
Załącznik nr 1 do sprawozdania z projektu Programu ochrony środowiska dla Gminy Jaktorów na lata 2020-
2023 z perspektywą do roku 2027

Informacja w jaki sposób zostały wzięte pod uwagę i w jakim zakresie zostały uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w związku z udziałem społeczeństwa zgodnie

z Art. 42 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o

ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r., poz. 283, ze zm.).

Opiniowany fragment Treść uwagi uzasadnienie

Informacja w jaki sposób zostały wzięte
pod uwagę i w jakim zakresie zostały

uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w
związku z udziałem społeczeństwa

Str. 35, Wody powierzchniowe Obszar 
gminy Jaktorów w obszarze dorzecza 
Wisły, w regionie wodnym Środkowej 
Wisły. Cały teren należy do zlewni rzeki 
Bzury i jest odwadniany przez jej dopływy 
– ciek Pisia Tuczna oraz jej dopływy: z 
Chyliczek, spod Kol. Jaktorów i ciek 
Głęboka Struga oraz jej dopływy: ze 
Starych Bud, z Holendrów Baranowskich, 
ciek Wierzbienka

Proszę o zaznaczenie na mapie Rysunek 10
Gmina Jaktorów na tle JCWP rzecznych 
cieku Wierzbinka

Uwaga częściowo uwzględniona, na 
rysunku został oznaczony ciek 
Wierzbienka, ciek został podpisany na 
rysunku nr 10.

Strona 47 Tabele 10. Charakterystyka 
JCWP na obszarze gminy Jaktorów

Stan Pisia Tuczna i Głębokiej Strugi został 
określony na zły. Proszę o źródło tej 
informacji.

Uwaga nie została uwzględniona, źródło 
informacji zostało wskazane pod tabelą: 
Źródło: Plan gosp. wodami na obszarze 
dorzecza Wisły – Dz. U. z 2016 r., poz. 
1911

Strona 50, rys 11
Strona 51 rysunek 12
Strona 52 rysunek 13

Proszę o wstawienie mapy o lepszej 
jakości, nawet drukowanie o najwyższej 
jakości są absolutnie nieczytelne. 
Ewentualnie proszę o podanie linku, z tych
w POŚ nie wynikają tezy o jakości wód. 
Proszę też o zaznaczenie granic gminy 

Uwaga została częściowo uwzględniona 
poprzez dodanie linku do źródła:
https://wios.warszawa.pl/pl/monitoring-
srodowiska/publikacje-monitoring/
1522,Stan-srodowiska-w-wojewodztwie-
mazowieckim-w-2017-roku.html

https://wios.warszawa.pl/pl/monitoring-srodowiska/publikacje-monitoring/1522,Stan-srodowiska-w-wojewodztwie-mazowieckim-w-2017-roku.html
https://wios.warszawa.pl/pl/monitoring-srodowiska/publikacje-monitoring/1522,Stan-srodowiska-w-wojewodztwie-mazowieckim-w-2017-roku.html
https://wios.warszawa.pl/pl/monitoring-srodowiska/publikacje-monitoring/1522,Stan-srodowiska-w-wojewodztwie-mazowieckim-w-2017-roku.html
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Jaktorów. Jakość rysunku prezentowana w 
dokumencie jest taka sama jak w 
publikacji źródłowej. Autor nie uwzględnia
naniesienia granic Gminy Jaktorów na 
prezentowany rysunek ponieważ ma on 
charakter schematyczny, jak również jest 
wynikiem prac innego autora.

Strona 56 
Do gminnej sieci wodociągowej 
podłączone jest ok. 81 % ludności gminy. 
Podpisano 3261 umów na dostawę wody, 
(stan na dzień: 31.12.2018r.). Do sieci 
podłączone są również budynki 
użyteczności publicznej znajdujące się na 
terenie gminy tj. szkoły w Jaktorowie
i Międzyborowie, budynek Urzędu Gminy 
oraz Ośrodek Zdrowia. Łączne zużycie 
wody
z sieci wodociągowej oscyluje na poziomie
ok. 420 tys. m3/rok.

1. Autor/ka opracowania zadecydował/ła 
się na dosłowne cytowanie raportu za rok 
2018, wypadałoby podać źródło.
2. W tekście POŚ jest wymieniony Ośrodek
Zdrowia (tak jak w raportach za rok 2018 i 
2019), jak wiadomo w Jaktorowie są 3 
ośrodki Zdrowia. Który z nich jest 
podłączony do gminnej sieci i jak 
funkcjonują dwa pozostałe?

Uwaga została częściowo uwzględniona:
Informacja: „Do gminnej sieci 
wodociągowej podłączone jest ok. 81 % 
ludności gminy. Podpisano 3261 umów na 
dostawę wody, (stan na dzień: 
31.12.2018r.). Do sieci podłączone są 
również budynki użyteczności publicznej 
znajdujące się na terenie gminy tj. szkoły 
w Jaktorowie i Międzyborowie, budynek 
Urzędu Gminy oraz Ośrodek Zdrowia. 
Łączne zużycie wody
z sieci wodociągowej oscyluje na poziomie
ok. 420 tys. m3/rok.” została bezpośrednio
przekazana przez Urząd Gminy Jaktorów, 
co też zostało wskazane jako źródło.
2. W treści skorygowano informację 
wskazując, że wszystkie ośrodka zdrowia 
w granicach Gminy zostały podłączone do 
sieci wodociągowej.

Str 56 Do gminnej sieci wodociągowej 
podłączone jest ok. 81 % ludności gminy. 
Pozostali mieszkańcy lub przedsiębiorcy 
korzystają z indywidualnych ujęć (studni). 
Podpisano 3261 umów na dostawę wody, 
(stan na dzień: 31.12.2018r.)

Proponuję zmianę danych na dzień 31 
grudnia 2019 roku. Dane te są dostępne w
UG Jaktorów.

Uwagę uwzględniono poprzez 
wykorzystanie dostępnych danych za rok 
2019.

Strona 58, przypis 44 https://wios.warszawa.pl/pl/monitoring-
srodowiska/publikacje-monitoring/

Uwaga nie została uwzględniona, link jest 
poprawny i pod wskazanym adresem jest 

https://wios.warszawa.pl/pl/monitoring-srodowiska/publikacje-monitoring/1522,Stan-srodowiska-w-wojewodztwie-mazowieckim-w-2017-roku.html
https://wios.warszawa.pl/pl/monitoring-srodowiska/publikacje-monitoring/1522,Stan-srodowiska-w-wojewodztwie-mazowieckim-w-2017-roku.html
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1522,Stan-srodowiska-w-wojewodztwie-
mazowieckim-w-2017-roku.html prosimy 
o
zweryfikowaniu źródła link nie istnieje
https://wios.warszawa.pl/pl/
monitoringsrodowiska/
publikacje-monitoring/1522

opublikowana publikacja: Raport o stanie 
środowiska w województwie 
mazowieckim w 2017 r., Warszawa 2018 r

Strona 59
Zanieczyszczenia liniowe stanowią na
terenie gminy istotne znaczenie – stan 
wód powierzchniowych rzek Pisia Tuczna i 
Głęboka Struga oceniono jako zły.

Proszę podać źródło tego twierdzenia. Uwaga uwzględniona poprzez oddanie 
źródła: 
https://wios.warszawa.pl/ftp/dokumenty/
zalaczniki/07_Klasyfikacja_i_ocena_stanu_
jcwp_rzek_2017.xlsx

Str 60 Tabela 12 Analiza
SWOT -gospodarowanie wodami

Proszę o weryfikację informacji, 
ewentualnie podanie źródła:
2 cieki wodne to dobrze rozwinięta sieć
rzeczna?
„mała ilość zbiorników wodnych”.
Na stronie 45. „w Jaktorowie znajduje się
natomiast kompleks stawów 
hodowlanych.
Ponadto na terenie gminy znajdują się 
liczne
mniejsze sztuczne zbiorniki wodne”.

Uwaga nie została uwzględniona, ze 
względu na brak podstaw merytorycznych.

Strona 54 Zarówno stan ilościowy jak i 
chemiczny określono jako dobry. Ocena
ryzyka niespełnienia celów 
środowiskowych niezagrożona. Przypis
39

Proszę o podanie dokładnego linku w
przypisie 39. Podanie linku do strony 
głównej Państwowego Instytutu
Geologicznego niczego nie wnosi i nie
potwierdza tezy.

Uwaga została uwzględniona. Podano 
dokładny link do przypisu: 
https://www.pgi.gov.pl/dokumenty-pig-
pib-all/psh/zadania-psh/jcwpd/jcwpd-60-
79/4425-karta-informacyjna-jcwpd-nr-65/
file.html

Str. 59
„Zanieczyszczenia punktowe to głównie
ścieki komunalne i przemysłowe. Teren
gminy Jaktorów jest częściowo
skanalizowany – należy do aglomeracji
Żyrardów. Część mieszkańców korzysta

Proponuję podać dane z formularza na
potrzeby VI AKPOŚK. Termin był do 31 X
2019 roku, więc dane są już dostępne w 
UG.

