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WSTĘP 

Raport został sporządzony na mocy Ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o zmianie 

niektórych ustaw w celu zwiększenia udziału obywateli w procesie wybierania, 

funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 130) 

oraz w odniesieniu do zapisów Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. 

U. z 2022 r. poz. 559). Źródłem informacji i danych zebranych w Raporcie były informacje 

otrzymane z poszczególnych wydziałów Urzędu Miejskiego w Żelechowie i jednostek 

organizacyjnych. 

I. INFORMACJE OGÓLNE 

A. OGÓLNE INFORMACJE O GMINIE ŻELECHÓW  

Gmina Żelechów jest wspólnotą samorządową osób zamieszkałych na jej terenie. 

Siedzibą władz Gminy jest miasto Żelechów. Powierzchnia gminy obejmuje 87,54 km2. Gmina 

Żelechów ma charakter miejsko-wiejski.  

Gmina w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców realizuje zadania własne, zadania 

zlecone z zakresu administracji rządowej wynikające z odrębnych ustaw oraz zadania przejęte 

od administracji rządowej w drodze porozumienia. 

Gmina działa poprzez swoje organy. Organami Gminy Żelechów są: 

➢ Rada Miejska w Żelechowie, w skład której wchodzi 15 radnych,  

➢ Burmistrz Żelechowa. 

Rada Miejska jest organem stanowiącym i kontrolnym. Do pomocy w wykonywaniu swych 

zadań Rada powołuje komisje stałe i komisje doraźne. Stałymi komisjami Rady są: 

 Komisja Rolnictwa, 

 Komisja Komunalna i Budżetu, 

 Komisja Zdrowia, Kultury i Oświaty, 

 Komisja Sportu i Rekreacji, 

 Komisja Rewizyjna, 

 Komisja Skarg, Wniosków i Petycji. 

 

Organem wykonawczym Gminy jest Burmistrz Żelechowa. Aparatem pomocniczym 

Burmistrza jest Urząd Miejski w Żelechowie. Burmistrz kieruje pracą Urzędu przy pomocy 

Sekretarza Gminy, Skarbnika Gminy oraz kierowników wydziałów: Wydziału Finansowego, 

Wydziału Organizacyjnego i Obsługi Mieszkańców, Wydziału Planowania i Zarządzania 

Infrastrukturą. W Urzędzie Miejskim w Żelechowie na dzień 31 grudnia 2021 zatrudnionych 

było 35 osób, co dało 34 etatu.  

W gminie Żelechów jest 18 sołectw: Gąsiory, Gózdek, Huta Żelechowska, Janówek, 

Kalinów, Kotłówka, Łomnica, Nowy Goniwilk, Nowy Kębłów, Piastów, Sokolniki, Stary 

Goniwilk, Stary Kębłów, Stefanów, Władysławów I, Władysławów II, Wola Żelechowska, 

Zakrzówek. 

Jednostki organizacyjne Gminy: 

1. Zakład Gospodarki Komunalnej w Żelechowie, 

2. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie, 

3. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie, 
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4. Publiczne Przedszkole „Pluszowy Miś” w Żelechowie, 

5. Klub Dziecięcy w Pluszowym Misiu w Żelechowie, 

6. Szkoła Podstawowa im. Romualda Traugutta w Żelechowie, 

7. Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki w Stefanowie, 

8. Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego w Starym Goniwilku, 

9. Szkoła Podstawowa im. Franciszka Kleeberga w Woli Żelechowskiej, 

10. Szkoła Podstawowa im. Henryka Sienkiewicza w Starym Kębłowie. 

B. DEMOGRAFIA 

 Liczba ludności Gminy Żelechów według stanu na dzień 31.12.2021 r. wynosiła 8 286 

osób, w tym na terenie miasta – 3 973 osoby, a na terenie sołectw – 4 313 osób. Średnia gęstość 

zaludnienia w Gminie Żelechów wynosi 94,65 osób na km2. 

W gminie Żelechów ogólnie na 100 mężczyzn przypada 100,09 kobiet. 

 

Liczba Ludności według wieku, płci, miejscowości zamieszkania według stanu na 31.12.2021 r. 

 2021 rok 

Liczba Mieszkańców Gminy Żelechów – 8 286 

Żelechów Gmina 

   

Liczba mieszkańców 3 973 4 313 

Kobiety 2 026 2 119 

Mężczyźni 1 947 2 194 

W wieku przedprodukcyjnym 804 961 

W wieku produkcyjnym 2 432 2 642 

W wieku poprodukcyjnym 737 710 
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Tabela nr 2.  Liczba Ludności według poszczególnych miejscowości na 31.12.2021 r. 

Miejscowość Liczba mieszkańców 

Żelechów 3973 

Gąsiory 91 

Gózdek 281 

Huta Żelechowska 320 

Janówek 129 

Kalinów 132 

Kotłówka 187 

Łomnica 257 

Nowy Goniwilk 295 

Nowy Kębłów 302 

Piastów 440 

Sokolniki 111 

Stary Goniwilk 220 

Stary Kębłów 180 

Stefanów 490 

Władysławów 226 

Wola Żelechowska 531 

Zakrzówek 121 
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C. ROLNICTWO 

 Gmina Żelechów ma charakter typowo rolniczy. Użytki rolne zajmują powierzchnię 

5 922 ha i stanowią 67,1 powierzchni ogólnej.  

Około ¼ gospodarstw rolnych znajduje się na terenie miasta. Średnia wielkość 

indywidualna gospodarstwa rolnego wynosi 5,64 ha. 

Indywidualne gospodarstwa w Gminie Żelechów charakteryzują się dość dużym 

rozdrobieniem. W strukturze indywidualnych przeważają gospodarstwa rolne do 5 ha. 

W produkcji roślinnej dominuje uprawa zbóż i ziemniaka. W hodowli zwierząt 

przeważa hodowla bydła i trzody chlewnej.  

II. INFORMACJE FINANSOWE 

Budżet Gminy 

Dochody budżetu Gminy Żelechów zaplanowane w uchwale budżetowej na przestrzeni 

roku 2021 uległy zwiększeniu ponad 5 mln. 168 tys. realizacja z kolei kształtowała się na 

poziomie 103,10 %. 
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Na dochody budżetu gminy składają się: subwencje oświatowa i ogólna, dotacje na 

realizację zadań zleconych, dofinansowania w ramach porozumień, dotacje na realizację zadań 

w ramach programów unijnych, dofinansowania do realizacji inwestycji, dochody własne 

z których największy odsetek to udział w podatkach od osób fizycznych i prawnych. 

Plan i realizacja dochodów gminy Żelechów kształtowała się w następujący sposób: 

Rodzaj 

dochodów gminy 

2020 r. 2021 r. 

Plan  

/w zł./ 

Realizacja  

/w zł./ 

Plan  

/w zł./ 

Realizacja  

/w zł./ 

Subwencja oświatowa 8 377 608,00 8 377 608,00 8 953 857,00 8 953 857,00 

Subwencja ogólna 5 286 767,00 5 286 767,00 7 668 915,00 7 668 915,00 

Dotacje z budżetu państwa na 

zadania zlecone 

 

14 842 520,14 

 

14 802 307,86 

 

14 473 528,18 

 

14 455 951,81 

Dotacje z budżetu państwa 

w ramach porozumień na 

zadania bieżące 

719 860,20 707 074,20 792 459,74 778 971,41 

Dotacje z budżetu państwa w 

ramach porozumień na zadania 

inwestycyjne 

64 259,16 64 259,16 78 447,40 78 447,40 

Dofinansowanie w ramach 

realizacji programów unijnych  

1 568 519,21 1 348 103,14 281 557,24 244 556,71 

Środki przekazane od osób 

fizycznych jako współudział 

w realizacji inwestycji 

300,00 81,30 50 200,00 39 186,92 

Środki otrzymane z innych 

źródeł na dofinansowanie 

inwestycji 

970 475,34 3 470 450,34 826 794,64 813 418,98 

Środki otrzymane z innych 

źródeł na dofinansowanie zadań 

bieżących 

337 494,47 238 259,72 308 669,60 281 631,13 

Środki z Funduszu 

Przeciwdziałania COVID – 19 

na finansowanie lub 

dofinansowanie realizacji zadań 

związanych z przeciwdziałaniem 

COVID - 19 

0,00 0,00 295 257,55 294 391,46 

Dochody własne gminy 12 757 621,41 11 863 734,46 13 218 718,34 14 796 437,55 

Ogółem: 44 925 424,93 46 158 645,18 46 948 404,69 48 405 765,37 
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Dochód ogółem na 1 mieszkańca w 2021 roku wynosi 5 842,00 zł.  

Analizując realizację dochodów budżetowych na uwagę zasługuje wyszczególnienie 

źródeł pochodzenia dochodów własnych, gdzie w przeliczeniu na 1 mieszkańca wynosi 

1 786,00 zł. 
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Wydatki budżetu Gminy Żelechów zaplanowane w uchwale budżetowej na przestrzeni 

roku 2021 uległy zwiększeniu ponad 8 mln. 80 tys. z czego 5 mln. 850 tys. zasiliły grupę 

wydatków majątkowych. 

