projekcie pn. 
„Kompleksowa usługa w zakresie demontażu, czasowego 

magazynowania, załadunku i transportu do miejsc 
unieszkodliwiania oraz unieszkodliwianie pokryć dachowych 
oraz płyt stanowiących osłonę balkonów zawierających azbest z 
zabudowań indywidualnych (oraz inwentarskich) i wspólnot 
mieszkaniowych na terenie Miasta i Gminy Drobin”. 
Projekt był finansowany w 100 % ze środków WFOŚiGW w 
Warszawie. Koszt Gminy stanowił koszt Inspektora Nadzoru 
Budowlanego. W projekcie udział wzięło 28 właścicieli 

nieruchomości prywatnych. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Mieszkańcy 
M i Drobin 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
2010-2011 
 
 
 
 
 
 

 
2010-2011 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
2010 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
- 

 
 
 
 
 
 
 
 

- 
 
 
 
 
 
 
 

 
- 
 
 
 
- 
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OCENA SPOSOBU I ŹRÓDEŁ FINANSOWANIA 

ZAPLANOWANYCH ZADAŃ I PRZEDSIĘWZIĘĆ W LATACH 

2010 – 2011 UJĘTYCH W GMINNYM PROGRAMIE OCHRONY 

ŚRODOWISKA W LATACH 2004 -2011 
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3. Ocena sposobu i źródeł finansowania zaplanowanych zadań i przedsięwzięć 

w latach 2010 – 2011 ujętych w gminnym Programie ochrony środowiska w 

latach 2004 -2011     

Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadań 

 

 W Programie ochrony środowiska dla Związku Gmin Regionu Płockiego Miasto i Gmina 

Drobin na lata 2004 – 2011 zawarty został harmonogram kosztów na realizację zaplanowanych 

zadań w zakresie gospodarki odpadami. W tabelach 15-16 przedstawiono podsumowanie 

kosztów faktycznie poniesionych na realizację Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy 

Drobin w latach 2010-2011. Przedstawione informacje stały się podstawą oceny od strony 

finansowej poszczególnych zadań zapisanych w programie. 

 

 Dla realizacji wytyczonych celów, konieczne jest podjęcie konkretnych działań organizacyjnych 

i inwestycyjnych. Harmonogram rzeczowo – finansowy przedstawia listę przedsięwzięć 

przewidzianych do realizacji w latach 2004 –2011, którą opracowano m.in. w oparciu o 

wyznaczone priorytety w zakresie ochrony środowiska. Na liście znalazły się także 

przedsięwzięcia:  

 proponowane do finansowania ze środków UE na lata 2004 – 2011 w ramach działań 

lokalnych i regionalnych,  

 wynikające z obowiązku spełnienia norm i zapisów w obowiązujących aktach 

prawnych, 

 zawarte w Programie ochrony środowiska dla województwa mazowieckiego i powiatu 

płockiego. 

Uwzględniono również zadania zgłoszone w planach inwestycyjnych gminy oraz przez 

przedsiębiorstwa z terenu gminy. 

 Ogółem szacunkowy koszt realizacji programu w latach 2010-2011 wynosi 9486 tys. zł, 

w tym zadania pozainwestycyjne – 369 tys. zł i zadania inwestycyjne – 9117 tys. zł. Strukturę 

szacunkowych kosztów realizacji zadań dla poszczególnych sektorów przedstawiono poniżej: 
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Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadań w latach 2010-2011 

 

Tabela 15. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadań w latach 2010-2011 
Lp. Zadanie Typ zadania Termin realizacji Realizatorzy 

 

Źródła finansowania Poniesiony koszt [tys. zł] 

Sektor: Jakość wód i stosunki wodne 

Zadania pozainwestycyjne 

1. 
Inwentaryzacja zbiorników 
bezodpływowych dla ścieków 

Koordynowane 2004-2005 Burmistrz, właściciele n.d Brak kosztów 

2. 

Opracowanie koncepcji 
uporządkowania gospodarki 

ściekowej dla całej gminy i 
miasta 

Własne 2010-2011 Burmistrz                  n.d Brak kosztów 

3. 

Opracowanie i wdrożenie 
systemu informowania 
społeczeństwa o jakości wody do 

picia 

Koordynowane W sposób ciągły 
Użytkownicy ujęć wód 
podziemnych 

n.d Brak kosztów 

4. 

Opracowanie i wdrożenie 
programu działań na rzecz 
ograniczenia spływu 
zanieczyszczeń azotowych ze 

źródeł rolniczych, środków 
ochrony roślin 

Koordynowane Brak realizacji 
WODR, rolnicy, 
przedsiębiorcy, Burmistrz 

                n.d n.d 

Razem koszty: 0 

Zadania inwestycyjne 

1. 