Uwaga nie została uwzględniona. 
Aktualizacja Krajowego programu 
oczyszczania ścieków komunalnych 
(AKPOŚK 2017) jest dokumentem obecnie 
obowiązującym.

https://wios.warszawa.pl/pl/monitoring-srodowiska/publikacje-monitoring/1522,Stan-srodowiska-w-wojewodztwie-mazowieckim-w-2017-roku.html
https://wios.warszawa.pl/pl/monitoring-srodowiska/publikacje-monitoring/1522,Stan-srodowiska-w-wojewodztwie-mazowieckim-w-2017-roku.html


Opiniowany fragment Treść uwagi uzasadnienie

Informacja w jaki sposób zostały wzięte
pod uwagę i w jakim zakresie zostały

uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w
związku z udziałem społeczeństwa

ze zbiorników bezodpływowych lub
przydomowych oczyszczalni ścieków”
przypis 45 podaje źródło
AKPOŚK 2017
Strona 64 Tabela 14 i 15 Źródłem są roczne oceny jakości 

powietrza w województwie mazowieckim,
raport wojewódzki za 2018 rok, Główny
Inspektorat Ochrony Środowiska, 
Warszawa, kwiecień 2019
Proszę o zaktualizowanie źródła, od kilku 
miesięcy jest dostępny aktualny raport za 
2019.

Uwagę uwzględniono poprzez 
uwzględnienie danych z raportu za rok 
2019.

Od strony 64 od akapitu „Wynik oceny 
strefy mazowieckiej za rok
2018 do strony 68 b) zakaz spalania 
odpadów w paleniskach
domowych. 49

Dlaczego jest to cytowanie Programu
Ochrony Powietrza dla całego Mazowsza, 
a brak odniesień do gminy Jaktorów?

Przedstawione informacje są 
obowiązujące dla Gmin w strefie 
mazowieckiej, w tym dla Gminy Jaktorów. 
Szczegółowe odniesienie dla Gminy 
Jaktorów zostało również przedstawione. 
Uwaga nie została uwzględniona.
Równocześnie zaktualizowano program 
poprzez uwzględnienie nowego programu 
ochrony powietrza przyjętego Uchwałą nr 
115/20 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 08 września 2020 r. 
w sprawie programu ochrony powietrza 
dla stref w województwie mazowieckim, 
w których zostały przekroczone poziomy 
dopuszczalne i docelowe substancji w 
powietrzu

Strona 69 „Obecnie na etapie konsultacji 
jest nowa wersja programu ochrony 
powietrza dla stref w województwie
mazowieckim, w których zostały
przekroczone poziomy dopuszczalne i 
docelowe substancji w powietrzu”

1. Brak wzmianki, że UG Jaktorów nie
wywiązał się z ustawowego obowiązku i 
do 31 grudnia 2018 r. nie określiła 
„starego” Programu Ograniczania Niskiej 
Emisji (dalej: PONE) zgodnie z programami
ochrony powietrza obowiązującymi w
województwie mazowieckim.

Gmina Jaktorów posiada opracowany 
Programu Ograniczania Niskiej Emisji, 
który został przyjęty Uchwałą nr 
XXVII/197/2020 Rady Gminy Jaktorów z 
dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie 
przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej 
Emisji (PONE) dla gminy Jaktorów. Uwaga 
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2. Przypis 50. Proszę podać źródło. Link do
głównej strony https://www.mazovia.pl/
niczego nie wnosi do tekstu.

nie została uwzględniona.

2. Treść dokumentu zaktualizowano 
poprzez wskazanie uchwały do programu 
ochrony powietrza dla stref w 
województwie mazowieckim, w których 
zostały przekroczone poziomy 
dopuszczalne i docelowe substancji w 
powietrzu: 
Uchwała 115/20 Sejmiku Województwa 
Mazowieckiego z dnia 08 września 2020 r. 
w sprawie programu ochrony powietrza 
dla stref w województwie mazowieckim, 
w których zostały przekroczone poziomy 
dopuszczalne i docelowe substancji w 
powietrzu

Strona 73 „Działania do tej pory 
realizowane w Gminie dotyczą m.in. 
Realizacji projektu pn.
„Modernizacja indywidualnych źródeł
ciepła na terenie Gminy Jaktorów”
donansowanego ze środków WFOŚiGW.
Projekt realizowano w 2017 i podlegał na
wymianie pieców gazowych
enegrochłonnych starej generacji na nowe
energooszczędne oraz na
wymianie pieców węglowych na piece
gazowe lub na biomasę (pellet) dzięki 
czemu zredukowano emisję
pyłów o 6,6 Mg/rok.”

Proszę o podanie wartości projektu, źródeł
finansowania i ile gospodarstw skorzystało
z
niego.

Uwaga nie została uwzględniona. 
Informacje zostały szczegółowo 
przedstawione w „Programie ograniczenia
niskiej emisji dla Gminy Jaktorów” - 
Uchwała Nr XXVIII/197/2020 Rady Gminy 
Jaktorów z dnia 26 sierpnia 2020 r. w 
sprawie  przyjęcia Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji (PONE) dla gminy Jaktorów. 

Strona 73
- Opracowanie Strategii Rozwoju
Elektromobilności dla Gminy Jaktorów na 
lata 2019-2035, 
- Wymiana źródeł ciepła na paliwa

proszę o podanie źródła czyli nr uchwały
RG

Uwagę uwzględniono poprzez odniesienie 
do uchwał Rady Gminy wskazujących na 
plany realizacji poszczególnych działań 
inwestycyjnych: 
- Uchwała nr VI/23/2019 Rady Gminy 
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stałe w ramach PONE.
W ramach działania do
2024 przewiduje wymianę około 116
przestarzałych, nieefektywnych źródeł
ciepła wykorzystujących paliwa stałe na
nowoczesne, ekologiczne bardziej 
efektywne instalacje

Jaktorów z dnia  28 stycznia 2019 roku.
w sprawie udzielenia upoważnienia 
Wójtowi Gminy Jaktorów
 do złożenia wniosku o dofinansowanie 
przedsięwzięcia pn. „Opracowanie 
Strategii Rozwoju Elektromobilności dla 
Gminy Jaktorów  na lata 2019 - 2035” ze 
środków Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w ramach programu priorytetowego 
„GEPARD II - transport nisko emisyjny 
Część 2) Strategia rozwoju 
elektromobilności”
- Uchwała Nr XXVIII/197/2020 Rady Gminy
Jaktorów z dnia 26 sierpnia 2020 r. w 
sprawie  przyjęcia Programu Ograniczenia 
Niskiej Emisji (PONE) dla gminy Jaktorów

strona 81
Rysunek 16 Rozmieszczenie stacji
bazowych telefonii komórkowej w rejonie
gminy Jaktorów

Proszę o przybliżenie na rysunku stacji 
bazowych telefonii komórkowej, ponieważ
na tym rysunku nie widać wszystkich 9.
Ponadto proszę o podanie adresów stacji 
bazowych telefonii komórkowej.

Uwagę częściowo uwzględniono poprzez 
podanie adresów stacji bazowych telefonii
komórkowej. Na rysunku przedstawiono 
stacje bazowe telefonii komórkowej w 
granicach Gminy oraz z jej najbliższej 
okolicy. Brak podstaw merytorycznych do 
zmiany rysunku.

Strona 84 Rysunek 17
Obszary zagrożone występowaniem 
różnych typów suszy (źródło:
RZGW Warszawa)

brak zaznaczenia granic gminy Jaktorów Uwaga nie została uwzględniona. Autor 
nie uwzględnia naniesienia granic Gminy 
Jaktorów na prezentowany rysunek 
ponieważ ma on charakter schematyczny i
prezentuje wyniki prac innego autora.

Strona 83 „Potencjalne zagrożenie dla 
środowiska stwarzają stacje paliw 
funkcjonujące w systemie otwartym lub 
na potrzeby własne zakładu.

1 stacja paliw w systemie otwartym, 
proszę o podanie ilości pozostałych.

Przytoczony fragment wskazuje, że na 
terenie Gminy Jaktorów nie znajdują się 
zakłady o dużym ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii (ZDR), ani zakłady o 
zwiększonym ryzyku wystąpienia 
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poważnej awarii (ZZR). W treści 
uzupełniono informacje, że na terenie 
Gminy funkcjonuje jedna stacja w 
systemie otwartym.

Od strony 87 do 90Tabela 25 Formy 
ochrony przyrody w Gminie Jaktorów

Na jaki dzień zostały zewidencjonowane te
formy?