 

 

 

Realizacja zadań majątkowych ukształtowała się na poziomie kwoty 3 516 446,59 zł., 

co stanowi 8,02 % wykonanych wydatków ogółem. 
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Poziom wydatków Gminy Żelechów w stosunku do liczby mieszkańców kształtuje się 

na poziomie 5 286,00 zł. na osobę. 
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Struktura wydatków zrealizowanych w 2021 roku wskazuje, że największy udział miały 

wydatki w działach: Rodzina, Oświata i wychowanie, Transport i łączność. 

Wydatki w dziale „Rodzina” w 97,54 % pokryte były ze środków z budżetu państwa, 

ponieważ ta grupa jest w głównej mierze zadaniem zleconym gminie. 

Wydatki w dziale „Oświata i wychowanie” stanowią drugą co do wielkości grupę 

wydatków. Na realizację zadań oświatowych gmina otrzymuje subwencję oświatową i dotacje 

z budżetu państwa na wychowanie przedszkolne. Otrzymane środki nie w pełni pokrywają 

niezbędne wydatki na ten cel, duża część wydatków, bo około 37% co w przeliczeniu daje 

ponad 5 mln. 800 tys. zł. jest pokryta z budżetu Gminy Żelechów. 

Wydatki w dziale „Transport i łączność” w 2021 roku stanowiły trzecią co do wielkości 

grupę i zostały pokryte w 21,66 % ze środków zewnętrznych, pozostała część stanowiła 

wydatki ze środków gminy. 

Gmina Żelechów jako jedna z nielicznych gmin w Powiecie Garwolińskim realizuje 

zadania z funduszu sołeckiego. W ubiegłym roku wyodrębniono ponad 382 tys. z budżetu na 

realizację tych zadań. Zwrot z budżetu państwa z tytułu poniesionych na ten cel wydatków 

wynosi 24,28 %.  

Wynik budżetu, stan zadłużenia Gminy Żelechów  

Budżet Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2021 roku zamknął się nadwyżką 

w wysokości 4 602 426,74 zł.  

Zadłużenie Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło ogółem kwotę 

6 210 000,00 zł., w tym: 

• z tytułu kredytów -               340 000,00 zł., 

• z tytułu pożyczek  -               20 000,00 zł., 

• z tytułu emisji obligacji -   5 850 000,00 zł. 

i stanowiło 12,83 % wykonanych dochodów. 

III. INFOMACJE DOTYCZĄCE OŚWIATY 

Gmina Żelechów ma dobrze rozwiniętą bazę oświatową na szczeblu przedszkolnym, 

podstawowym i ponadpodstawowym. W Żelechowie funkcjonuje Publiczne Przedszkole 

„Pluszowy Miś”, Klub Dziecięcy w Pluszowym Misiu dla dzieci do 3 lat, a przy Szkołach 

Podstawowych w Starym Goniwilku i Starym Kębłowie działają oddziały przedszkolne dla 

dzieci od lat 3. 

Na terenie Gminy funkcjonuje 5 szkół podstawowych: w Żelechowie, Stefanowie, 

Starym Goniwilku, Starym Kębłowie, Woli Żelechowskiej oraz dwie szkoły średnie, dla 

których organem prowadzącym jest Powiat Garwoliński. Są to Liceum Ogólnokształcące im. 

Joachima Lelewela w Żelechowie oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. Ignacego 

Wyssogoty Zakrzewskiego w Żelechowie. 
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Liczba uczniów i nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Żelechów 

w roku szkolnym 2020/2021 oraz 2021/2022 

Placówka 

oświatowa 

Liczba uczniów 

w roku szkolnym 

Liczba nauczycieli 

w roku szkolnym 

Liczba etatów w roku 

szkolnym 

2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 2020/2021 2021/2022 

Publiczne 

Przedszkole 

w Żelechowie 

165 192 16 17 12,66 13,78 

Szkoła Podstawowa 

w Starym 

Goniwilku 

98 107 19 19 13,50 13,40 

Szkoła Podstawowa 

w Starym Kębłowie 
92 79 17 19 12,36 14,64 

Szkoła Podstawowa 

w Stefanowie 
88 92 15 14 14,43 13,45 

Szkoła Podstawowa 

w Woli 

Żelechowskiej 

52 51 14 13 10,44 9,55 

Szkoła Podstawowa 

w Żelechowie 
519 518 60 59 57,72 58,03 

Razem 1 014 1 039 141 141 121,11 122,85 

Ogólna liczba uczniów i nauczycieli w placówkach oświatowych prowadzonych  

przez Gminę Żelechów  

Rok szkolny Liczba uczniów Liczba nauczycieli 

2020/2021 1014 141 

2021/2022 1039 141 
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Zestawienie wydatków jednostek oświatowych Gminy Żelechów 

Szkoła 
Wydatki 2020 

roku 

Liczba 

uczniów 

wg SIO 

Wydatki 2021 roku 

Liczba 

uczniów 

wg SIO 

Publiczne Przedszkole 

w Żelechowie 
1 960 755,19 165 2 399 309,78 192 

Szkoła Podstawowa 

w Starym Goniwilku 
1 448 244,41 98 1 593 524,17 107 

Szkoła Podstawowa 

w Starym Kębłowie 
1 295 379,47 92 1 671 888,20 79 

Szkoła Podstawowa 

w Stefanowie 
1 476 986,10 88 1 719 197,63 92 

Szkoła Podstawowa 

w Woli Żelechowskiej 
1 062 905,06 52 1 236 908,31 51 

Szkoła Podstawowa 

w Żelechowie 
6 166 762,12 519 6 915 888,53 518 

Razem 13 411 032,35 1 014 15 536 716,62 1 039 

Ogólna kwota wydatków jednostek oświatowych w 2021 roku wyniosła 

15 536 716,62 zł. 

Powyższa kwota finansowana była: 

− Subwencja oświatowa 2021 r. – 8 953 857,00 zł 

− Dotacja przedszkolna 2021 r. – 344 214,00 zł 

− Programy rządowe 346 495,92 zł (dotacja na podręczniki 90 595,92 zł i laboratoria 

przyszłości 255 900 zł) 

− Środki własne Gminy – 5 892 149,70 zł 
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IV. INFORMACJE DOTYCZĄCE ŚWIADCZEŃ RODZINYCH 

Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych 

Lp NAZWA ŚWIADCZENIA 

ILOŚĆ RODZIN 

objętych 

świadczeniem 

2021 

Ilość 

świadczeń 

WYDATKI 

na świadczenia 

w 2021 

1 
Zasiłek rodzinny, dodatki do 

zasiłku rodzinnego 
407 14465 182 082,85 zł 

2 
Jednorazowa zapomoga z tytułu 

urodzenia dziecka 
61 63 63 000,00 zł 

3 Świadczenie rodzicielskie 38 248 218 219,00 zł 

4 Zasiłek pielęgnacyjny 138 1631 350 955,00 zł 

5 Świadczenie pielęgnacyjne 35 394 765 728.00 zł 

6 Specjalny zasiłek opiekuńczy 7 42 26 040,00 zł 

7 Zasiłek dla opiekuna 2 4 2 480,00 zł 

8 Składki emerytalno- rentowe 33 409 187 818,00 zł 

9 Składki zdrowotne 16 136 27 342,18 zł 

10 Fundusz alimentacyjny 32 495 201 068,18 zł 

11 Dobry Start 1 1 300,00 zł 

12 
Jednorazowe świadczenie „Za 

życiem” 
1 1 4 000,00 zł 

13 Świadczenie wychowawcze 500 + 912 20 260 10 121 113,60 zł 

 

Wydano 158 Kart Dużej Rodziny dla 56 rodzin. 

Koszty obsługi: 

− świadczeń rodzinnych oraz funduszu alimentacyjnego wyniosły 95 600,15 zł 

− Karty Dużej Rodziny 590,22 zł 

− 500+ - 86 765,98 zł. 

V. OPIEKA ZDROWOTNA 

W Żelechowie funkcjonują prywatne przychodnie lekarskie, które zapewniają 

mieszkańcom Gminy podstawową opiekę zdrowotną. 

W Żelechowie działają również prywatne gabinety stomatologiczne współpracujące 

z Narodowym Funduszem Zdrowia oraz NZOZ „REHABILITACJA” świadczący usługi 

w zakresie rehabilitacji leczniczej. 
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VI. PRZEMYSŁ, HANDEL I USŁUGI 

W 2021 r. na terenie Gminy Żelechów zarejestrowanych było 679 podmiotów 

gospodarczych. 