Budowa zbiorczych systemów 
kanalizacji wiejskiej w 

miejscowościach Łęg Probostwo, 
Rogotwórsk, Czeszewo, 
Krajkowo  

własne Brak realizacji           n.d             n.d n.d 

2 

Budowa oczyszczalni ścieków w 
miejscowościach Łęg Probostwo, 

Rogotwórsk, Cieszewo, 
Krajkowo 

własne 
2009  

Krajkowo 449 tyś zł. 
Burmistrz    Budżet gminy n.d. 

3 
Budowa sieci wodociągowej w 
gminie-etap końcowy 

koordynowane 2010-2011 Burmistrz 
Budżet woj. 
mazowieckiego 

51 

4 
Melioracja użytków rolnych o 
wysokich klasach bonitacyjnych 
– kontynuacja 

koordynowane 2010-2011 
WZMiUW w Warszawie, 

Oddział w Płocku 
 Budżet państwa Brak danych 
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Lp. Zadanie Typ zadania Termin realizacji Realizatorzy 

 

Źródła finansowania Poniesiony koszt [tys. zł] 

5. 
Konserwacja urządzeń 
melioracyjnych 

koordynowane 2010-2011 

WZMiUW w Warszawie, 
Oddział w Płocku przy 
współpracy ze spółkami 
wodnymi 

Budżet państwa i 
właścicieli działek 
rolnych. 

262 

6 
Budowa przydomowych 
oczyszczalni ścieków – 
kontynuacja 

koordynowane 2010-2011 Inwestorzy 
budżet gminy, 
inwestorzy 

Brak danych 

7. 
Budowa płyt obornikowych - 
kontynuacja  

koordynowane  2010-2011 Rolnicy 
WFOŚiGW, fundusze 
UE 

Brak danych 

Razem koszty: 313 

Sektor: Powietrze atmosferyczne 

Zadania pozainwestycyjne 

1. 

Inwentaryzacja źródeł 
zorganizowanej i rozproszonej 
emisji zanieczyszczeń do 
atmosfery 

Koordynowane Brak realizacji n.d n.d n.d 

2. 

Zwiększenie udziału 
odnawialnych źródeł energii w 
bilansie energetycznym gminy, 
poprzez dokonanie w pierwszym 
etapie działań analizy możliwości 

i inwentaryzację potencjału tego 
typu energii na terenie gminy 

Koordynowane 
2010-2011 

 
Burmistrz 

Fundusze strukturalne 
UE 

104  
 

3. 
Opracowanie planu zaopatrzenia 
w ciepło, energię elektryczną i 
gaz 

koordynowane 2011 Burmistrz Budżet gminy 13 

4. 

Uwzględnienie w planie 
zagospodarowania 
przestrzennego gminy zamiany 
tradycyjnych kotłowni opalanych 
węglem na kotłownie ekologiczne 

koordynowane Brak realizacji n.d n.d n.d 

Razem koszty: 117 

Zadania inwestycyjne 

1. 
Rozbudowa ścieżek pieszych i 
rowerowych 

własne Brak realizacji Burmistrz Budżet powiatowy Płock n.d. 

Razem koszty: 0 

Sektor: Hałas 

Zadania pozainwestycyjne 
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Lp. Zadanie Typ zadania Termin realizacji Realizatorzy 

 

Źródła finansowania Poniesiony koszt [tys. zł] 

1. 
Aktualizacja inwentaryzacji 
źródeł uciążliwości akustycznej 

Koordynowane Brak realizacji n.d n.d n.d 

2. 

Wymiana stolarki okiennej na 
okna o podwyższonym 
wskaźniku izolacyjności 
akustycznej właściwej 
(Rw>30dB) w budynkach 
narażonych na ponadnormatywny 
hałas 

Koordynowane 2010-2011 
 
Właściciele 

 
Środki własne 

b.d. 
 

3. 

Wprowadzanie do miejscowych 
planów zagospodarowania 
przestrzennego zapisów odnośnie 
standardów akustycznych dla 
poszczególnych terenów  

Koordynowane Brak realizacji n.d n.d n.d 

Razem koszty: 0 

Zadania inwestycyjne 

1. 
Modernizacja i budowa  
nawierzchni dróg gminnych z 
infrastrukturą 

Własne 2010-2011 Burmistrz 
Budżet Gminy, budżet 
woj. mazowieckiego, 

budżet państwa 
2407 

2. 
Modernizacja i przebudowa drogi 
krajowej Nr 10 

koordynowane 2010-2011 GDDKiA Brak danych n.d. 

 
3. 