Formy ochrony przyrody w Gminie 
Jaktorów wskazane w tabeli nr 25 zostały 
zewidencjowane na dzień 31 grudnia 2020
r. i są aktualne do dnia dzisiejszego.

Strona 91 „Przewidziane do realizacji 
kierunki działań w ramach
Programu ochrony środowiska dla Gminy 
Jaktorów przewidują inwestycje związane 
z termomodernizacją budynków. Prace
Termomodernizacyjne mogą spowodować
zniszczenie siedlisk
zwierząt, w tym zwierząt podlegających
ochronie gatunkowej, dlatego prace te
powinny poprzedzić inwentaryzacje 
ornitologiczne, chiropterologiczne,
entomologiczne. Należy również wziąć 
pod uwagę, że przeprowadzenie
planowanych czynności będzie mogło 
nastąpić dopiero po uzyskaniu
stosownych zezwoleń”.

Termomodernizacja budynków - proszę o 
więcej szczegółów albo link do uchwały 
RG.

Uwaga nie została uwzględniona z uwagi 
na brak wskazania treści, które wymagają 
poprawy.

Strona 92 „Mokradła i użytki zielone Na
terenie gminy Jaktorów występują 
niewielkie powierzchnie siedlisk
torfowisk niskich, mułowisk, namulisk i
podmoklisk zajmowanych przez 
zbiorowiska łąk wilgotnych, świeżych it
muraw napiaskowych oraz lasy i zarośla”

1. Proszę o poprawę w przypisie 55 adresu
linku, użyto polski znak.
2. Tabela 26 - proszę podanie na jaki 
dzień.

1). Uwagę uwzględniono poprzez 
poprawienie w przypisie źródła: www.gis-
mokradla.info

2). Uwagę uwzględniono poprzez 
wskazanie daty wyznaczenia form ochrony
przyrody.

Strona 94 w mocnych stronach w Tabela 
28 Analiza SWOT – zasoby przyrodnicze 
przytoczono „OChK, Zespół

Brak nawet wzmianki w tekście PIŚ o 
OChK, Zespole Przyrodniczo-
Krajobrazowym.

Obszar chronionego krajobrazu 
Bolimowsko- Radziejowicki z doliną 
środkowej Rawki wskazano w tabeli nr 25. 

http://www.gis-mokradla.info/
http://www.gis-mokradla.info/
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Przyrodniczo-Krajobrazowy” Dodatkowo wskazano informacje na 
temat obszaru w podrozdziale Obiekty i 
obszary chronione.

Storna 102 „Zastąpił również wzrost 
udziału odpadów zebranych
selektywnie w relacji do ogółu odpadów.”

„Zastąpił: czy „nastąpił”? Uwagę uwzględniono poprzez 
uwzględnienie literówki.

Strona 99 Rada Gminy Jaktorów w Uchwale Nr LXII /
336/ 2014 z dnia 22 września
2014r. podjęła inicjatywę o 
przeprowadzeniu
referendum w sprawie budowy gminnej 
oczyszczalni
ścieków. Referendum odbyło się w 
listopadzie 2014 roku. mieszkańcy 
opowiedzieli się za budową oczyszczalni 
ścieków. W całym POŚ
brakuje jakiejkolwiek wzmianki, co do tej 
pory zostało zrobione i jakim etapie jest 
budowa oczyszczalni.

Uwaga nie została uwzględniona. Program
ochrony środowiska przedstawia obecny 
stan środowiska w odniesieniu do 
poszczególnych komponentów, nie 
uwzględnia się omówienia wszystkich 
realizowanych w przeszłości spotkań 
związanych z rozbudową infrastruktury.  

Strona „Już w 2017 roku Urząd Gminy 
podjął prace przygotowawcze do realizacji
inwestycji pn.: „Rozbudowa systemu 
wodno -kanalizacyjnego w aglomeracji 
Żyrardów w Gminie Jaktorów”, w
ramach której planuje się w latach 2020-
2023 budowę Sieci kanalizacyjnej
obejmującej zasięgiem prawie
cały obszar gminy.

Brak informacji, na jakim etapie jest 
realizacja. Ile domostw czeka na 
przyłączenie do sieci kanalizacyjnej od 
2010 roku?

Uwaga nie została uwzględniona. W 
programie określono, że zgodnie z V 
aktualizacją KPOŚK wśród zadań 
zaplanowanych do realizacji znajdują się 
również inwestycje realizowane na terenie
Gminy Jaktorów: 
Rozbudowa systemu wodno-
kanalizacyjnego w aglomeracji Żyrardów 
w gminie Jaktorów. Nie wskazano 
natomiast, że projekt jest obecnie w 
trakcie realizacji. Właściwy termin 
realizacji uzależniony jest od możliwości 
podjęcia środków na działanie.

Strona 102 „W 2018 roku Gmina Jaktorów
uzyska z WFOŚiGW w Warszawie
dofinansowanie (52%) na zbieranie, 

Dlaczego nie ma danych z „Raportu za
2019”? Skąd ten czas przyszły? „Uzyska”?

Uwzględniono uwagę poprzez dodanie 
danych z raportu za rok 2019 oraz 
poprawienie wskazanej literówki.
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załadunek oraz przygotowanie do
transportu i transport, a także przekazanie
wyrobów zawierających azbest do 
unieszkodliwiania z
prywatnych nieruchomości na
terenie gminy Jaktorów. Odebrane było 
wówczas 114,616 Mg azbestu od
56 posesji”.
Strona 102 Przetaczanie całego akapitu z 
innego opracowania WYMAGA
podania tekstu źródłowego. W POŚ:
„W tym roku Gmina prowadziła szereg 
akcji edukacyjnych wśród mieszkańców
nieruchomości zamieszkałych mających
na celu poprawne prowadzenie segregacji
starając się dotrzeć do jak największej 
ilości mieszkańców poprzez
działania: 1) dostarczenia do każdej
nieruchomości zamieszkałej instrukcji
poprawnej segregacji odpadów; 2) 
kontroli oddawanych odpadów i
mobilizacji mieszkańców do poprawnej 
segregacji; 3) cykl artykułów o tematyce 
odpadów w biuletynie „Wieści z
gminy”; 4) edukacji młodzieży szkolnej w
szkołach podstawowych na terenie gminy.

W Raporcie za 2018 rok: „W 2018 roku
przeprowadzono szereg akcji 
edukacyjnych wśród mieszkańców 
nieruchomości zamieszkałych mających na
celu poprawne prowadzenie segregacji 
starając się dotrzeć do jak największej 
ilości mieszkańców. Akcje
przeprowadzane były w formie: 1)
dostarczenia do każdej nieruchomości
zamieszkałej instrukcji poprawnej 
segregacji odpadów; 2) kontroli 
oddawanych odpadów i mobilizacji 
mieszkańców do poprawnej
segregacji; 3) cykl artykułów o tematyce
odpadów w biuletynie „Wieści z gminy”; 
4) edukacji młodzieży szkolnej w szkołach
podstawowych na terenie gminy”.

Uwagę uwzględniono poprzez wskazanie 
źródła: Raport o stanie Gminy Jaktorów za 
2019 rok

Strona 109 Brak jakiegokolwiek omówienia programu
OZE w POŚ. Jedyna wzmianka to: „Montaż
OZE w budynkach użyteczności publicznej
➢ Montaż OZE w budynkach 
mieszkalnych
oraz usługowych i produkcyjnych”.

Uwagi nie uwzględniono. Dokumentem 
właściwym do omówienia warunków 
rozwoju OZE jest Plan gospodarki 
niskoemisyjnej. W programie ochrony 
środowiska wskazujemy natomiast 
działania mające na celu poprawę stanu 
środowiska czyli zastosowanie 
odnawialnych źródeł energii.

Strona 114 Proszę o sprawdzenie, czy rzeczywiście Uwagę uwzględniono poprzez poprawę 
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„4. Zachowanie właściwej struktury i
stanu ekosystemów oraz siedlisk ➢ 
Ochrona płazów, ich siedlisk oraz
organizmów związanych ze środowiskiem
wodnym poprzez zmniejszanie małej
retencji na terenie gminy oraz 
propagowanie tworzenia niewielkich
zbiorników wodnych i bagiennych na 
terenie lokalnych nieruchomości”

chodzi o zmniejszenie małej retencji. 
Obecnie jest tendencja do odwrotnego 
działania czyli zwiększenia małej retencji.

wskazanego błędu.

Strona 116 „Wdrażanie mechanizmów
Promujących kompostowanie
odpadów organicznych”.

Brak w treści POŚ omówienia akcji zakupu
kompostowników dla mieszkańców.