Podmioty gospodarki narodowej wpisane do rejestru REGON według sektorów własnościowych 

Sektor własnościowy Miasto Wieś Gmina Żelechów 

Podmioty gospodarki narodowej ogółem 421 258 679 

Sektor publiczny – ogółem 15 4 19 

Sektor publiczny – państwowe i samorządowe 

jednostki prawa budżetowego 
13 4 17 

Sektor prywatny – ogółem 406 254 660 

Sektor prywatny – osoby fizyczne prowadzące 

działalność gospodarczą 
594 365 566 

Sektor prywatny- spółki handlowe 16 3 19 

Sektor prywatny – spółdzielnie 2 0 2 

Sektor prywatny – stowarzyszenia i organizacje 

społeczne 
7 11 18 

Źródło: Główny Urząd Statystyczny – dane za 2021 r. 

Działające na terenie Gminy Żelechów podmioty gospodarcze to przede wszystkim 

małe zakłady usługowe, rzemieślnicze i handlowe. Powstające firmy to często placówki 

rodzinne. 

W rejestrowaniu działalności gospodarczej występuje duża rotacja. 

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE DRÓG NA TERENIE MIASTA 

I GMINY ŻELECHÓW 

Jednym z głównych zadań własnych samorządu gminnego, służących zaspakajaniu 

potrzeb zbiorowych wspólnoty mieszkańców są sprawy związane z utrzymaniem dróg 

gminnych, ulic, mostów i organizacji ruchu drogowego oraz lokalnego transportu. 

Obecnie w granicach administracyjnych miasta i gminy istnieje 122,29 km dróg 

zarządzanych przez Gminę Żelechów. W granicach administracyjnych miasta Żelechowa sieć 

dróg ma długość 35 km zaś w na obszarze wiejskim długość dróg wynosi 87,2 km. 

W granicach administracyjnych gminy Żelechów występują również ciągi dróg 

powiatowych o łącznej długości 49,43 km oraz ciąg drogi wojewódzkiej o długości 12,8 km. 
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Szczegółowe informacje o długościach i parametrach dróg zostały przedstawione poniższych 

tabelach. 

Sieć dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta i gminy Żelechów, których zarządcą 

jest Gmina Żelechów. 

Długość 

ogółem 

w km. 

Jezdnia o 

nawierzchni 

bitumicznej 

w km. 

Jezdnia o 

nawierzchni 

betonowej 

w km. 

Jezdnia o 

nawierzchni 

z kostki 

brukowej w 

km. 

Jezdnia o 

nawierzchni 

brukowcowej 

w km. 

Jezdnia o 

nawierzchni 

z kruszywa 

drogowego 

w km. 

Drogi 

gruntowe 

w km. 

122,29 59,268 0.60 0,6 0,152 14,746 46,924 

Sieć dróg publicznych w granicach administracyjnych miasta Żelechów, których zarządcą jest 

Gmina Żelechów. 

Długość 

ogółem 

w km. 

Jezdnia o 

nawierzchni 

bitumicznej 

w km. 

Jezdnia o 

nawierzchni 

betonowej 

w km. 

Jezdnia o 

nawierzchni 

z kostki 

brukowej w 

km. 

Jezdnia o 

nawierzchni 

brukowcowej 

w km. 

Jezdnia o 

nawierzchni 

z kruszywa 

drogowego 

w km. 

Drogi 

gruntowe 

w km. 

35,09 18,655 0,0 0,6 0,152 0,20 15,58 

Sieć dróg publicznych w granicach administracyjnych obszaru wiejskiego gminy Żelechów, których 

zarządcą jest Gmina Żelechów. 

Długość 

ogółem 

w km. 

Jezdnia o 

nawierzchni 

bitumicznej 

w km. 

Jezdnia o 

nawierzchni 

betonowej 

w km. 

Jezdnia o 

nawierzchni 

z kostki 

brukowej w 

km. 

Jezdnia o 

nawierzchni 

brukowcowej 

w km. 

Jezdnia o 

nawierzchni 

z kruszywa 

drogowego 

w km. 

Drogi 

gruntowe 

w km. 

87,2 40,413 0,60 0,6 0,152 14,546 31,344 

W 2021 roku Gmina Żelechów zrealizowała zadania inwestycyjne z zakresu 

drogownictwa na łącznej długości 4,540 km W ramach prac związanych z przebudową dróg 

wykonano nawierzchnie z mieszanki bitumiczno-mineralnej na łącznej długości 3,279 km zaś 

nawierzchnie z kruszywa łamanego wykonano na łącznej długości 1,376 km. W ramach 

prowadzonych prac wykonano również chodniki dla pieszych na odcinku 0,206 km. 

Szczegółowe informacje o realizowanych zadaniach inwestycyjnych z zakresu 

drogownictwa zostały przedstawione w części raportu dotyczącej zrealizowanych inwestycji 

przez Gminę Żelechów. 

Realizując potrzeby mieszkańców w zakresie publicznego transportu zbiorowego Gmina 

Żelechów w 2021 roku organizowała przewozy autobusowe na 5 liniach komunikacji 

publicznej. Koszt organizacji publicznego transportu zbiorowego wyniósł 223 872 zł z czego 

kwota w wysokość 200 535 zł. została sfinansowana środków Funduszu Rozwoju Przewozów 

Autobusowych. Łączna ilość przewiezionych pasażerów w 2021 r. publicznego transportu 

zbiorowego wyniosła 26 386 osób 
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VIII. GOSPODARKA MIESZKANIOWA I GOSPODARKA 

NIERUCHOMOŚCIAMI  

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem Gminy Żelechów realizowane było 

w 2021 r. w oparciu o „Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy 

Żelechów na lata 2021 – 2025” przyjęty Uchwałą Nr XXIX/206/2021 Rady Miejskiej 

w Żelechowie z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

Gmina Żelechów na koniec 2021 r. dysponowała 63 lokalami mieszkalnymi, z czego 

3 mieszkania stanowiły lokale socjalne. Mieszkania zlokalizowane są w różnych częściach 

miasta w 13 budynkach.  

Stan techniczny wielu budynków wchodzących w zasób mieszkaniowy Gminy 

Żelechów jest zły, budynki komunalne oraz mieszkania wymagają przeprowadzenia wielu 

remontów co wiąże się z koniecznością poniesienia dużych nakładów finansowych. Zły stan 

techniczny budynków bez przeprowadzenia koniecznych remontów może być w najbliższych 

latach przyczyną wyłączenia ich z użytkowania.  

Gmina Żelechów jest właścicielem nieruchomości o powierzchni 81,5358 ha, w tym: 

− 49,7364 ha – stan gruntów bez jakichkolwiek praw rzeczowych (bez użytkowania 

wieczystego, trwałego zarządu, dzierżawy, najmu, użytkowania, użyczenia); 

− 6,4754 ha – grunty oddane w trwały zarząd; 

− 8,0773 ha – grunty oddane w użytkowanie wieczyste; 

− 17,2467 ha – grunty oddane w dzierżawę, najem, użytkowanie, użyczenie. 

W trwały zarząd oddano nieruchomości o powierzchni 6,4754 ha, w tym: 

− Szkoła Podstawowa w Żelechowie o powierzchni 1,5333 ha;  

− Publiczne Przedszkole w Żelechowie o powierzchni 0,6289 ha; 

− Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku o powierzchni 0,6800 ha; 

− Szkoła Podstawowa w Stefanowie o powierzchni 1,2800 ha; 

− Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej o powierzchni 0,5700 ha; 

− Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie o powierzchni 1,7832 ha. 

Gmina Żelechów na dzień 31 grudnia 2021 roku miała zwarte dwie umowy najmu na lokale 

użytkowe, 4 umowy dzierżawy oraz 2 umowy. 

IX. PLANOWANIE PRZESTRZENNE 

 Miasto i gmina Żelechów charakteryzuje się czytelnym i przejrzystym schematem 

działań kształtujących przestrzeń i stojących na straży przestrzegania ładu przestrzennego 

i zrównoważonego rozwoju. Realizowane są w ten sposób ustawowe zadania władztwa 

planistycznego. Podstawowym dokumentem tych działań jest studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego sporządzane dla całego obszaru Gminy 

Żelechów. Studium jest aktem określającym założenia lokalnej polityki przestrzennej, zawiera 
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ustalenia wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego 

oraz elementy regulacyjne w postaci lokalnych zasad zagospodarowania. 

 Obszar gminy i miasta Żelechów posiada pełne pokrycie opracowaniem „Studium 

uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów", które 

zostało przyjęte Uchwałą nr XXXIII/219/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 czerwca 

2017 r. Studium uwzględnia aktualne uwarunkowania i określa kierunki rozwoju miasta 

i gminy. Zgodnie z aktualną polityką przestrzenną Gminy, studium nadaje poszczególnym 

terenom funkcje zgodne z aktualnym zapotrzebowaniem na tereny inwestycyjne, budownictwa 

mieszkaniowego, usług i inne. W związku ze zgłoszeniami przez zewnętrznych  inwestorów  

potrzeby realizacji nowych inwestycji w zakresie dostaw energii i gazu których wykonanie 

zagwarantuje Gminie Żelechów poprawę bezpieczeństwa energetycznego i niezawodność 

dostaw energii elektrycznej i gazu, a jednocześnie spowoduje również zwiększenie wpływu do 

budżetu gminy, wnioskami dotyczącymi budowy dróg oraz wnioskami właścicieli 

o uwzględnienie możliwości realizacji m.in. zabudowy mieszkaniowo-usługowej, Rada 

Miejska w Żelechowie podjęła Uchwałę nr VIII/57/2019 z dnia 25 kwietnia 2019 roku 

w sprawie przystąpienia do sporządzania  nowego studium uwarunkowań i kierunków 

zagospodarowania  przestrzennego miasta i gminy  Żelechów.  