Modernizacja i przebudowa drogi 
krajowej Nr 60 

koordynowane 
 

2010 GDDKiA Budżet państwa 4.107 

4. 
Budowa obwodnicy przy mieście 
Drobinie 

koordynowane Brak realizacji n.d n.d n.d 

5. Modernizacja dróg powiatowych 
koordynowane 
 

 Zarząd Dróg Powiatowych 
Budżet powiatu 
płockiego  

194 

6. 

Rozbudowa i modernizacja 
lokalnego układu 
komunikacyjnego (parkingi, 
zatoki postojowe itp.) 

Własne 2010-2011 Burmistrz,  Budżet gminy n.d 

7. 

Utrzymanie i urządzanie pasa 

drogowego istniejących dróg 
gminnych 

Własne 2010-2011 Burmistrz,  
Budżet gminy 
 

861 

Razem koszty:  7569 

Sektor: Promieniowanie elektromagnetyczne 

Zadania pozainwestycyjne 
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Lp. Zadanie Typ zadania Termin realizacji Realizatorzy 

 

Źródła finansowania Poniesiony koszt [tys. zł] 

1. 

Inwentaryzacja źródeł emisji pól 
elektromagnetycznych i obszarów 
objętych oddziaływaniem tych 
pól 

koordynowane Brak realizacji n.d n.d n.d 

2. 

Badania pól 
elektromagnetycznych zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra 
Środowiska w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól 

elektromagnetycznych w 
środowisku oraz sposobu 
sprawdzenia dotrzymywania tych 
poziomów 

koordynowane Brak realizacji n.d n.d 
 

n.d 

 

3. 

Uwzględnianie w planach 

zagospodarowania 
przestrzennego aspektów 
związanych z zagrożeniem 
promieniowaniem niejonizującym 

własne Brak realizacji n.d n.d n.d 

Razem koszty: 0 

Sektor: Poważne awarie i zagrożenia naturalne 

Zadania pozainwestycyjne 

 
1. 

Utrzymywanie w gotowości 
sprawnego systemu 

zapobiegawczo – interwencyjno – 
ratunkowego na wypadek 
wystąpienia poważnej awarii lub 
klęsk żywiołowych 

 
koordynowane 

 
2010-2011 

 BMiG 

 
Miasto i Gmina Drobin, 
Samorząd Województwa 
Mazowieckiego, 

Ministerstwo Spraw 
Wewnętrznych i 
Administracji, 
WFOŚiGW w 
Warszawie 
 

250 

2. 

Aktualizacja listy instalacji 
stanowiących potencjalne 
zagrożenia środowiska i życia 
ludzi na terenie gminy 

własne 2010-2011 ORLEN PŁOCK Brak danych Brak danych 
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Lp. Zadanie Typ zadania Termin realizacji Realizatorzy 

 

Źródła finansowania Poniesiony koszt [tys. zł] 

3. 

Uwzględnianie w miejscowych 
planach zagospodarowania 
przestrzennego ustaleń w zakresie 
poważnych awarii 

własne Brak realizacji n.d n.d n.d 

4. 

Informowanie społeczeństwa o 
wystąpieniu poważnych awarii 
przemysłowych lub zagrożeń 
naturalnych 

własne Brak realizacji n.d n.d n.d 

Razem koszty: 250 

Sektor: Ochrona przyrody i krajobrazu 

Zadania pozainwestycyjne 

1. 

Opracowanie dokumentacji 

ekofizjograficznej gminy jako 
podstawy sporządzania 
miejscowych planów 
zagospodarowania 
przestrzennego 

własne 2010-2011 Burmistrz budżet gminy n.d. 

2. 

Racjonalne gospodarowanie 
walorami przyrodniczymi doliny 
Karsówki i Sierpienicy w 
powiązaniu z parkami 
podworskimi (zachowanie 
krajobrazu kulturowego i 
przyrodniczego) 

własne W sposób ciągły Burmistrz n.d 
 

n.d 
 

3. 
Waloryzacja obszarów 
przyrodniczo cennych 

koordynowane 2010-2011 
Woj. Konserwator 
Przyrody 

Państwo b.d 

4. 
Promocja walorów  
przyrodniczych  gminy 

koordynowane W sposób ciągły Burmistrz n.d n.d 

5. 

Uwzględnianie w miejscowych 
planach zagospodarowania 
przestrzennego nowotworzonych 

prawnych form ochrony przyrody 

własne Brak realizacji n.d n.d n.d 

Razem koszty: 0 
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Lp. Zadanie Typ zadania Termin realizacji Realizatorzy 

 

Źródła finansowania Poniesiony koszt [tys. zł] 

Zadania inwestycyjne 

1. 