Uwagę uwzględniono poprzez omówienie 
akcji użyczania kompostowników 
mieszkańcom gminy Jaktorów zgodnie 
zasadami z określonymi w Zarządzeniu nr 
46/2020 Wójta Gminy Jaktorów z dnia 
20.07.2020 r. w sprawie przyjęcia „Zasad 
użyczania kompostowników na terenie 
gminy Jaktorów”.

Strona 118 Wojewódzki Fundusz Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej
Strona 118 Program Czyste Powietrze
Strona119 Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020
(POIiŚ)

Brak informacji o absorpcji środków z tych
programów przez Gminę.

Uwagi nie uwzględniono. Program 
ochrony środowiska nie jest dokumentem,
w którym publikowane są informacje o 
pozyskanych dofinansowaniach ze 
środków zewnętrznych. Informacje te 
publikowane są na stronie Urzędu Gminy 
oraz w raportach o stanie Gminy.

Wielokrotnie strony nie były 
ponumerowane, co znacznie utrudniało
lekturę.

Uwagę uwzględniono.

Strona 91 i 92 Dokument do poprawy. Proszę o 
przedstawienie w POŚ- obiekty i obszary 
chronione” wszystkich gatunków rzadkich 
flory i fauny po rzetelnej inwentaryzacje 
ornitologiczne, chiperlogicznej, 
entymologicznej, aby wiedzieć co chronić.

Uwagi nie uwzględniano. Zgodnie z 
wytycznymi do opracowania 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych 
programów ochrony środowiska 
opracowanymi przez Ministerstwo 
Środowiska z dnia 2 września 2015 w 
zakresie tego typu projektu nie znajduje 
się przeprowadzenia inwentaryzacji 
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ornitologicznej, chiperlogicznej, 
entymologicznej. 

Cała procedura konsultacji społecznych 
POS.

Zarządzenie Nr 32/2020 wraz z 
załącznikami nie było umieszczone na 
tablicy ogłoszeń przy i w UG co jest 
podstawowym kanałem informacyjnym.

Uwagę uwzględniono poprzez 
przedłużenie czasu trwania konsultacji 
społecznych do dnia 17 lipca 2020 r.

Strona 30 Sieć kanalizacyjna nie uwzględnia innej 
formy kanalizacji. Szamba, oczyszczalnie – 
typy oczyszczalni

Informacje o rodzajach i sposobach 
pozbywania się nieczystości jest istotne

Uwagi nie uwzględniono. Wskazane 
informacje zostały opisane w rozdziale 5.9 
Gospodarka wodno-ściekowa.

Strona 34 Cytat  Na  przestrzeni  ostatnich  lat  (w
latach  2008-2018)  w  gminie  Jaktorów
odnotowano  wzrost  liczby  ludności.
Przyczyną  tego  stanu  jest  przede
wszystkim  znaczący  wskaźnik  salda
migracji  oraz  w  mniejszym  stopniu
dodatni  przyrost  naturalny  (Rys.  5  )  Jak
wynika  z  powyższej  tabeli  61%
mieszkańców  stanowią  osoby  w  wieku
produkcyjnym.  Społeczeństwo  gminy  to
głównie  osoby  młode,  mimo,  że  w
ostatnich  latach  odnotowuje  się  wzrost
udziału osób w wieku poprodukcyjnym.

W  rzeczywistości  powyżej  znajduje  się
tabela  Rysunek  5  Zmiany  przyrostu
naturalnego  i  migracji  w  stosunku  do
liczby  ludności  w  gminie  Jaktorów  w
okresie 2008 – 2018.

Nie ma więc informacji że 61% ludności 
jest w wieku produkcyjnym.  Brak definicji 
wiek produkcyjny i wiek poprodukcyjny

Uwaga nie została uwzględniona, 
ponieważ w przytoczonym tekście nie ma 
błędu merytorycznego.  Definicja wieku 
produkcyjnego,  wieku poprodukcyjny i 
wieku przedprodukcyjnego oraz wskazane 
dane wynikają ze źródła – GUS, Bank 
Danych Lokalnych.

Uwaga dotycząca konsultacji społecznych 
programu ochrony środowiska dla gminy 
Jaktorów

Informuję, że obwieszczenie na temat 
konsultacji nie zostały umieszczone na 
tablicy informacyjnej w urzędzie, nie było 
ich na tablicach sołeckich. Mieszkancy nie 
byli poinformowani

Uwagę uwzględniono poprzez 
przedłużenie czasu trwania konsultacji 
społecznych do dnia 17 lipca 2020 r.

w programie zapomniano opisać cenny 
przyrodniczo kompleks Stawów i Łąk 
Jaktorowskich

Uwagę uwzględniono poprzez wskazanie 
w opisie kompleksu Stawów i Łąk 
Jaktorowskich.
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nie uwzględniono w opracowaniu 
dokumentacji jaka powstała dla terenu 
Stawów i Łąk Jaktorowskich, mianowicie 
dokumentacji zrobionej w celu objęcia 
tego terenu obszarem Natura 2000 
powstałej kilkanaście lat temu, a jakże 
dokumentacji z roku 2019 która 
stworzona została na potrzeby rady gminy
do objęcia tego terenu ochroną w postaci 
Obszaru Przyrodniczo-krajobrazowego

Dokumentacja dla terenu Stawów i Łąk 
Jaktorowskich nie została uwzględniona 
ponieważ obecnie jest w trakcie 
opracowania oraz opiniowania. Uwagę 
uwzględniono poprzez wskazanie, że taka 
dokumentacja jest  trakcie opracowania. 

nie wymieniono siedlisk i lęgowisk bardzo 
cennych przyrodniczo gatunków ptaków 
które objęte są ochroną gatunkową ścisłą, 
dyrektywą ptasią, dyrektywą siedliskową

Uwagę częściowo uwzględniono. W 
dokumencie określono obszary chronione 
występujące  w Granicach Gminy Jaktorów
wraz z ich krótkim opisem.

 nie uwzględniono wielu innych 
przedstawicieli fauny i flory występujących
na terenie gminy które objęte są ochroną 
gatunkową i dyrektywą siedliskową

Uwaga częściowo została uwzględniona, 
poprzez określenie gatunków ptaków 
stwierdzonych w Ostoi Stawy Jaktorów. 
Przedmiotem programu ochrony 
środowiska nie jest określenie wszystkich 
gatunków fauny i flory, które objęte są 
ochroną gatunkową i dyrektywą 
siedliskową, zwłaszcza jeśli nie 
przeprowadzono inwentaryzacji 
przyrodniczej.  Ponadto wskazano, że na 
terenie Gminy nie występują obszary 
Natura 2000.

brak jest informacji o potrzebie ochrony 
( przynajmniej na fragmentach) rzeki Pisi 
Tucznej, która na swoich naturalnych 
odcinkach ma duże walory przyrodniczo 
krajobrazowe

Uwagę uwzględniono poprzez wskazanie, 
że należy rozpatrzeć objęcie ochroną 
fragmenty rzeki Pisi Tucznej, po 
przeprowadzeniu inwentaryzacji 
przyrodniczej.

brak jest wielu innych, mniejszych 
obszarów cennych przyrodniczo jak 
choćby łąki storczykowe czy wrzosowiska, 
mogłyby one w przyszłości stać się 

Uwagi nie uwzględniono ze względu na 
brak podstaw merytorycznych. Wskazane 
obszary nie są objęte żadną formą 
ochrony przyrody. Nie ma również 
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użytkami ekologicznymi i znacząco 
przyczynić się do podniesienia jakości 
środowiska w gminie

opracowanych analiz lub analiz w trakcie 
opracowania, które potwierdzałyby 
możliwość lub potrzebę objęcia tych 
obszarów formą ochrony przyrody.

W programie wskazano propozycję 
przeprowadzenia inwentaryzacji 
przyrodniczych w wybranych miejscach w 
celu wyznaczenia kolejnych miejsc do 
objęcia ich formą ochrony przyrody.

Przedstawiony do konsultacji  Program 
Ochrony Środowiska powinien zostać 
uzupełniony o szczegółową 
inwentaryzację gatunków chronionych 
fauny i flory występujących na terenie 
Gminy Jaktorów. Powinien to wykonać 
uprawniony zoolog, ornitolog  i botanik.