W ramach prowadzonej procedury opracowania nowego studium uwarunkowań 

i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta gminy Żelechów, Gmina Żelechów 

zrealizowała projekt grantowy „Wspólny Plan”. Projekt był realizowany przez Fundację 

WiseEuropa – Fundację Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich 

i Fundację Stabilo, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 

w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. 

Realizując ww. projekt Gmina Żelechów pozyskała grant w wysokości 30 028,24 zł. 

brutto, który przeznaczony został na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych.  

Głównym celem projektu było usprawnienie, upowszechnienie oraz włączenie 

mieszkańców do dyskusji nt. kierunków rozwoju i uwarunkowań przestrzennych Gminy 

Żelechów. Konsultacje społeczne były nie tylko pogłębieniem i wzmocnieniem dialogu 

społecznego w procesach planistycznych, ale stanowiły szansę na pozyskanie opinii 

i pomysłów na dalszy rozwój naszej gminy. Dzięki udziałowi mieszkańców w konsultacjach 

stworzony zostanie dokument, który w nadchodzących latach będzie wyznacznikiem tego jak 

tworzyć i optymalnie zarządzać przestrzenią naszej gminy. 

Obecny etap procedury to sporządzenie projektu studium przez biuro projektowe.  

 Teren miasta i gmina Żelechów w całości pokryty jest miejscowymi planami 

zagospodarowania przestrzennego. Dwa plany dla całego miasta i całej gminy zostały 

sporządzone w trybie ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. o zagospodarowaniu przestrzennym. 

Ustalenia tych planów z uwagi na brak szczegółowych zapisów dotyczących zagospodarowania 

obszarów pod zabudowę mieszkaniową, ograniczają efektywne wykorzystanie tych terenów. 

 Pierwszym uchwalonym miejscowym planem na obszarze miasta i gminy jest plan 

przyjęty Uchwałą Nr XIV/93/04 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 7 kwietnia 2004 r. 

Kolejny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechowa, przyjęty został 

Uchwałą Nr XIX/131/05 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 lutego 2005 r. 
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W zależności od potrzeb do ww. planów od 2010 r. do 2020 r. wprowadzane były nw. 

zmiany: 

1. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żelechów, teren 

zabytkowego parku dworskiego 

Uchwała nr XXVII/191/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 18 marca 2010 r. w sprawie 

zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żelechów, teren 

zabytkowego parku dworskiego (ogł. Dz. Urzędowy Województwa Mazowieckiego Nr 123, 

poz.2713 z dnia 22 czerwca 2010 r.). 

2. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Miasta Żelechów – Rynek 

z przyległymi ulicami 

Uchwała Rady Miejskiej w Żelechowie nr XXXI/250/13 z dnia 18 marca 2013 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Żelechów – 

Rynek z przyległymi ulicami (ogł. Dz. Urzędowy Województwa Mazowieckiego z 2013 r. 

poz. 5912 z dnia 27.05.2013 r.). 

3. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów geodezyjnych Stary 

Goniwilk, Kalinów, Nowy Goniwilk, Piastów, Władysławów w gminie Żelechów 

Uchwała Rady Miejskiej w Żelechowie nr LII/370/14 z dnia 30 października 2014 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębów 

geodezyjnych Stary Goniwilk, Kalinów, Nowy Goniwilk, Piastów, Władysławów w gminie 

Żelechów (ogł. Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego, poz. 10606 z dnia 24 listopada 2014 r.). 

4. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów 

Uchwała nr X/64/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 17 września 2015r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów (ogł. 

Dz. Urz. Woj. Mazowieckiego z 2015 r. poz. 9051 z dnia 13 listopada 2015 r.). 

5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego miasta 

Żelechów oraz dla części obrębów geodezyjnych: Wola Żelechowska, Huta Żelechowska 

i Kotłówka w gminie Żelechów 

Uchwała nr XXVIII/186/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 9 lutego 2017r. 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części 

obrębu geodezyjnego miasta Żelechów oraz dla części obrębów geodezyjnych: Wola 

Żelechowska, Huta Żelechowska i Kotłówka w gminie Żelechów (ogł. Dz. Urz. Woj. 

Mazowieckiego z 2017 r. poz. 1691 z dnia 20 lutego 2017 r.). 

6. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów 

Uchwała Nr VII/43/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 marca 2019 r. w sprawie 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów (ogł. Dz. Urz. 

Województwa Mazowieckiego z dnia 17 kwietnia 2019 r., poz. 5046). 

7. Miejscowy planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego miasta 

Żelechów i części obrębu geodezyjnego Stefanów w gminie Żelechów. 

Uchwała Nr VIII/58/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. 

w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu 

geodezyjnego miasta Żelechów i części obrębu geodezyjnego Stefanów w gminie Żelechów 

(ogł. Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego z dnia 9 maja 2019 r., poz. 6127). 
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W 2021 r. zakończono: 

1. procedurę sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części 

gminy Żelechów oraz części miasta Żelechów 

Uchwała Nr XXVIII/195/2021 z dnia 4 marca 2021 r. Rady Miejskiej w Żelechowie 

w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy 

Żelechów oraz części miasta Żelechów (Dziennik Urzędowy Województwa 

Mazowieckiego poz.4516 z 18.05.2021r.)  

2. procedurę zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów 

Uchwała nr XXXIV/237/2021 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 7 października 2021 r. 

w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechów 

(Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego poz.9024 z 21.10.2021r.).  

 

 O zainteresowaniu przyszłych inwestorów obszarem gminy Żelechów świadczy liczba 

wydanych wypisów i wyrysów oraz zaświadczeń z miejscowych planów zagospodarowania 

przestrzennego. W roku 2021 liczba wydanych łącznie ww. dokumentów wyniosła 302. 

 Zmiana miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, stwarzając korzystne 

warunki inwestycyjne, nakłada na Gminę Żelechów obowiązek naliczenia opłaty planistycznej. 

Opłata ta pobierana jest w przypadku wzrostu wartości nieruchomości na skutek uchwalenia 

miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w terminie 5 lat od dnia, w którym 

miejscowy plan wszedł w życie. 

W 2021 r. w sprawie naliczenia opłaty planistycznej wszczęto 7 procedur 

administracyjnych oraz kontynuowano 8 procedur wszczętych w 2020 r. Do wszystkich 

wszczętych postępowań rzeczoznawca majątkowy wykonał operaty szacunkowe dla potrzeb 

ustalenia jednorazowych opłat planistycznych. 

X. OCHRONA ŚRODOWISKA 

Efektywność działań z zakresu ochrony środowiska zależy od polityki i przyjętych 

rozwiązań na szczeblu lokalnym. Działania takie, aby były skuteczne, muszą być prowadzone 

zgodnie z opracowanym uprzednio programem, sporządzonym na podstawie analizy sytuacji 

dla danego regionu. Zadania te spełnia program ochrony środowiska dla Gminy Żelechów 

na lata 2016 - 2020 z perspektywą do roku 2024 uchwalony Uchwałą Rady Miejskiej 

w Żelechowie nr XV/105/2016 z dnia 28 stycznia 2016r.  

Ochrona powietrza 

 W zakresie zadań ochrony powietrza Gmina Żelechów w 2021r. prowadziła następujące 

działania: 

− od 01.07.2021r. Gmina Żelechów zgodnie z ustawą z dnia 21 listopada 2008r. o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków 

(Dz.U. z 2022, poz. 438) wprowadzała do centralnej ewidencji emisyjności budynków 

deklaracje dotyczące źródeł ciepła i źródeł spalania paliw składane przez właścicieli 

nieruchomości zlokalizowanych na terenie Gminy Żelechów. Na dzień 31.12.2021r. 

wprowadzonych zostało 259 deklaracji. 
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− prowadzono aktualizację inwentaryzacji źródeł ciepła wykonanej na terenie Gminy 

Żelechów w 2020r. w ramach projektu pn. „Inwentaryzacja źródeł ciepła na terenie miasta 

i gminy Żelechów wraz ze sporządzeniem raportu”. 