Zalesianie gruntów o niskiej 
klasie bonitacyjnej i zadrzewienia 
w okolicach wsi Chudzynek, 
Brelki, Psary, Chudzyno, 
Wrogocin zgodnie z Programem 
zwiększania lesistości gminy 

koordynowane 2010-2011 
Starosta Płocki, ARIMR, 
właściciele lasów 

prywatnych 

fundusze UE 
środki właścicieli 
gruntów 
budżet państwa 
środki Lasów 
Państwowych,  

 
b.d. 

 

2. 
Utworzenie nowych obszarów 
chronionych 

Koordynowane Brak realizacji n.d n.d n.d 

3. 

Utworzenie terenów zielonych na 

obszarze Miejskiego ośrodka  
Sportu i Rekreacji w Drobinie   

własne 2010-2011 Burmistrz,  
Budżet Gminy, budżet 
GFOŚiGW 

0 

4. 

Rewitalizacja kompleksu 
kamieniczek w centrum miasta, 
łącznie z modernizacją parku w 

centrum    

własne 2010-2011 Burmistrz,  
NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
PFOŚiGW 
budżet gminy 

1.235 

Razem koszty 1.235 

Sektor: Gleby 

Zadania pozainwestycyjne 

1. 
Upowszechnianie Zasad Dobrej 
Praktyki Rolniczej i rolnictwa 
ekologicznego. 

 
 
Koordynowane 

2010-2011 WODR Brak danych  Brak danych  

2. 
Prowadzenie monitoringu jakości 

gleby  
Koordynowane Brak realizacji n.d n.d n.d 

3. 
Inwentaryzacja starych „dzikich 
wysypisk” 

własne 2011 Burmistrz GFOŚiGW w Drobinie 2 

Razem koszty: 2 

Sektor: Edukacja ekologiczna 

1. 

Edukacja ekologiczna rolników w 
aspekcie oddziaływania na 
środowisko stosowanych 
nawozów i środków ochrony 
roślin 

koordynowane 2010-2011 
RCEE, ZGRP, Starosta, 
Burmistrz 

Brak danych Brak danych  

2 

Podnoszenie świadomości 
ekologicznej mieszkańców w 
zakresie czystości stanu 
powietrza a jego oddziaływaniem 
na mieszkańców 

Koordynowane 2010-2011 
Burmistrz, Starosta,ZGRP, 
RCEE 

 

NFOŚiGW, WFOŚiGW, 
PFOŚiGW, GFOŚiGW, 
środki inwestorów 

n.d. 
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Lp. Zadanie Typ zadania Termin realizacji Realizatorzy 

 

Źródła finansowania Poniesiony koszt [tys. zł] 

3. 

Prowadzenie działalności 
edukacyjnej o zagrożeniu 
środowiska i zdrowia ludzkiego 
hałasem 

Koordynowane 2010-2011    n.d 

4. 

Działania edukacyjne dla ogółu 
ludności powiatu w zakresie 
postępowania w przypadku 
wystąpienia poważnej awarii lub 
zagrożenia naturalnego 

koordynowane 2010-2011   n.d 

5. 
Prowadzenie ciągłej edukacji 
ekologicznej na temat form 
ochrony przyrody 

Koordynowane 2010-2011   Brak danych 

6. 

Prowadzenie działań edukacyjno 
– informacyjnych dla 
mieszkańców dotyczących stanu 
zanieczyszczenia gleb i ich 
prawidłowego wykorzystania, 
głównie stosowania 

odpowiednich upraw i 
racjonalnego użycia nawozów 
sztucznych i środków ochrony 
roślin na terenach rolnych, i 
leśnych 

 
własne 

2010-2011   
 

n.d 

7. 

Podjęcie działań w kierunku 
uzyskania certyfikatu ISO 14001 i 
wdrożenie systemu zarządzania 

środowiskowego w Mieście i 
Gminie Drobin 

własne Brak realizacji n.d n.d n.d 

Razem koszty: 0 

Razem koszty pozainwestycyjne 369 

Razem koszty inwestycyjne 9117 

Łączne koszty 9486 

brak możliwości szacowania kosztów 

bd – brak danych z Urzędu Gminy 
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Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadań –podsumowanie 

 

Tabela 16. Harmonogram rzeczowo – finansowy realizacji zadań-podsumowanie 

Sektor 
Szacunkowy koszt  

[mln zł] 
Struktura % 

Jakość wód i stosunki wodne 0,313 3,29 

Powietrze atmosferyczne 0,117 1,23 

Hałas 7,569 79,79 

Promieniowanie elektromagnetyczne 0 0 

Poważne awarie i zagrożenia naturalne 0,250 2,63 

Przyroda i krajobraz 1,235 13,04 

Gleby 0,002 0,02 

Edukacja ekologiczna 0 0 

Ogółem 9.486 100 

 

 

Należy jednak zaznaczyć, że zawarte w powyższym zestawieniu koszty nie obejmują wszystkich pozycji przedstawionych w 

harmonogramie, ze względu na brak podstawy oszacowania kosztów niektórych zadań.  
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R O Z D Z I A Ł  4 

 

OCENA SYSTEMU MONITORINGU 
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Monitoring programu i środowiska 
 

Kontrola realizacji Programu ochrony środowiska wymaga oceny stopnia realizacji 

przyjętych w nim celów i działań, przewidzianych do wykonania w określonym terminie. Należy 

systematycznie oceniać też stopień rozbieżności między założeniami a realizacją programu oraz 

analizować przyczyny tych niespójności.  