Uwaga nie została uwzględniona. Zgodnie 
z wytycznymi do opracowania 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych 
programów ochrony środowiska 
opracowanymi przez Ministerstwo 
Środowiska z dnia 2 września 2015 w 
zakresie tego typu projektu nie znajduje 
się przeprowadzenia inwentaryzacji 
ornitologicznej, chiperlogicznej, 
entymologicznej.  

w Programie nie uwzględniono 
dokumentacji jaka powstała dla terenu 
Stawów i Łąk Jaktorowskich, 
dokumentacja ta została wykonana w celu
objęcia tego terenu obszarem Natura 
2000. Nie uwzględniono także 
dokumentacji z roku 2019 która 
stworzona została na potrzeby Urzędu 
Gminy Jaktorów do objęcia tego terenu 
ochroną w postaci Obszaru Przyrodniczo-
Krajobrazowego. Program powinien być 
uzupełniony w tym zakresie

Dokumentacja dla terenu Stawów i Łąk 
Jaktorowskich nie została uwzględniona 
ponieważ jest w trakcie opracowania oraz 
opiniowania. Uwagę uwzględniono 
poprzez wskazanie, że taka dokumentacja 
jest trakcie opracowania. 

w Programie nie wymieniono siedlisk i 
lęgowisk bardzo cennych przyrodniczo 

Uwaga częściowo uwzględniona. W 
rozdziale 5.6 Zasoby przyrodnicze 
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gatunków ptaków które objęte są ochroną
gatunkową ścisłą, Dyrektywą Ptasią, 
Dyrektywą Siedliskową. Program powinien
być uzupełniony w tym zakresie.

wskazano obiekty i obszary chronione w 
granicach Gminy Jaktorów oraz gatunki 
ptaków chronionych dla których powstała 
ostoja. Uwagę uwzględniono poprzez opis 
wskazanych obszarów chronionych.
Ponadto wskazano, ze na terenie Gminy 
nie występują obszary Natura 2000.

w Programie nie uwzględniono wielu 
gatunków przedstawicieli fauny i flory 
objętych Ochroną gatunkową i Dyrektywą 
siedliskową, a występujących na terenie 
Gminy Jaktorów.
Program powinien być uzupełniony w tym 
zakresie

W programie ochrony środowiska nie 
wymienia się wszystkich gatunków flory i 
fauny, które są objęte ochroną, chyba, że 
dla ich ochrony wyznaczono lub planuje 
się wyznaczyć formę ochrony przyrody lub
ostoję. 
Uwagę uwzględniono poprzez wskazanie 
gatunków ptaków stwierdzonych w Ostoi 
Stawy Jaktorów i Kraśnicza Wola.

Program nie zawiera oceny przyrodniczej 
kompleksu Stawów i Łąk Jaktorowskich. 
Program powinien być uzupełniony w tym 
zakresie

Uwagę uwzględniono poprzez wskazanie 
w opisie kompleksu Stawów i Łąk 
Jaktorowskich. Oceny przyrodniczej 
kompleksu Stawów i Łąk Jaktorowskich 
jest obecnie w trakcie opracowania.

Uwaga ogólna Nie przeprowadzono inwentaryzacji 
środowiskowej na terenie sołectwa Budy 
Zosine i innych

Uwaga nie została uwzględniona. Zgodnie 
z wytycznymi do opracowania 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych 
programów ochrony środowiska 
opracowanymi przez Ministerstwo 
Środowiska z dnia 2 września 2015 w 
zakresie tego typu projektu nie znajduje 
się przeprowadzenia inwentaryzacji 
ornitologicznej, chiropterologicznej,  
entymologicznej.  

Uwaga dotycząca braków opracowań Unikatowość i charakter wsi mazowieckiej 
tak widoczne w Budach Zosinych w ogóle 
nie została podjęta w ww programie OŚ. 

Uwaga nie została uwzględniona. Zgodnie 
z wytycznymi do opracowania 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych 
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Pozostałości jej charakteru i unikatowości 
powinna znaleźć odzwierciedlenie w 
progamach takich jak Ochrona 
Środowiska. Autor wydaje się spędził czas 
przed komputerem wykonując opcje 
kopiuj/wklej z ogólno dostępych statystyk 
i opracowań. Nie wykonał pracy w terenie.
Program w tej formie nie jest do przyjęcia.

programów ochrony środowiska 
opracowanymi przez Ministerstwo 
Środowiska z dnia 2 września 2015 Autor 
ma obowiązek korzystania z zalecanych 
źródeł informacji oraz badań już 
przeprowadzonych przez Gminę. W 
ramach programu ochrony środowiska nie
przeprowadza się badań w własnych 
badań w terenie.

Uwaga dotycząca braków opracowań 
sołectwa Budy Zosine

Wnioskuje o utworzenie użytków 
ekologicznych na terenie sołectwa w 
którym mieszkam. 

Unikalność tego terenu i bogactwo fauny i 
flory w ogóle nie została odnotowana w 
programie OŚ.

Uwaga nie została uwzględniona ze 
względu na brak podstaw merytorycznych.
Należy zaznaczyć, że proces tworzenia 
dokumentu jakim jest Program Ochrony 
Środowiska nie jest połączone z procesem 
utworzenia form ochrony przyrody. W 
Programie ochrony środowiska wskazuje 
się formy ochrony przyrody już 
ustanowione.
W Programie Ochrony Środowiska 
wskazano natomiast potrzebę 
przeprowadzenia inwentaryzacji 
przyrodniczych w celu określenia 
możliwości wyznaczenia nowych obszarów
objętych formą ochrony.

Uwaga ogólna Wiedza na temat prowadzonych 
konsultacji ws wśród mieszkańców jest 
niepowszechna.

Nie odbyły się spotkania sołeckie, 
spotkania z radnymi w sprawie.

Uwaga nie została uwzględniona. 
Konsultacje społeczne zostały 
przeprowadzone zgodnie z art. 39 ust. 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 
2020 r., poz. 283, ze zm.)

Obiekty i obszary chronione
str. 87, 88, 89, 90, 91

Na terenie Gminy Jaktorów
występują rzadkie gatunki roślin

Urząd Gminy Jaktorów wydaje
decyzje o warunkach zabudowy na

Uwaga nie została uwzględniona ze 
względu na brak podstaw merytorycznych.
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i zwierząt będące pod ochroną.
Należy pamiętać, że ochrona
gatunkowa roślin i zwierząt jest
także formą ochrony przyrody. Na terenie 
gminy nie ma np. żadnego użytku 
ekologicznego. Wójt Gminy jest organem 
ochrony przyrody zgodnie z Ustawą o 
Ochronie Przyrody z dnia 16 kwietnia 2004
r (Dz. U. z 2016 r. , poz. 2134 z późń. zm.) 
Należy dążyć do zachowania
różnorodności biologicznej i
ochrony krajobrazu dla przyszłych
pokoleń. Wnioskuję o utworzenie
pierwszego użytku ekologicznego
na terenie gminy Jaktorów na
łąkach na we wsi Budy Zosine
gdzie rosną rzadkie i chronione
goździki pyszne Dianthus
superbus fot. nr 1, kukułka
szerokolistna Dactylorhiza majalis
i inne.

podmokłych łąkach, na których
występują rośliny i zwierzęta
prawnie chronione. Tereny te
ulegają degradacji i niszczone są
bezpowrotnie cenne siedliska,
które już dawno powinny zostać
objęte ochroną np. jako użytek
ekologiczny. Przykładem może być
sołectwo Budy Zosine, gdzie
dochodzi do kuriozalnych decyzji
podziałowych podmokłych łąk i
pastwisk na małe działki
budowlane. Od ponad roku trwa tu
zasypywanie łąk odpadami
budowlanymi w celu podniesienia
gruntu – fot. nr 3. Jest to niezgodne
z Ustawą o odpadach z dnia 14
grudnia 2012 r (Dz. U. 2019 poz.
701). Urząd Gminy Jaktorów w tej
kwestii nie podejmuje żadnych
działań prawnych.

Należy zaznaczyć, że proces tworzenia 
dokumentu jakim jest Program Ochrony 
Środowiska nie jest połączone z procesem 
utworzenia form ochrony przyrody. W 
Programie ochrony środowiska wskazuje 
się formy ochrony przyrody już 
ustanowione.
W Programie Ochrony Środowiska 
wskazano natomiast potrzebę 
przeprowadzenia inwentaryzacji 
przyrodniczych w celu określenia 
możliwości wyznaczenia nowych obszarów
objętych formą ochrony.

Ochrona walorów i
monitoring przyrody str. 113

Uwzględnianie kwestii ochrony
różnorodności biologicznej,
terenów zieleni i krajobrazu w 
miejscowych planach
zagospodarowania  przestrzennego
i decyzjach o warunkach
zabudowy. Wnioskuję o realne i
faktyczne przestrzeganie tego
zapisu przez urzędników
gminnych.