− w ramach porozumienia zawartego z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej w Warszawie w sprawie wspólnej realizacji programu „Czyste 

powietrze” przeprowadzono spotkania informacyjne z mieszkańcami Gminy Żelechów 

w sprawie możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę bezklasowych źródeł ciepła 

na paliwa stałe i termomodernizację budynków; 

− Gmina Żelechów uczestniczyła w przygotowaniu i weryfikacji 18 wniosków mieszkańców 

dotyczących dofinansowania wymiany źródeł ciepła i termomodernizacji budynków 

w ramach programu „Czyste Powietrze”; 

− zorganizowano usługi transportu publicznego o charakterze użyteczności publicznej 

podlegające dopłatom ze środków Funduszu rozwoju przewozów autobusowych. W 2021r. 

funkcjonowało 5 linii komunikacyjnych o długości 78km. Z usług transportu publicznego 

skorzystało około 26 386 pasażerów, z czego 2406 pasażerów na podstawie biletów 

jednorazowych, natomiast 23 980 pasażerów na podstawie biletów miesięcznych; 

− wprowadzono energooszczędne oświetlenie ulic. Na terenie miasta Żelechów wybudowano 

linię oświetlenia ulicznego o dł. 0,115km składającą się z 6 lamp energooszczędnych LED, 

natomiast na terenie wiejskim Gminy Żelechów wybudowano linie oświetlenia ulicznego 

o łącznej długości 1,195km składające się z 18 energooszczędnych lamp LED oraz 

wymieniono 37 lamp na lampy energooszczędne LED na istniejących liniach oświetlenia 

ulicznego o łącznej długości 2,74km;  

− ograniczano pylenia wtórne poprzez oczyszczanie powierzchni ulic miejskich; 

− stosowano działania wspomagające obniżanie stężeń substancji w powietrzu polegające na:  

▪ zachęcaniu do posiadania kompostowników poprzez podjęcie uchwały 

nr XXVI/193/2021 z dnia 28 stycznia 2021r. i XXXVII/268/2021 Rady Miejskiej 

w Żelechowie z dnia 21 grudnia 2021r. wprowadzającej zwolnienie w części z opłaty 

za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla właścicieli nieruchomości 

kompostujących bioodpady w przydomowym kompostowniku 

▪ uwzględnieniu w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego uchwalonym 

Uchwałą nr XXVII/195/2021 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 4 marca 2021r. 

sposobów zabudowy i zagospodarowania terenu umożliwiających ograniczenie emisji 

pyłów poprzez działania polegające na ustaleniu minimalnego współczynnika terenów 

biologicznie czynnych (zieleni) na poziomie nie mniejszym niż 20% w obrębie 

zabudowy mieszkaniowej i usługowej; 

− prowadzono edukację ekologiczną w zakresie szkodliwości spalania odpadów w piecach. 

 

Ochrona przed hałasem 

 W zakresie ochrony przed hałasem na terenie wiejskim Gminy Żelechów wykonano 

przebudowę dróg o łącznej dł. 4,6km wydatkując na ten cel 1 362 881,53 zł, natomiast na 

terenie Miasta Żelechów wykonano przebudowę dróg o łącznej dł. 0,3km wydatkując 

na ten cel 302 627,33 zł. 
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Gospodarka odpadami 

W 2021r. gminnym systemem gospodarowania odpadami komunalnymi na terenie 

Gminy Żelechów objęte były nieruchomości zamieszkałe. Właściciele nieruchomości 

niezamieszkałych zobowiązani byli do podpisania indywidualnych umów na świadczenie usług 

w zakresie odbioru odpadów komunalnych z podmiotami wpisanymi do Rejestru Działalności 

Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Żelechowa. Wykaz podmiotów uprawnionych 

do świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli 

nieruchomości, wpisanych do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez 

Burmistrza Żelechowa w 2021r. zawiera poniższa tabela. 

Lp. Nr rej. Nazwa firmy Adres NIP UWAGI 

1 1/12 
EKOLIDER Jarosław 

Wyglądała 

Lucin 4, 

08 – 400 Garwolin 
826-001-28-95 - 

2 5/12 

CZYSTOPOL Wywóz 

Nieczystości Płynnych i 

Stałych Danuta Gendek 

ul. Spokojna 20, 

08 – 404 Górzno 
826-152-08-20 - 

3 3/13 
LUKE TECH Łukasz 

Pietryka 

ul. Lelewela 54, 

08-430 Żelechów 
825-208-79-09 

wykreślony 

10.03.2021r. 

4 1/19 
REMONDIS 

Sp. z o.o. 

ul. Zawodzie 18 

02-981 Warszawa 
728-01-32-515 - 

5 2/19 

Zakład Gospodarki 

Komunalnej 

w Adamowie Sp. z o.o. 

ul. Cmentarna 93 

21-412 Adamów 
825-18-27-729 - 

6 1/20 

ECOGLOBE Spółka 

z ograniczoną 

odpowiedzialnością 

Spółka Komandytowa 

ul. Tadeusza 

Kościuszki 107D, 

21-560 Międzyrzec 

Podlaski 

537-265-37-64 - 

7 1/21 
MPK PURE HOME 

Sp. z o.o. 

ul. Kołobrzeska 5, 

07-401 Ostrołęka 
758-211-70-04 

wpisany 

12.08.2021r. 

 

 Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych 

położonych na terenie Gminy Żelechów realizowany był przez firmę EKOLIDER Jarosław 

Wyglądała, Lucin 4, 08-400 Garwolin, która została wybrana w trybie przetargu 

nieograniczonego w 2020 r. - umowa została zawarta na okres od 01.08.2020r. do 31.12.2021r. 

Na dzień 31 grudnia 2021 r. na terenie Gminy zameldowanych było 8 286 osób. Liczba 

osób, która została objęta systemem gospodarowania odpadami komunalnymi wynosiła 6 689.  

 W 2021r. w ramach kontroli liczby osób zgłoszonych do gminnego systemu 

gospodarowania odpadami komunalnymi pracownicy Urzędu Miejskiego w Żelechowie 

wysłali 40 wezwań do złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami 
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komunalnymi oraz 78 wezwań do złożenia wyjaśnień dotyczących złożonych deklaracji. 

W stosunku do 3 właścicieli nieruchomości, którzy nie złożyli deklaracji wydane zostały 

decyzje określające wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W wyniku 

ww. działań do gminnego systemu gospodarowania odpadami komunalnymi dopisanych 

zostało 135 mieszkańców. 

 Na terenie Gminy Żelechów stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 

w 2021r. uzależnione były od liczby osób zamieszkujących na terenie nieruchomości 

oraz lokalizacji nieruchomości na terenie miejskim lub wiejskim. Ponadto właścicielom 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, kompostującym 

bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym, przysługiwało 

zwolnienie z części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. 

 Zestawienie stawek opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz zwolnień za 

kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym na terenie Gminy Żelechów w 2021r. przedstawia poniższa tabela: 

styczeń – luty 2021r. teren miejski teren wiejski 

Miesięczna stawka opłaty za odpady zbierane 

i odbierane w sposób selektywny 
26,00 zł 24,00 zł 

Miesięczna stawka opłaty w przypadku niewypełnienia 

obowiązku selektywnego zbierania odpadów 
52,00 zł 48,00 zł 

Wysokość zwolnienia w przypadku kompostowania 

bioodpadów w kompostowniku przydomowym (tylko 

dla zabudowy jednorodzinnej) 

0,50 zł 0,50 zł 

marzec – grudzień 2021r. teren miejski teren wiejski 

Miesięczna stawka opłaty za odpady zbierane 

i odbierane w sposób selektywny 
32,00 zł 29,00 zł 

Miesięczna stawka opłaty w przypadku niewypełnienia 

obowiązku selektywnego zbierania odpadów 
64,00 zł 58,00 zł 

Wysokość zwolnienia w przypadku kompostowania 

bioodpadów w kompostowniku przydomowym (tylko 

dla zabudowy jednorodzinnej) 

4,00 zł 4,00 zł 

Całkowity koszt funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi 

na terenie Gminy Żelechów w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. wyniósł 

2 155 807,63 zł, w tym: 

− koszty odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów: 2 023 723,19 zł 

− koszty obsługi systemu gospodarowania odpadami komunalnymi: 132 084,44 zł 

Wpływy z opłat z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie 

od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. odnotowane na koncie Gminy Żelechów wyniosły 

2 155 759,63 zł. 

 Niedobór finansowy z tytułu wpłacanych opłat i poniesionych kosztów w 2021r. 

wyniósł 48,00 zł. 



 RAPORT O STANIE GMINY ŻELECHÓW za 2021 rok  

 

29 
 

 Łączna ilość odpadów komunalnych wytworzonych na terenie gminy w 2021r. wyniosła 

1 511,3887 Mg, z czego 561,42 Mg stanowiły niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne, 

co stanowi 37,15 % ogółu zebranych i odebranych odpadów komunalnych. Łączna masa 

selektywnie zebranych i odebranych odpadów komunalnych to 949,9687 Mg. 