Zgodnie z Ustawą Prawo ochrony środowiska, Burmistrz co 2 lata sporządza raport z 

wykonania programu ochrony środowiska i przedstawia go Radzie Miasta. W przypadku 

Programu ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Drobin, pierwszy raport powinien obejmować 

okres 2005-2006, a drugi okres 2007-2008.  

Po wykonaniu pierwszego raportu istnieje możliwość wprowadzenia aktualizacji 

programu na najbliższe dwa lata. Cały program będzie aktualizowany co cztery lata. Należy tu 

zaznaczyć, że ze względu na brak wielu aktów wykonawczych do Prawa ochrony środowiska i 

do ustaw komplementarnych, w miarę ich wchodzenia w życie Program powinien być 

korygowany.  

Podstawowe działania mające na celu kontrolę wdrażania programu to: 

 sporządzenie raportu co dwa lata, oceniającego postęp wdrażania programu ochrony 

środowiska 

 aktualizacja celów krótkoterminowych na następne dwa lata 

 aktualizacja polityki długoterminowej co cztery lata 
 

W celu właściwej oceny stopnia wdrażania Programu ochrony środowiska konieczne 

jest ustalenie zasad przedstawiania postępów w realizacji programu. Dobrymi miernikami 

wyznaczającymi stan środowiska i presji na środowisko są wskaźniki, których podstawowym 

zadaniem jest zobiektywizowanie oceny realizacji celów. Według II Polityki Ekologicznej 

Państwa do głównych mierników należy zaliczyć: 

 stopień zmniejszenia różnicy (w %) między faktycznym zanieczyszczeniem środowiska (np. 

depozycją lub koncentracją poszczególnych zanieczyszczeń w powietrzu, wodzie, glebie), a 

zanieczyszczeniem dopuszczalnym (lub ładunkiem krytycznym); 

 ilość używanej energii, materiałów, wody oraz ilość wytwarzanych odpadów 

 i emitowanych zanieczyszczeń w przeliczeniu na jednostkę dochodu narodowego lub 

wielkość produkcji (wyrażoną w jednostkach fizycznych lub wartością sprzedaną); 

 stosunek uzyskiwanych efektów ekologicznych do ponoszonych nakładów (dla oceny 

programów i projektów inwestycyjnych w ochronie środowiska); 

 techniczno-ekologiczne charakterystyki materiałów, urządzeń, produktów (np. zawartość 

ołowiu w benzynie, zawartość rtęci w bateriach, jednostkowa emisja węglowodorów przy 

eksploatacji samochodu, poziom hałasu w czasie pracy samochodu itp.); zgodnie z zasadą 

dostępu do informacji dane te powinny być ujawniane na etykietach lub w dokumentach 

technicznych produktów. 

 

Dodatkowo przy ocenie skuteczności realizacji wg polityki ekologicznej państwa dla 

programu ochrony środowiska będą stosowane wskaźniki społeczno-ekonomiczne: 
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 poprawa stanu zdrowia obywateli, mierzona przy pomocy takich mierników jak długość 

życia, spadek umieralności niemowląt, spadek zachorowalności na obszarach, w których 

szkodliwe oddziaływanie na środowisko i zdrowie występują w szczególnie dużym natężeniu 

(obszary najsilniej zurbanizowane i uprzemysłowione) 

 zmniejszenie zużycia energii, surowców i materiałów na jednostkę produkcji oraz 

zmniejszenie całkowitych przepływów materiałowych w gospodarce; 

 zmniejszenie tempa przyrostu obszarów wyłączanych z rolniczego i leśnego użytkowania dla 

potrzeb innych sektorów produkcji i usług materialnych; 

 coroczny przyrost netto miejsc pracy w wyniku realizacji przedsięwzięć ochrony środowiska.  