Podmiot odpowiedzialny za
realizację tych kierunków i działań
jakim jest Gmina Jaktorów ignoruje 
kwestie różnorodności
biologicznej, terenów zieleni
i krajobrazu w miejscowych
planach zagospodarowania
przestrzennego i decyzjach o
warunki zabudowy. Pozwala on na
wycinkę zdrowych drzew w celu
podziału gruntów rolnych, starych
siedlisk na małe działki budowlane,
które łatwo sprzedać. Dochodzi do
defragmentacji środowiska

Uwaga nie została uwzględniona ponieważ
dla osiągnięcia celu: Zachowanie 
bioróżnorodności i ochrona walorów 
przyrodniczych, wyznaczono już kierunek 
interwencji: Uwzględnianie kwestii 
ochrony różnorodności biologicznej, 
terenów zieleni i krajobrazu w 
miejscowych planach zagospodarowania 
przestrzennego lub/i decyzjach o 
warunkach zabudowy.
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przyrodniczego i zmiany
stosunków wodnych. Projekty
miejscowych planów
zagospodarowania przestrzennego
są realizowane na bardzo małych
fragmentach po to tylko, aby
zatuszować nieudolność pracy
Urzędu Gminy Jaktorów.
Przykładem takich działań są Budy
Zosine, gdzie autor Prognozy
Oceny Oddziaływania na
Środowisko dla projektu
Miejscowego Planu
Zagospodarowania Przestrzennego
mija się z prawdą. Nie zauważa np.
roślin chronionych rosnących tuż
przy drodze powiatowej. Chodzi tu
o kocanki piaskowe Helichrysum
arenarium. Rośliny te występują tu
łanowo i trudno ich nie zauważyć –
fot. nr 2. Niestety urzędnicy z
referatu planowania przestrzennego
i ochrony środowiska tut. urzędu
celowo ignorują przepisy ustawy o
ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004
r (Dz. U. z 2016 r poz.
2134. z późń. zm.). Czy tak ma
wyglądać edukacja ekologiczna?

Sprawdzić poprawność zapisu cyfrowego 
na str. 70 w ostatnim zdaniu w kontekście 
mapy ze str. 71

Uwaga została uwzględniona. Dokonano 
korekty w treści dokumentu.

brakuje na str. 73 informacji o ilości i 
rodzaju pieców  wymienionych w ramach 
programu „ Modernizacji indywidualnych 
źródeł ciepła….”

Szczegółowy zakres działania określono w 
Programie Ograniczenia Niskiej Emisji 
(PONE) dla gminy Jaktorów. Do treści 
dodano odwołanie: Uchwała Nr 



Opiniowany fragment Treść uwagi uzasadnienie

Informacja w jaki sposób zostały wzięte
pod uwagę i w jakim zakresie zostały

uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w
związku z udziałem społeczeństwa

XXVIII/197/2020 Rady Gminy Jaktorów z 
dnia 26 sierpnia 2020 r. w sprawie  
przyjęcia Programu Ograniczenia Niskiej 
Emisji (PONE) dla gminy Jaktorów

Dopisać do Analizy SWOT na str. 75 w pkt. 
pt. Zagrożenia: Niszczenie i wycinanie 
zieleni izolacyjnej (zdrowych drzew) 
rosnących wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 
719 i drogach powiatowych. Uzasadnienie 
– patrz str. 67 pkt. 6 POS-GJ. Cel – 
zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza 
pyłem PM2,5 i PM10 od samochodów.

Uwaga została uwzględniona. W tabeli 35 
Dodano również kierunek działań: 
Stosowanie zieleni izolacyjnej wzdłuż dróg 
wojewódzkiej i powiatowych.

1Dopisać do Analizy SWOT na str. 75 w 
pkt. pt. Szanse: Jak najszybsze nowe 
nasadzenia zieleni izolacyjnej (dużych 
rozwiniętych drzew) wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 719 i drogach 
powiatowych. Uzasadnienie – patrz str. 67
pkt. 6 POS-GJ. Cel – zmniejszenie 
zanieczyszczenia powietrza pyłem PM2,5 i 
PM10 od samochodów.

Uwaga została uwzględniona.

Dopisać na str. 59, 70 i 75 rolę drzew i 
krzewów (szczególnie przydrożnych) w 
ochronie wód gruntowych, powietrza, 
przed hałasem i drganiami od ruchu 
komunikacyjnego.

Uwaga nie została uwzględniona. Rola 
zieleni izolacyjnej jest przedmiotem wielu 
analiz, nie ma więc potrzeby dodatkowego
rozwijania POŚ w tym zakresie.

Dopisać na str. 76 w pkt. pt. Hałas 
przemysłowy: Hałas związany z 
przemysłem na terenie gminy Jaktorów 
najbardziej uciążliwy był do niedawana w 
centralnej jej części w rejonie ul. 
Żyrardowskiej i związany była z 
działalnością urządzeń do kruszenia 
betonu, będącej własnością jednej z firm 
drogowych.

Uwaga nie została uwzględniona z uwagi 
na brak możliwości potwierdzenia 
zawartej w niej treści.
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Dopisać na str. 78 w pkt. pt. Hałas lotniczy:
Potencjalnym poważnym zagrożeniem 
hałasem lotniczym może stać się CPK 
planowany do budowy na terenie 
sąsiedniej gm. Baranów. Należy w tym 
punkcie szczegółowo opisać kwestię 
wpływu CPK na klimat akustyczny w gm. 
Jaktorów.

Uwagę częściowo uwzględniono poprzez 
wskazanie, że potencjalnym poważnym 
zagrożeniem hałasem lotniczym może stać
się CPK planowany do budowy na terenie 
sąsiedniej gm. Baranów. Wpływ CPK na 
klimat akustyczny w gm. Jaktorów może 
zostać określony po przeprowadzeniu 
badań i oceny oddziaływania inwestycji.

Dopisać do Analizy SWOT na str. 79 w pkt. 
pt. Mocne strony: zabytkowe szpalery 
sosnowe rosnące wzdłuż torów 
kolejowych kolei warszawsko-wiedeńskiej 
ustanowione pomnikiem przyrody 
stanowiące zieleń izolacyjną. Uzasadnienie
– patrz str. 67 pkt. 6 POS-GJ. Cel – 
zmniejszenie poziomu hałasu od ruchu 
pociągów.

Uwagę uwzględniono.

Dopisać do Analizy SWOT na str. 79 w pkt. 
pt. Zagrożenia: Niszczenie i wycinanie 
zieleni izolacyjnej (zdrowych drzew) 
rosnących wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 
719 i drogach powiatowych. Uzasadnienie 
– patrz str. 67 pkt. 6 POS-GJ. Cel – 
zmniejszenie poziomu hałasu od ruchu 
samochodów.

Uwagę uwzględniono.

Dopisać do Analizy SWOT na str. 79 w pkt. 
pt. Zagrożenia: Niebezpieczeństwo 
budowy pełnych ekranów akustycznych 
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 i 
drogach powiatowych z powodu 
przekroczenia norm hałasu i pogorszenie 
walorów krajobrazowych okolicy. 
Uzasadnienie – patrz str. 67 pkt. 6 POS-GJ.
Cel – zmniejszenie poziomu hałasu od 
ruchu samochodów.

Uwagę uwzględniono.
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Dopisać do Analizy SWOT na str. 79 w pkt. 
pt. Szanse: Jak najszybsze nowe 
nasadzenia zieleni izolacyjnej (dużych 
rozwiniętych drzew) wzdłuż drogi 
wojewódzkiej nr 719 i drogach 
powiatowych. Uzasadnienie – patrz str. 67
pkt. 6 POS-GJ. Cel – zmniejszenie poziomu 
hałasu od ruchu samochodów.

Uwagę uwzględniono.

Dopisać do Analizy SWOT na str. 79 w pkt. 
pt. Słabe strony: Niska świadomość 
projektantów drogowych i zarządców dróg
w zakresie zalet i konieczności ochrony 
istniejącej i wprowadzania nowej zieleni 
izolacyjnej (dużych rozwiniętych drzew i 
krzewów) wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 
719 i drogach powiatowych. Uzasadnienie 
– patrz str. 67 pkt. 6 POS-GJ. Cel – 
zmniejszenie poziomu hałasu od ruchu 
samochodów.

Uwaga nie została uwzględniona, 
ponieważ stanowi opinię, której nie 
można obiektywnie zweryfikować.

Na str. 81 brakuje danych z pomiarów 
poziomów pól e-m stacji bazowych 
położonych w gm. Jaktorów. To, że w 
2018 r nie było takich badań nie oznacza, 
że nie było takich badań w latach 
poprzednich a więc należy do tych badań 
dotrzeć i zamieścić ich wyniki w tym pkt. 
Tym bardziej, że w rejonie Jaktorowa są aż
3 stacje bazowe istniejące od wielu lat i 
takie badania powinny być 
przeprowadzone i upublicznione w tym 
POS-GJ. Zamieszczanie wyników badań pól
e-m z gm. Mszczonów czy z Puszczy 
Mariańskiej czy z Radziejowic jest 
nieporozumieniem. Mieszkańcy gm. 
Jaktorów maja prawo wiedzieć jak 

Uwaga nie została uwzględniona. Na 
terenie Gminy nie przeprowadzono 
pomiarów pól elektromagnetycznych 
również w poprzednich latach. Do roku 
2018 pomiary te prowadził Wojewódzki 
Inspektor Ochrony Środowiska, a obecnie 
Główny Inspektorat Ochrony środowiska. 
Zakres i sposób prowadzenia okresowych 
badań poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku ( w 
tym sposób wyboru punktów 
pomiarowych) określa Rozporządzenie 
Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 
2007 r. (Dz. U. Nr 221 poz. 1645). Z uwagi 
na powyższe nie ma możliwości 
zamieszczenia takich wyników. 
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wygląda stan środowiska w tym zakresie.
Dopisać do Analizy SWOT na str. 82 w pkt. 
pt. Zagrożenia: Wzrastająca ilość stacji 
bazowych w gm. Jaktorów i ilości 
nadajników oraz rozwój sieci 5G,

Uwagę uwzględniono.