 Ilość odpadów odebranych z nieruchomości zamieszkałych wyniosła 1441,804 Mg, 

natomiast ilość odpadów odebranych przez podmioty wpisane do Rejestru Działalności 

Regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Żelechowa z nieruchomości niezamieszkałych 

w 2021r. wyniosła 58,54 Mg. Ponadto podmiot zbierający odpady komunalne na terenie Gminy 

Żelechów tj. F.H.U. Michał Belka ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 38A, 08-430 Żelechów 

w 2021r. zebrał 11,0447Mg odpadów opakowań z metali. 

W przeliczeniu na jednego mieszkańca ilość odpadów zebranych i odebranych z terenu 

Gminy Żelechów w 2021r. wyniosła 0,226 Mg i w porównaniu do 2020r. spadła o 36%. 

Informacje o ilości odpadów komunalnych wytworzonych na terenie Gminy Żelechów 

w okresie od 1 stycznia 2021 r. do 31 grudnia 2021 r. przedstawia poniższa tabela: 

Razem odpady komunalne odebrane i zebrane na terenie Gminy Żelechów w 2021r. 

Rodzaj odpadu Kod odpadu Masa odpadu [Mg] % ogółu 

Opakowania z papieru i tektury 15 01 01 117,1000 7,75 

Opakowania z tworzyw sztucznych 15 01 02 145,2200 9,61 

Opakowania z metali 15 01 04 11,0447 0,73 

Inne niewymienione frakcje zbierane 

w sposób selektywny  
20 01 99 17,9200 1,19 

Opakowania ze szkła 15 01 07 144,1000 9,53 

Zmieszane odpady z betonu, gruzu 

ceglanego, odpadowych materiałów 

ceramicznych i elementów wyposażenia inne 

niż wymienione w 17 01 06 

17 01 07 191,9600 12,70 

Odpady ulegające biodegradacji 20 02 01 161,2000 10,66 

Niesegregowane (zmieszane) odpady 

komunalne 
20 03 01 561,4200 37,15 

Leki inne niż wymienione w 20 01 31 20 01 32 0,1040 0,01 

Inne odpady nieulegające biodegradacji 20 02 03 37,4000 2,47 

Zużyte urządzenia elektryczne 

i elektroniczne inne niż wymienione w 20 01 

21, 20 01 23 i 20 01 35 

20 01 36 24,8800 1,65 

Zużyte opony 16 01 03 34,5800 2,29 

Odpady wielkogabarytowe 20 03 07 64,4600 4,26 

razem 1 511,3887 100 

Masa odpadów komunalnych zebranych i odebranych w 2021r. z terenu Gminy 

Żelechów w stosunku do ilości odpadów komunalnych zebranych i odebranych w 2020r. spadła 

o prawie 36%, co przedstawia poniższy wykres: 
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 Odpady ulegające biodegradacji, w tym bioodpady powstające na terenach 

nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi mogły być 

kompostowane w przydomowych kompostownikach, pod warunkiem nie stwarzania 

uciążliwości dla otoczenia. Liczba gospodarstw posiadających przydomowy kompostownik wg 

stanu na dzień 31.12.2021r. wynosiła 1593, co stanowiło 73,5% wszystkich gospodarstw. Na 

terenie wiejskim liczba gospodarstw posiadających przydomowy kompostownik wynosiła 930 

co stanowiło 83,40% wszystkich gospodarstw z terenu wiejskiego, natomiast na terenie 

miejskim 494, co stanowiło 47,45% wszystkich gospodarstw z terenu miejskiego. Zwiększenie 

w 2021r. zwolnienia z części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli 

nieruchomości kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku 

przydomowym z 0,50 zł do 4,00 zł przyczyniło się do wzrostu liczby nieruchomości 

zamieszkałych kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w przydomowym 

kompostowniku o prawie 12% oraz do znacznego zmniejszenia ilości odpadów ulegających 

biodegradacji zebranych i odebranych z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy 

Żelechów o ponad 20%, co przedstawiają wykresy: 
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W 2021r. mieszkańcy mieli również możliwość dostarczenia we własnym zakresie 

odpadów zebranych w sposób selektywny do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów 

Komunalnych (PSZOK), zlokalizowanego na terenie Miejskiej Oczyszczalni Ścieków 

przy ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 51 w Żelechowie. W 2021 roku PSZOK czynny był 

2 razy w miesiącu w soboty w godz. 800-1400. Podmiotem prowadzącym PSZOK w 2021r. była 

Gmina Żelechów. Pracownik Wydziału Planowania i Zarządzania Infrastrukturą Urzędu 

Miejskiego w Żelechowie nadzorował odbiór odpadów dostarczanych do PSZOK. Ilość 

odebranych w PSZOK odpadów komunalnych pochodzących z nieruchomości zamieszkałych 

z terenu Gminy Żelechów w 2021r. wyniosła 230,64Mg. 

 Ilość odpadów zebranych w Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych 

w Żelechowie w 2021r. w stosunku do 2020r. przedstawia wykres: 

 

 Ilość przeterminowanych leków odebranych w aptece przy ul. Długiej 120 

w Żelechowie w 2021r. wyniosła 0,104 Mg. 

 Na obszarze Gminy Żelechów funkcjonował również system mobilnej zbiórki odpadów 

gromadzonych w sposób selektywny. W 2021r. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz 
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meble i odpady wielkogabarytowe odbierane były z nieruchomości zamieszkałych dwa razy, 

a zużyte opony jeden raz. 

 Gmina Żelechów w 2021r. osiągnęła wszystkie wymagane poziomy tj. poziom 

przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych oraz poziom 

ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji. 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 20 sierpnia 2021 r. w sprawie 

sposobu obliczania poziomów przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów 

komunalnych (Dz. U. z 2021r., poz. 1530) Gmina Żelechów osiągnęła następujący poziom: 

 Poziom recyklingu i przygotowania do 

ponownego użycia odpadów komunalnych 

Rok 2021 

Wymagany poziom (co najmniej) 20 % 

Poziom osiągnięty przez Gminę Żelechów 42 % 

  

Zgodnie z Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 15 grudnia 2017 r. w sprawie 

poziomów ograniczenia składowania masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji 

(Dz. U. z 2017 r., poz. 2412), Gmina Żelechów osiągnęła w poszczególnych latach następujące 

poziomy: 

 Poziomy ograniczenia masy odpadów komunalnych 

ulegających biodegradacji przekazanych do składowania, 

które gmina osiągnęła w poszczególnych latach [%] 

Rok 2017 

 

2018 

 

2019 

 

2020 –  

do dnia  

16 lipca 

2021 

PR – wymagany poziom 

ograniczenia masy odpadów 

komunalnych ulegających 

biodegradacji przekazywanych 

do składowania [%] 

45 40 40 35 
 

brak 

Poziom osiągnięty przez 

Gminę Żelechów [%] 
5,075 11,50 9,20 1,70 0,48 

 Ponadto Gmina Żelechów w 2021r. uzyskała poziom recyklingu, przygotowania 

do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów 

budowlanych i rozbiórkowych w wysokości 100,00 %. 

Program usuwania azbestu 

Na terenie Gminy Żelechów w 2021r. prowadzony był program usuwania z budynków 

pokryć dachowych i ściennych zawierających azbest. W ramach realizowanego programu 

do utylizacji przekazano 97,675Mg odpadów azbestu pochodzących z 32 nieruchomości 

położonych na terenie Gminy Żelechów. Ilość odpadów azbestowych pozostałych 

do unieszkodliwienia wg stanu na dzień 31.12.2021r. wynosiła 3 020 Mg. 



 RAPORT O STANIE GMINY ŻELECHÓW za 2021 rok  

 

33 
 

Składowiska odpadów komunalnych 

 Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30.04.2013r. w sprawie 

składowisk odpadów (Dz. U. 2013., poz. 523 ze zm.) na terenie Gminy Żelechów prowadzony 

jest stały monitoring zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kotłówce. 

Z przeprowadzonego w 2021r. monitoringu wynika, iż osiadanie ma charakter stabilny – nie 

stwierdzono istotnych różnic wysokościowych w odniesieniu do poprzedniego roku. 

XI. GOSPODAROWANIE WODAMI 

 W 2021r. zaopatrzenie w wodę mieszkańców Gminy Żelechów odbywało się z 4 ujęć 

wód podziemnych tj. ze Stacji Uzdatniania Wody w Starym Goniwilku ze średnim poborem 

wody 520 m3/dobę, Stacji Uzdatniania Wody w Piastowie ze średnim poborem wody 

140 m3/dobę, Stacji Uzdatniania Wody na ul. Ogrodowej w Żelechowie ze średnim poborem 

wody 55 m3/dobę oraz ze Stacji Uzdatniania Wody PGR w Żelechowie ze średnim poborem 

wody 180 m3/dobę. Długość sieci wodociągowej na terenie Gminy Żelechów w 2021r. 

wynosiła 129,7 km. Liczba przyłączy budynków mieszkalnych i niemieszkalnych do sieci 

wodociągowej w stosunku do 2020r. zwiększyła się o 28 i wyniosła 2420 szt. 

Ponadto w zakresie ochrony wód na terenie Gminy Żelechów prowadzony jest stały 

monitoring zamkniętego składowiska odpadów komunalnych w Kotłówce. 