 

Poza wskaźnikami społeczno-ekonomicznymi stosuje się wskaźniki stanu środowiska i 

presji na środowisko: 

 zmniejszenie ładunku zanieczyszczeń odprowadzanych do wód lądowych  poprawę jakości 

wód płynących, stojących i wód podziemnych, a szczególnie głównych zbiorników wód 

podziemnych, poprawę jakości wody do picia oraz spełnienie przez wszystkie te rodzaje wód 

wymagań jakościowych obowiązujących w Unii Europejskiej; 

 poprawę jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji zanieczyszczeń powietrza (zwłaszcza 

zanieczyszczeń szczególnie szkodliwych dla zdrowia i zanieczyszczeń wywierających 

najbardziej niekorzystny wpływ na ekosystemy, a więc przede wszystkim metali ciężkich, 

trwałych zanieczyszczeń organicznych, substancji zakwaszających, pyłów i lotnych 

związków organicznych); 

 zmniejszenie uciążliwości hałasu, przede wszystkim poziomu hałasu na granicy własności 

wokół obiektów przemysłowych, hałasu ulicznego w miastach oraz hałasu wzdłuż tras 

komunikacyjnych; 

 zmniejszenie ilości wytwarzanych i składowanych odpadów, rozszerzenie zakresu ich 

gospodarczego wykorzystania oraz ograniczenie zagrożeń dla środowiska ze strony odpadów 

niebezpiecznych; 

 ograniczenie degradacji gleb, zmniejszenie powierzchni obszarów zdegradowanych na 

terenach poprzemysłowych, w tym likwidacja starych składowisk odpadów, zwiększenie 

skali przywracania obszarów bezpośrednio lub pośrednio zdegradowanych przez działalność 

gospodarczą do stanu równowagi ekologicznej, ograniczenie pogarszania się jakości 

środowiska w jednostkach osadniczych i powstrzymanie procesów degradacji zabytków 

kultury; 

 wzrost lesistości, rozszerzenie renaturalizacji obszarów leśnych oraz wzrost zapasu 

 i przyrost masy drzewnej, a także wzrost poziomu różnorodności biologicznej ekosystemów 

leśnych i poprawa stanu zdrowotności lasów będących pod wpływem zanieczyszczeń 

powietrza , wody lub gleby; 

 zahamowanie zaniku gatunków roślin i zwierząt oraz zaniku ich naturalnych siedlisk; 

 zmniejszenie negatywnej ingerencji w krajobrazie oraz kształtowanie estetycznego 

krajobrazu zharmonizowanego z otaczającą przyrodą. 

W celu oceny realizacji działań określonych w Programie na rzecz ochrony środowiska 

wykorzystywany będzie system państwowego monitoringu prowadzonego przez Wojewódzki 
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Inspektorat Ochrony Środowiska, Wojewódzką i Powiatową Stację Sanitarno-Epidemiologiczną, 

a także instytucje i placówki badawcze zajmujące się zagadnieniami z zakresu ochrony 

środowiska.  

W wyniku przeprowadzonych pomiarów i ocen stanu środowiska dostarczone będą 

informacje w zakresie: czystości wód powierzchniowych i podziemnych, stanu powietrza 

atmosferycznego, hałasu i promieniowania niejonizującego, gospodarki odpadami, powstałych 

awarii oraz przyrody ożywionej. 

Porównanie informacji określonych na podstawie pomiarów i ocen do stanu bazowego 

będzie efektem realizacji założonych celów i działań o programie. Istotne znaczenie maja też 

mierniki świadomości społecznej (m.in. edukacja ekologiczna w zakresie ochrony środowiska na 

terenie gminy). 

Wskaźniki pomocne do oceny realizacji programu przedstawiono w tabeli. Zakład się, 

że wymienione wskaźniki będą sukcesywnie uzupełniane i rozszerzane o kolejne rodzaje. 

 

Tabela 17. Wskaźniki efektywności wdrażania programu 
Lp. Wskaźnik Drobin 

Jakość wód i stosunki wodne 

1. Ludność obsługiwana przez oczyszczalnie ścieków w % ludności ogółem 85 

2. Zużycie wody z wodociągów przez gospodarstwa domowe w tyś. m 3/rok  304 

3. Ilość przydomowych oczyszczalni ścieków w szt. 8 

4. Liczba przyłączy do sieci wodociągowej prowadzących do budynków 
mieszkalnych w szt.  

1772 

5. Liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej prowadzących do budynków 
mieszkalnych w szt. 

592 

6. Ludność korzystająca z sieci wodociągowej (%) 99 

7. Ludność korzystająca z sieci kanalizacyjnej (osoby)  2730  

8. Nakłady inwestycyjne na gospodarkę wodną w tys. zł. 216 

Ochrona powietrza 

1. Emisja zanieczyszczeń gazowych – ogółem [Mg] - 

2. Emisja zanieczyszczeń pyłowych ogółem - 

3. Ilość pojazdów zarejestrowanych ogółem 4912 

Ochrona przyrody 

1. Powierzchnia lasów i gruntów leśnych (% powierzchni ogólnej) 4,90 

2. Grunty wymagające rekultywacji [ha] 0,7 

3. Grunty zrekultywowane w ciągu roku [ha] - 

4. Ilość obiektów przyrodniczych objętych ochroną prawną szt. 6 

5. Nakłady inwestycyjne na ochronę środowiska w tys. zł. 9117 

6. Uchwały podjęte w sprawie ochrony środowiska w latach 2010-2011 przez 
Radę Miejską w Drobinie 

10 

 