Dopisać do Analizy SWOT na str. 82 w pkt. 
pt. Słabe strony: Brak danych o wynikach 
badań pól e-m na ternie gm Jaktorów,

Uwagę uwzględniono.

na str. 83 w pkt. Awarie przemysłowe 
należy przeanalizować czy na terenie 
miasta Żyrardowa nie występują zakłady o
dużym lub zwiększonym ryzyku 
wystąpienia poważnej awarii ZZR lub ZDR i
wpisać wnioski (zagrożenia) jakie wynikają
z tego dla Międzyborowa i Jaktorowa i 
całej gm. Jaktorów.

Uwagę uwzględniono.

Na mapie na str. 84 (pt. „Mapa zagrożenia 
występowaniem różnych typów susz ...”) 
brak granic gminy Jaktorów – należy to 
uzupełnić a mapę fragmentarycznie 
powiększyć w okolicy gm. Jaktorów.

Uwaga nie została uwzględniona. 
Przedstawiony rysunek jest rysunkiem 
schematycznym, nie ma właściwości mapy
i jest wynikiem prac innego autora.

W pkt. pt. Powodzie na str. 85 należy 
dopisać: Postuluje się wystąpić do KZGW o
sporządzenie Map Zagrożenia 
Powodziowego dla terenu gm Jaktorów.

Uwaga nie została uwzględniona. Zgodnie 
ustawą z dnia 20 lipca 2017 r.
Prawo wodne (art. od 167 do 174) mapy 
zagrożenia powodziowego sporządza się 
dla obszarów narażonych na 
niebezpieczeństwo powodzi wskazanych 
we wstępnej ocenie ryzyka 
powodziowego.

Dopisać do Analizy SWOT na str. 86 w pkt. 
pt. Zagrożenia: Brak Map zagrożenia 
powodziowego, Brak wiedzy o istnieniu na
terenie Zyrardowa zakładów o dużym lub 
zwiększonym ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii ZZR lub ZDR, 

Uwagę częściowo uwzględniono w 
zakresie dopisania do Analizy SWOT na str.
86 w pkt. pt. Zagrożenia: nieprofesjonalne 
przeprowadzanie remontów urządzeń 
melioracyjnych.
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nieprofesjonalne przeprowadzanie 
remontów urządzeń melioracyjnych,

Uwagę nie uwzględniono w zakresie: 
- Zagrożenia: Brak Map zagrożenia 
powodziowego - Zgodnie ustawą z dnia 20
lipca 2017 r. Prawo wodne (art. od 167 do 
174) mapy zagrożenia powodziowego 
sporządza się dla obszarów narażonych na
niebezpieczeństwo powodzi wskazanych 
we wstępnej ocenie ryzyka 
powodziowego.
- Zagrożenia: Brak wiedzy o istnieniu na 
terenie Żyrardowa zakładów o dużym lub 
zwiększonym ryzyku wystąpienia 
poważnej awarii ZZR lub ZDR – wykaz 
zakładów o dużym lub zwiększonym 
ryzyku wystąpienia poważnej awarii 
publikowany jest na stronie internetowej 
Głównego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska: 
https://www.gios.gov.pl/pl/25-powazne-
awarie/494-zaklady-stwarzajace-
zagrozenie-wystapienia-powaznej-awarii-
przemyslowej

Dopisać na str. 91 informacje nt. 
Istniejącej na terenie gm. Jaktorów przed 
wiekami - Puszczy Jaktorowskiej, 
rezerwacie turów ustanowionym przez 
Jagiellonów, pomniku ostatniego tura w 
Jaktorowie, historycznych uwarunkowań 
związanych z ochroną przyrody. Dodać 
tekst: W różnych rejonach gm. Jaktorów 
rośnie wiele wiekowych okazałych drzew 
(dębów, jesionów, kasztanowców, lip, 
świerków i innych) spełniających kryteria 
uznania ich  za pomniki przyrody, często 
pamiątki po historycznej Puszczy 

Uwaga częściowo została uwzględniona. 
W programie ochrony środowiska nie 
przedstawiamy historycznych 
uwarunkowań, natomiast przedstawiamy 
stan obecny oraz możliwości poprawy 
tego stanu.
W programie uwzględniono treść:
W różnych rejonach gm. Jaktorów rośnie 
wiele wiekowych okazałych drzew (dębów,
jesionów, kasztanowców, lip, świerków i 
innych), często pamiątki po historycznej 
Puszczy Jaktorowskiej. Szczególnie piękne i
cenne krajobrazowo są aleje i szpalery 
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Jaktorowskiej. Szczególnie piękne i cenne 
krajobrazowo są aleje i szpalery rosnące 
na Marunie. Organy gminy powinny 
podjąć działania mające na celu objęcia 
ich ochroną prawną. Formą ochrony 
przyrody powinna być także objęta 
meandrująca rzeka Pisia Tuczna z 
unikalnymi starorzeczami oraz Stawy 
SGGW w Jaktorowie ze względu na 
unikalne walory krajobrazowe i faunę tam 
występującą. Postuluje aby do POS-GJ 
dołączyc dokumentację fotograficzną ww 
obiektów.

rosnące na Marunie. W perspektywie 
realizacji  programu należy rozpatrzeć 
możliwości objęcia ich formą ochrony 
przyrody.
W programie uwzględniono również 
możliwość objęcia formą ochrony 
przyrody części rzeki Pisia Tuczna oraz 
Stawy SGGW w Jaktorowie. 

Dopisać na str. 91 informacje nt. Zakresu i 
treści Rozporządzenia Wojewody Maz ws 
Bolimowsko-Radziejowickiego Obszaru 
Chronionego Krajobrazu, obowiązujących 
zakazów i wytycznych.  

W dokumencie wskazano akt prawny 
ustanawiający formę ochrony przyrody, w 
którym określone są zakazy i wytyczne 
dotyczące Obszaru Chronionego 
Krajobrazu. Cytowanie całej treści 
rozporządzenia w dokumencie nie jest 
konieczne.

Dopisać do Analizy SWOT na str. 94 w pkt. 
pt. Szanse: wykorzystanie walorow 
przyrodniczo-krajobrazowych gm 
Jaktorów do rozwoju turystyki i rekreacji, ,

Uwagę uwzględniono.

Dopisać do Analizy SWOT na str. 94 w pkt. 
pt. Mocne strony: wielowiekowe tradycje 
związane z ochroną przyrody na terenie 
gm Jaktorów (Puszcza Jaktorowska i 
ochrona tura); wiele wiekowych okazałych
drzew (dębów, jesionów, kasztanowców, 
lip, świerków i innych) spełniających 
kryteria uznania ich za pomniki przyrody,

Uwagę uwzględniono.

Dopisać w pkt. 5.10 na str. 101 – Na teren 
gm. Jaktorów masowo, szczególnie w 
ostatnim czasie są zwożone odpady o 

Uwagi nie uwzględniono z uwagi na brak 
podstaw (źródła potwierdzającego) do 
zamieszczenia informacji.



Opiniowany fragment Treść uwagi uzasadnienie

Informacja w jaki sposób zostały wzięte
pod uwagę i w jakim zakresie zostały

uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w
związku z udziałem społeczeństwa

kodzie 17 05 04 (gleba i ziemia w tym 
kamienie inne niż wymienione w 17 05 03)
często przemieszane z gruzem i innymi 
odpadami, które są wykorzystywane do 
zasypywania działek. Co często powoduje 
zaburzenie stosunków wodnych czy 
zniekształcenie rzeźby terenu. 
Rozmieszczanie nawiezionych mas 
ziemnych na gruncie należy traktować 
jako prowadzenie odzysku odpadów a 
dokonywanie takich czynności wymaga 
uzyskania specjalnego zezwolenia. 
Przyjęcie na działkę mas ziemnych wbrew 
obowiązującym przepisom może 
skutkować wszczęciem postępowania 
administracyjnego na podstawie ustawy z 
dnia 7 listopada o odpadach i nakazaniem 
posiadaczowi odpadów ich usunięcie z 
miejsca nie przeznaczonego do ich 
składowania lub magazynowania. 
Wykonanie tej decyzji podlega egzekucji w
trybie przepisów ustawy z dnia 17 czerwca
1966 o postępowaniu ekzekucyjnym w 
administracji. Władze gminy Jaktorów 
czeka wiele pracy w tym zakresie.
Dopisać do Analizy SWOT na str. 103 w 
pkt. pt. Mocne strony: rozbudowana sieć 
monitoringu wizyjnego pozwalająca na 
skuteczną walkę z ciężarówkami 
zwożącymi na teren gm. Jaktorów nie 
zgodnie z prawem odpady,

Uwagę uwzględniono.