Z przeprowadzonego w 2021r. monitoringu wynika, że wody podziemne w rejonie składowiska 

charakteryzują się dobrym stanem chemicznym – II (dobra) klasa jakości wód. Najwyższe 

opady atmosferyczne w 2021 roku zanotowano w sierpniu – 148,1mm, a najniższe 

w październiku – 9,3 mm. Roczna suma opadów wyniosła 695,5mm i była wyższa w stosunku 

do rocznej sumy opadów w 2020r. która wynosiła 644,7mm. 

XII. GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA I INNE DZIAŁANIA 

 Na terenie Gminy Żelechów funkcjonuje jedna miejska oczyszczalnia ścieków, 

do której dostarczane są ścieki z sieci kanalizacyjnej, zbiorników bezodpływowych 

oraz przydomowych oczyszczalni ścieków. Długość sieci kanalizacyjnej w 2021r. wynosiła 

23,3km, natomiast liczba przyłączy do sieci kanalizacyjnej 1124 szt. W 2021r. do sieci 

kanalizacyjnej podłączono 24 nieruchomości.  

Z prowadzonej przez Urząd Miejski w Żelechowie ewidencji zbiorników 

bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków wynika, że na terenie wiejskim 

Gminy Żelechów w 2021r. liczba zgłoszonych do ewidencji zbiorników bezodpływowych 

wynosiła 775, natomiast liczba przydomowych oczyszczalni ścieków zwiększyła się 

o 1 i wynosiła 87. Na terenie miejskim Gminy Żelechów ilość zbiorników bezodpływowych 

wynosiła 269, natomiast liczba przydomowych oczyszczalni ścieków zwiększyła się 

o 1 wynosiła 2. Przedstawione liczby wskazują, że wielu właścicieli nieruchomości 

zamieszkałych nie dokonało zgłoszenia zbiorników oraz przydomowych oczyszczalni 

do ewidencji prowadzonej przez Gminę. W 2021r. Gmina Żelechów skontrolowała 

4 nieruchomości w zakresie posiadania umowy na wywóz nieczystości ciekłych z podmiotem 

posiadającym zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników 

bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych oraz posiadania dowodów uiszczania opłat 

za ww. usługę. W wyniku przeprowadzonych kontroli nie stwierdzono konieczności wydania 

przez Burmistrza Żelechowa decyzji administracyjnych wobec właścicieli kontrolowanych 

nieruchomości, o której mowa w art. 6 ust. 7 pkt 4 ustawy z dnia 13 września 1996 r. 

o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2021 r., poz. 888 ze zm.). 
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XIII. INWESTYCJE W GMINIE ŻELECHÓW W 2021 roku 

lp Nazwa zadania Zakres zadania Środki zewnętrzne  Koszt Wykonawca zdjęcie 

1 

Zakup samochodu 

ratowniczo-

gaśniczego dla OSP 

w Żelechowie 

Przedmiotem niniejszego zadania jest dostawa średniego 

samochodu ratowniczo gaśniczego z napędem 4x4 o masie 

nieprzekraczającej 16.000 kg, dla Ochotniczej Straży 

Pożarnej w Żelechowie 

Dotacja celowa z 

budżetu województwa 

mazowieckiego w 

kwocie 100.000 

Środki OSP: 

KSRG 350.000,00 

WFOŚiGW 200.000,00 

Gmina Żelechów 

368.440,00 

2

0

2

1 

1.018.440,00 
WAWRZASZE

K ISS 

 

2 
Zakup środków 

ochrony osobistej 

dla OSP w Piastowie 

W ramach przedmiotowego zadania zostało zakupione: 

✓ Obuwie bojowe 
✓ Hełmy 
✓ Radiotelefony Motorola 
✓ Wyciąg spalin 

 

- 

2

0

2

1 

33.739,45 zł 

Oddział 

Wojewódzki 

ZOSP RP 

woj. 

mazowieckieg

o Filia w 

Siedlcach 

 

3 Budowa placu zabaw 

w Zakrzówku 

 
W ramach zadania został zamontowany zestaw zabawek: 
✓ Zestaw elementów wspinaczkowych 
✓ Zjeżdżalnia dla dzieci 
✓ Huśtawka bocianie gniazdo 
✓ Huśtawka Potrójna Metalowa Nr.Kat.164 
✓ Huśtawka Ważka B Nr.Kat.75 
✓ Bujak MOTOREK+HDPE 
✓ Bujak DINO+HDPE 
✓ Karuzela Tarczowa  Trójramienna 
✓ Ławka Żeliwna 
✓ Kosz na Śmieci 
✓ Regulamin Placu Zabaw Metalowy 

 

2

0

2

1 

29.999,99 Frajda 
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4 

Modernizacja kuchni 

w Publicznym 

Przedszkolu w 

Żelechowie 

W ramach zadania zostało zmodernizowane zaplecze 
kuchenne poprzez wymianę oświetlenia oraz 
odmalowanie wraz z częściowym wyremontowaniem 
kuchni. W ramach przedmiotowego zadania 
dokonaliśmy zakupu wyposażenia kuchennego w skład 
którego wchodziło m.in.: 
✓ Szafa chłodnicza 
✓ Stoły gastronomiczne 
✓ Baseny do mycia oraz stoły ze zlewami 
✓ Szafy magazynowe 
✓ Szafki wiszące 
✓ Wózki kelnerskie 
✓ Naświetlacz do jajek 
✓ Szatkownica do warzyw 
✓ Regały magazynowe 
✓ Maszynka do mielenia mięsa 
✓ Wózek transportowy oraz mikrofalówka 

- 

2

0

2

1 

Roboty 

budowlane 

 

17.220,00 

79.819,31 

ZGK 

 

 

 

Dostawa 

sprzętu 

gastronomicz

nego 

 

62.599,31 

PREMIUM 

GAST 
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5 
Adaptacja 

pomieszczeń na 

punkt przedszkolny 

W ramach zadania zostały zaadaptowane pomieszczenia 

zlokalizowane w budynku dawnego Urzędu Miejskiego w 

Żelechowie. W efekcie powyższych działań powstała sala 

zajęć mieszcząca 25 dzieci, szatnia dla dzieci, 

pomieszczenie socjalne z szatnią dla personelu, zmywalnia, 

kuchnia cateringowa, pomieszczenie porządkowe oraz 

higieniczno sanitarne. 

- 

2

0

2

1 

Około 200.000,00 zł ZGK 
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6 

Zakup mobilnego 

systemu 

pomiarowego do 

badania 

zanieczyszczenia 

powietrza wraz 

z dronem na terenie 

Gminy Żelechów” 

W ramach realizacji zadania został dostarczony dron 

wraz z systemem pomiarowym. Dodatkowo zostały 

przeprowadzone szkolenia pracowników Urzędu 

miejskiego w Żelechowie w zakresie jego obsługi 

Samorząd 

Województwa 

Mazowieckiego 

w Warszawie w kwocie 

38 130,00 zł, 

co stanowi do 50% 

kosztów zadania. 

2

0

2

1 

76 260,00 zł 

SOFTBLUE 

S.A., ul. 

Zamoyskiego 

2B, 85-063 

Bydgoszcz 
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7 

Modernizacja 

miejskiej 

infrastruktury 

sportowej 

zlokalizowanej przy 

ul. Chłopickiego 

w Żelechowie 

W ramach przedmiotowego zadania zostało wykonane: 

✓ Wymianę stolarki okiennej i drzwiowej; 

✓ Oczyszczenie powierzchni starego tynku; 

✓ Naprawę uszkodzonych części elewacji; 

✓ Uzupełninie ubytków starego tynku za 

pomocą zaprawy klejowo-szpachlowej; 

✓ Wykonanie nowego tynku 

cienkowarstwowego 

- 

2

0

2

1 

40.000,00 zł ZGK 

 

 

8 

Zagospodarowanie 

otoczenia Izby 

Pamięci Ziemi 

Żelechowskiej” 

W ramach przedmiotowego zadania zostały wykonane: 

✓ Prace związane z wymianą istniejącego 

ogrodzenia i budową nowego; 

✓ Prace ziemne; 

✓ Prace elektryczne; 

✓ Prace konstrukcyjne (murki oporowe); 

✓ Utwardzenie terenu; 

- 

2

0

2

1 

189.791,00 zł ZGK 
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9 
„Modernizacja 

budynku OSP we 

Władysławowie I” 

W ramach przedmiotowego zadania zostało 

wykonane: 

✓ częściowa przebudowa instalacji 

elektrycznej (lokalizacja oraz ilość do 

uzgodnienia z Zamawiającym) 

✓ częściowa przebudowa wod-kan w 

pomieszczeniu kuchennym (do uzgodnienia 

z Zamawiającym) 

✓ skucie istniejących płytek oraz ułożenie 

nowych płytek ściennych 

✓ Szpachlowanie ubytków 

✓ podwieszany sufit z płyt g-k w sali głównej 

✓ Malowanie kuchni, sali głównej 

Wymianę oświetlenia wraz z wyłącznikami; 