Porównanie informacji określonych na podstawie pomiarów i ocen do stanu bazowego 

będzie efektem realizacji założonych celów i działań w programie.  
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R O Z D Z I A Ł   7 

 

 

Podsumowanie i wnioski 
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 Działania w zakresie szeroko pojętej ochrony środowiska prowadzone są na terenie Miasta 

i Gminy Drobin od wielu lat. Podstawowym celem dla Miasta i Gminy Drobin z zakresu ochrony 

środowiska jest realizacja Gminnego Programu Ochrony Środowiska. 

Naczelną zasadą przyjętą w Programie ochrony środowiska dla Miasta i Gminy Drobin 

jest zasada zrównoważonego rozwoju w celu umożliwienia lepszego zagospodarowania 

istniejącego potencjału gminy (zasobów środowiska, surowców naturalnych, infrastruktury, jak 

i ludzi oraz wiedzy). 

Cele i działania proponowane w programie ochrony środowiska winny służyć 

do tworzenia warunków dla takich zachowań ogółu społeczeństwa, które polegać będą 

w pierwszej kolejności na niepogarszaniu stanu środowiska przyrodniczego na danym terenie, 

a następnie na jego poprawie. Realizacja wytyczonych celów w programie winna powodować 

zrównoważony rozwój gospodarczy, polepszenie warunków życia mieszkańców 

przy zachowaniu walorów środowiska naturalnego na terenie miasta. 

 Raport z wykonania Programu ochrony środowiska stanowi ocenę postępów w jego 

realizacji, w oparciu o przyjęte cele i priorytety. Podstawą sporządzenia raportu były informacje 

przekazane przez instytucje, organizacje i podmioty gospodarcze.  

 Przeprowadzona analiza pokazanych w raporcie wskaźników w poszczególnych grupach 

elementów środowiska daje podstawę do następujących wniosków: 

1. Jakość wód i stosunki wodne 

1) wzrasta wielkość populacji korzystających z sieci wodociągowej  

2) skanalizowano ok. 98% Miasta Drobin (długość sieci kanalizacyjne wraz z przykanalikami 

na koniec 2011 r. wynosi 8700 mb). 

3) Wzrosła liczba mieszkańców przyłączonych do kanalizacji sanitarnej. 

4) Na terenie gminy Drobin fukcjonuje 5 oczyszczalni  ścieków 

 mechaniczno-biologiczna oczyszczalnia ścieków w Drobinie 

 hydroponiczna oczyszczalnia ścieków w Krajkowie 

 hydroponiczna oczyszczalnia ścieków przy Zespole Szkół w Łęgu Probostwie 

 mechaniczno – biologiczna oczyszczalnia ścieków  na terenie Rolniczego Zakładu 

Aktywności Zawodowej Fundacja „Praca dla niewidomych” w Stanisławowie 

 mechaniczna oczyszczalni ścieków na potrzeby wspólnoty mieszkaniowej w 

Psarach 

5) wzrost nakładów inwestycyjnych na modernizację sieci wodociągowej i stacji uzdatniania 

wody (wkład własny REMONDIS Drobin Komunalna Sp. z o.o. w 2010 r. wyniósł 

216.470,00 zł).  

2. Powietrze 

1) wzrost zainteresowania wśród mieszkańców w zakresie odnawialnych źródeł energii 

2) przystąpienie do projektu pn. „Modernizacja źródeł ciepła na terenie miasta Drobin 

połączona z likwidacją emisji CO2”. 

3.Hałas i wibracje 

1) wymiana stolarki okiennej, drzwi, pokrycia dachu (rewitalizacja kompleksu kamieniczek)  

2) wzrost ilości zmodernizowanych dróg z nawierzchnią asfaltową  

4. Poważne awarie i zagrożenia naturalne 

1) zwiększenie sprawności ochotniczej straży pożarnej  
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5. Ochrona przyrody i krajobrazu 

1) nie wzrosła liczba terenów o szczególnych walorach przyrodniczych, ale trend utrzymania 

powierzchni terenów zielonych (nowe nasadzenia drzew i krzewów) utrzymuje się na 

wzrostowym poziomie 

2) na stałym poziomie kształtuje się zieleń ogrodów działkowych oraz parków 

3) wzrost likwidacji dzikich wysypisk śmieci 

4) wzrost dbałości mieszkańców o własne działki w związku z organizowanymi przez 

Burmistrza Miasta i Gminy Drobin konkursami: „Ciekawie zagospodarowana działka 

przydomowa” i „Balkon w kwiatach” 