Dopisać do Analizy SWOT na str. 103 w 
pkt. pt. Zagrożenia: zwożenie odpadów o 
kodzie 17 05 04 (gleba i ziemia w tym 
kamienie inne niż wymienione w 17 05 03)

Uwagę uwzględniono.



Opiniowany fragment Treść uwagi uzasadnienie

Informacja w jaki sposób zostały wzięte
pod uwagę i w jakim zakresie zostały

uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w
związku z udziałem społeczeństwa

często przemieszane z gruzem i innymi 
odpadami, które są wykorzystywane do 
zasypywania działek, często są tam 
substancje niebezpieczne (oleje 
mineralne, ołów, chrom i inne), 
powodowanie zaburzenia stosunków 
wodnych czy zniekształcenie rzeźby 
terenu, zniszczenia walorów 
krajobrazowych, powstawanie „dzikich 
wysypisk odpadów”, zniszczenia dróg 
gminnych przez cieżarówki wożące 
odpady
Dopisać do Analizy SWOT na str. 103 w 
pkt. pt. Słabe strony: brak wystarczającego
nadzoru i reakcji wójta gminy na proceder 
zwożenia odpadów na teren gminy

Uwagi nie uwzględniono z uwagi na brak 
podstaw merytorycznych (źródła 
potwierdzającego) do zamieszczenia 
informacji.

Wnosi się o ponowne przeanalizowanie 
Celów Programu Ochrony Środowiska 
zawartych w pkt. 6 i ich kolejności i ich 
zakresu.

Uwaga nie została uwzględniona. Cele 
Programu Ochrony Środowiska są zgodne 
z Zgodnie z wytycznymi do opracowania 
wojewódzkich, powiatowych i gminnych 
programów ochrony środowiska 
opracowanymi przez Ministerstwo 
Środowiska z dnia 2 września 2015 oraz 
spójne z obowiązującym Programem 
Ochrony Środowiska dla Powiatu 
Grodziskiego na lata 2017–2020 z 
perspektywą na lata 2021–2024.

Wnosi się o wpisanie opisanych wyżej w 
tym pismie wniosków do odpowiednich 
punktów Celów Programu Ochrony 
Srodowiska zawartych w pkt. 6 w tabeli nr 
35.

Uwaga została uwzględniona. W tabeli nr 
35 dodano dodatkowo następujące 
kierunki działań: 

 Rozwój transportu przyjaznego 
dla środowiska i wspieranie 
ekologicznych form transportu 
poprzez stosowanie zieleni 
izolacyjnej wzdłuż dróg 



Opiniowany fragment Treść uwagi uzasadnienie

Informacja w jaki sposób zostały wzięte
pod uwagę i w jakim zakresie zostały

uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w
związku z udziałem społeczeństwa

wojewódzkiej i powiatowych.
 Ochrona przed hałasem poprzez 

zieleń osłonową w celu 
zmniejszenia poziomu hałasu 
spowodowanego ruchem 
samochodów i pociągów

Wpisanie rozwiązań opisanych w pkt. 6 
POS-GJ do tabeli nr 35.

Uwaga została uwzględniona. W tabeli nr 
35 dodano dodatkowo następujące 
kierunki działań: 

 Rozwój transportu przyjaznego 
dla środowiska i wspieranie 
ekologicznych form transportu 
poprzez stosowanie zieleni 
izolacyjnej wzdłuż dróg 
wojewódzkiej i powiatowych.

 Ochrona przed hałasem poprzez 
zieleń osłonową w celu 
zmniejszenia poziomu hałasu 
spowodowanego ruchem 
samochodów i pociągów

Wpisanie rozwiązań opisanych w pkt. 6 
POS-GJ do tabeli nr 35 w pkt. Ochrona 
klimatu i jakości powietrza oraz w pkt. 
Dobry stan klimatu … i zasoby 
przyrodnicze: Ochrona istniejących 
nasadzeń zieleni izolacyjnej (drzew) 
wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 719 i 
drogach powiatowych oraz wprowadzanie
nowych nasadzeń,

Uwaga została uwzględniona. W tabeli nr 
35 dodano dodatkowo następujące 
kierunki działań: 

 Rozwój transportu przyjaznego 
dla środowiska i wspieranie 
ekologicznych form transportu 
poprzez stosowanie zieleni 
izolacyjnej wzdłuż dróg 
wojewódzkiej i powiatowych.

 Ochrona przed hałasem poprzez 
zieleń osłonową w celu 
zmniejszenia poziomu hałasu 
spowodowanego ruchem 
samochodów i pociągów

Wpisanie rozwiązań opisanych w pkt. 6 Uwaga została uwzględniona. W tabeli nr 



Opiniowany fragment Treść uwagi uzasadnienie

Informacja w jaki sposób zostały wzięte
pod uwagę i w jakim zakresie zostały

uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w
związku z udziałem społeczeństwa

POS-GJ do tabeli nr 35 w pkt. Zasoby 
przyrodnicze: ochrona wiekowych 
okazałych drzew (dębów, jesionów, 
kasztanowców, lip, świerków i innych) 
spełniających kryteria uznania ich  za 
pomniki przyrody, często pamiątki po 
historycznej Puszczy Jaktorowskiej. 
Szczególnie piękne i cenne krajobrazowo 
są aleje i szpalery rosnące na Marunie. 
Organy gminy powinny podjąć działania 
mające na celu objęcia ich ochroną 
prawną. Formą ochrony przyrody powinna
być także objęta meandrująca rzeka Pisia 
Tuczna z unikalnymi starorzeczami oraz 
Stawy SGGW w Jaktorowie ze względu na 
unikalne walory krajobrazowe i faunę tam 
występującą

35 dodano dodatkowo następujące 
kierunki działań: 

 Ochrona wiekowych okazałych 
drzew (dębów, jesionów, 
kasztanowców, lip, świerków i 
innych), które mogą spełnić 
kryteria uznania ich za pomniki 
przyrody

 Przeprowadzenie inwentaryzacji 
przyrodniczych oraz analiz w celu 
rozpatrzenia możliwości objęcia 
formą ochrony przyrody obszaru 
meandrującej rzeki Pisia Tuczna 
oraz Stawów Jaktorowskich, jak 
również innych obszarów w 
granicach Gminy Jaktorów.

W tabeli 36 dopisać w pkt. Zachowanie 
bioróżnorodności – wskaźników pt. ilość 
wydanych zezwoleń na wycięcie drzewa / 
krzewu i ilość wyciętych drzew i krzewów 
w poszczególnych latach …; ilość 
przyjętych zgłoszeń na wycięcie drzewa / 
krzewu i ilość wyciętych drzew i krzewów 
w poszczególnych latach … ; ilość 
posadzonych drzew / krzewów w 
poszczególnych latach …; kwota 
pobranych opłat i kar za wycięcie drzew / 
krzewów w poszczególnych latach …,

Uwaga nie została uwzględniona z uwagi 
na brak podstaw merytorycznych.

W tabeli 36 dopisać w pkt. Racjonalna 
gospodarka odpadami – wskaźników pt. 
ilość wszczętych postępowań w oparciu o 
ustawę o odpadach i wydanych decyzji 
nakazujących usuniecie odpadów w 
poszczególnych latach … ,

Uwaga nie została uwzględniona z uwagi 
na brak podstaw merytorycznych.



Opiniowany fragment Treść uwagi uzasadnienie

Informacja w jaki sposób zostały wzięte
pod uwagę i w jakim zakresie zostały

uwzględnione uwagi i wnioski zgłoszone w
związku z udziałem społeczeństwa

Wnosi się o uzupełnienie POS-GJ o 
wskazane wyżej uwagi i wnioski oraz 
ponowne wyłożenie do konsultacji 
społecznych tego dokumentu.

Uwaga nie została uwzględniona. 
Konsultacje społeczne zostały 
przeprowadzone zgodnie z art. 39 ust. 1 
ustawy z dnia 3 października 2008 r. o 
udostępnianiu informacji o środowisku i 
jego ochronie, udziale społeczeństwa w 
ochronie środowiska oraz o ocenach 
oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 
2020 r., poz. 283, ze zm.)
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