6. Zrównoważone wykorzystanie surowców, materiałów, wody i energii  

1) wzrost monitoringu zużycia wody, energii przez firmy znajdujące się na terenie Gminy 

2) systematyczny wzrost ilości termo modernizowanych budynków 

3) budowa kolektorów słonecznych 

4) wzrost selektywnej zbiórki odpadów 

7. Edukacja ekologiczna 

1) wzrost udziału mieszkańców w szkoleniach i warsztatach dot. ochrony wód, emisji 

zanieczyszczeń do powietrza oraz zagrożenia środowiska hałasem 

2) wzrost zainteresowania wśród mieszkańców udziałem w imprezach kształtujących 

świadomość ekologiczną (Święto Ziemi, Święto Drzewa, Sprzątanie świata) 

8. Koszty finansowe przeznaczone na ochronę środowiska 

Ogółem koszty realizacji Programu w okresie 2010-2011 wyniosły 9.486 tyś. zł. 

Na zadania z zakresu edukacji ekologicznej ujęte w programie gmina nie poniosła 

żadnych kosztów, ale to nie znaczy że nie podejmowane były działania w celu wyedukowania 

mieszkańców naszej gminy. Na terenie Miasta i Gminy Drobin funkcjonuje spójny system 

edukacji ekologicznej (szkolnej i pozaszkolnej), obejmujący swoim zasięgiem wszystkich 

mieszkańców. Istotne znaczenie ma kształtowanie postaw społecznych i dostarczanie informacji 

o realizowaniu celów i zadań ochrony środowiska.  

 Burmistrz Miasta i Gminy Drobin jest organizatorem szeregu konkursów, festynów i 

innych imprez o tematyce ekologicznej, t.j. „Święto Ziemi”, konkursy: „Ciekawie 

zagospodarowana działka przydomowa” i „Balkon w kwiatach”, Akcja Sprzątania Świata, 

Święto Drzewa, okresowa zbiórka odpadów wielkogabarytowych, elektrycznych i 

elektronicznych oraz zużytego sprzętu AGD. 

 Edukacja ekologiczna jest przede wszystkim finansowana ze środków Gminnego 

Funduszu Ochrony Środowiska i w latach 2010-2011 wydano na nią ponad 11 tyś. zł i wzięło w 

niej udział ok. 10 tyś. mieszkańców. 

 W organizowaniu i przeprowadzeniu tych wszystkich akcji ekologicznych wspomagają 

nas wszystkie placówki oświatowe z terenu Miasta i Gminy Drobin oraz firma REMONDIS 

Drobin Komunalna Sp. z o.o. . 

 W harmonogramie rzeczowo finansowym nie podaliśmy  również nakładów poniesionych 

na wymianę stolarki okiennej. Nie oznacza to jednak braku realizacji tego zadania. Wymiana 

stolarki okiennej w budynku dydaktycznym (B) oraz sali gimnastycznej (C) w Zespole Szkółe 

Drobinie została zrealizowana w ramach projektu pn. „Przebudowa budynku dydaktycznego oraz 

sali gimnastycznej (C) Zespołu Szkół w Drobinie”. W ramach tego projektu wykonano również 
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termomodernizację budynków, wymianę centralnego ogrzewania i instalacji elektrycznej. Koszt 

realizacji zadania w 2011 roku wyniósł 1.769 tyś. zł.  

Podobnie jest z wieloma innymi zadaniami. Brak wykazanych kosztów na niektóre z 

zadań wynika stąd, że były one realizowane przez osoby fizyczne lub przedsiębiorstwa, które 

niechętnie dzielą się informacjami dotyczącymi spraw finansowania inwestycji. 

Część zadań ujętych w programie była założona na wyrost, teraz nie zostały zrealizowane z 

powodu braku delegacji ustawowej. Tak, np. w planach zagospodarowania przestrzennego nie 

uwzględniono aspektów związanych z zagrożeniem promieniowaniem niejonizującym oraz 

ustaleń w zakresie poważnych awarii, ponieważ ustawa nie nakłada takiego obowiązku. 

 Brak realizacji pewnych zadań wynika też stad, że jednostką organizacyjną wykonującą 

zadanie nie był Burmistrz Miasta i Gminy Drobin, ale jak np. badanie pól elektromagnetycznych  

- Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Płocku, który kieruje się swoimi prawami i 

harmonogramem prac. Miasto i Gmina Drobin w latach 2010-2011 nie była ujęta w programie 

monitoringu środowiska. 
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