„Mazowiecki 

Instrument Aktywizacji 

Sołectw MAZOWSZE 

2021” 

W kwocie 

10.000,00 

2

0

2

1 

34.400,00 zł ZGK  

 

10 
Budowa zbiornika na 

ścieki przy budynku 

OSP w Stefanowie” 

 

W ramach przedmiotowego zadania zostało 

wykonane: 

✓ Rozbiórka kostki brukowej 

✓ Demontaż starego zbiornika 

✓ Zakup wraz z montażem nowego zbiornika na 

ścieki 

✓ Wykonanie odbudowy kostki brukowej 

w miejscu prowadzonych prac 

- 

2

0

2

1 

11.860,00 zł ZGK 

 

11 

„Dostawa pomocy 

dydaktycznych w 

ramach rządowego 

programu Aktywna 

tablica 2021 dla 

jednostek 

oświatowych Gminy 

Żelechów” 

Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie: 

 1 laptop, tablicę interaktywną z projektorem 

ultrakrótkoogniskowym oraz interaktywny monitor 

dotykowy (koszt całkowity 13 761,95 zł, dotacja 

11 009,56 zł); 

 Szkoła Podstawowa w Stefanowie: interaktywny 

monitor dotykowy z dedykowanymi programami 

dydaktycznymi i narzędzia do terapii 

psychoneurologicznej, 2 tablety z materiałami 

edukacyjnymi oraz 1 laptop wraz z pakietem pomocy 

dydaktycznych do terapii logopedycznej (koszt całkowity 

43 750,00 zł, dotacja 35 000,00 zł); 

Rządowy program 

rozwijania szkolnej 

infrastruktury oraz 

kompetencji uczniów i 

nauczycieli w zakresie 

technologii 

informacyjno-

komunikacyjnych na 

lata 2020-2024 – 

Aktywna tablica – 

edycja 2021 

2

0

2

1 

116.272,39 zł 

 

Moje Bambino 

Sp. z o.o. Sp. k. 

ul. Graniczna 46 

93-428 Łódź 

Nowa Era 

Sp. z o.o., Aleje 

Jerozolimskie 

146D, 02-305 

Warszawa 
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Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej: tablicę 

interaktywną z projektorem ultrakrótkoogniskowym oraz 

interaktywny monitor dotykowy (koszt całkowity 15 

010,44 zł, dotacja 10 510,44 zł, wkład rzeczowy 

o wartości 4 500,00 zł); 

Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku: interaktywny 

monitor dotykowy z dedykowanymi programami 

dydaktycznymi i narzędzia do terapii 

psychoneurologicznej, 2 tablety z materiałami 

edukacyjnymi, oraz 3 laptopy wraz z pakietami pomocy 

dydaktycznych do terapii logopedycznej (koszt całkowity 

43 750,00 zł, dotacja 35 000,00 zł). 

W kwocie 91.520,00 zł 

12 
Zadania w ramach 

Funduszy sołeckich na 

rok 2021 

Nowy Kębłów – budowa ogrodzenia wokół świetlicy 

wiejskiej wraz z wykonaniem monitoringu 
- 

2

0

2

1 

18.460,00 zł – 

ZGK 

 

23.594,97 zł 

ZGK – 

budowa 

ogrodzenia 

Silers – 

wykonanie 

monitoringu 

 

 

 
5.143,97 zł - 

Silers 
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 Remont wnętrza świetlicy wiejskiej w Kalinowie - 16.250,00 zł  ZGK 

    

  

 

 Zakup szczotki do ciągnika komunalnego w Gózdku  6.700,00 zł  

„P.P.H.U. 

Agroland” s.c. 

D. Dąbrowski, 

W. Dąbrowski 

 

 

 

 

 



RAPORT O STANIE GMINY ŻELECHÓW za 2021 rok  

43 
 

 
Zakup wyposażenia zaplecza kuchennego do OSP w 

Nowym Goniwilku 
- 15.689,51 zł  Premium Gast 

 

 

13 
„Modernizacja remizy 

OSP w Woli 

Żelechowskiej” 

W ramach zadania została dokonana wymiana drugiej 

bramy garażowej w budynku remizy OSP w Woli 

Żelechowskiej 

Mazowieckiego 

Instrumentu 

Aktywizacji Sołectw 

MAZOWSZE 2021 w 

kwocie 

7 613,08 zł 

2

0

2

1 

15 226,17 zł 

Bramy Tech-

instal 

Garwolin 
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14 

„Budowa sieci 

kanalizacji sanitarnej 

z przyłączami  

w ulicy Długiej 

w Żelechowie” 

W ramach inwestycji wykonano: 

Sieć kanalizacyjna: 

o średnicy fi 200 mm – 741,5 mb; 

 

Przyłącza kanalizacyjne: 

łączna długość przyłączy – 482 mb, w tym: 

- o średnicy fi 200 mm – 122,5 mb; 

- o średnicy fi 160 mm – 359,5 mb. 

 

Liczba przyłączy: 19 szt. 

Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych 

 

226 799,00 zł 

2

0

2

1 

529 001,42 zł ZGK 

 

15 

„Remont lokalu 

mieszkalnego 

w budynku 

komunalnym przy 

ul. Aleja Wojska 

Polskiego” 

W ramach niniejszej inwestycji zostały wykonane prace 

rozbiórkowe ścian i pieca. Została wykonana nowa 

instalacja wod-kan i elektryczna. Zostały wybudowane 

nowe ścianki z płyt g-k, oraz ułożenie glazury i terakoty 

w nowo powstałej łazience  

 

2

0

2

1 

28.300,00 ZGK 
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16 

„Zakup wraz 

z dostawą 

i montażem komórki 

o konstrukcji stalowej 

do budynku 

komunalnego przy 

ul. Długiej 112 

w Żelechowie” 

Zakres robót obejmował zakup wraz z montażem komórki 

metalowej o wym.  2,80 m x 8,0 m,  
-  16.400,00 

MAT-USB 

Ślusarstwo-

Bekoniarstwo  
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17 

Przebudowa drogi 

gminnej 

Nr 131428W 

w Łomnicy 

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej na odcinku 
długości 0,565k m. 
W ramach zadania wykonano następujące prace odcinku długości 
0,565km.: 
a) wykonano nawierzchni jezdni asfaltowej 
b) wykonano obustronnego pobocza z kruszywa łamanego 

dolomitowego 0/31,5 mm gr. po zagęszczeniu 10 cm, 
o szerokości 0,75m, 

c) karczowano zagajników, krzaków i podszyć rzadkich 
występujących w rowie, 

d) odmulenie rowu, 
e) wykonanie oznakowania pionowego, 
f) mechaniczne ścinanie drzew wraz z karczowaniem pni.  

 Zadanie 

dofinansowano 

ze środków 

Funduszu 

sołeckiego 

sołectwa Łomnica 

w kwocie 

21.667,69 zł  

168.689,18 zł 

,,Irkop” 

Ireneusz 

Ruszkiewicz 
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18. 
Przebudowa ulicy 

Pałacowej 
w Żelechowie 

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej na odcinku 
długości 0,195 km. Zakres prac obejmował: 

a) rozbiórkę istniejącej nawierzchni betonowe, 
b) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 
c) wykonano nawierzchnie z mieszanki mineralno- 

bitumicznej, 
d) wykonanie chodnika jednostronnego, 
e) wykonano kanał telekomunikacyjny,  
f) wykonanie oznakowania pionowego.  

218.687,99 zł 

 ,,Irkop” 

Ireneusz 

Ruszkiewicz 
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19 

Przebudowa drogi 
gminnej 

Nr 131551W 
ul. Kołłątaja 

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej na odcinku 
długości 0,105 km. Zakres prac obejmował: 

a) frezowanie istniejącej nawierzchni jezdni i rozbiórka 
chodnika, 

b) wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego, 
c) wykonanie nawierzchnie z mieszanki mineralno- 

bitumicznej, 
d) wykonanie chodnika i opaski, 
a) e) wykonanie oznakowania pionowego. 

 218.687,99 zł 

 ,,Irkop” 

Ireneusz 

Ruszkiewicz 
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20 

Przebudowa drogi 
gminnej 

Nr 131416W 
w miejscowości 
Nowy Goniwilk 

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej na odcinku 
długości 1,383 km. Zakres prac obejmował: 

a) wykonanie wyrównania podbudowy kruszywem 
drogowym,  

b) wykonanie jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 
c) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, 
a) d) odmulenie istniejących rowów. 

Dofinansowano 
ze środków 
Funduszu 

Przeciwdziałania 
COVID-19 w 
wysokości 

300.000,00 zl 

459.745,12 zł 

 ,,Irkop” 

Ireneusz 

Ruszkiewicz 
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21. 

Przebudowa drogi 
gminnej 

w Stefanowie 
(łącznik dróg 
Nr 131423W 

i Nr 131417W) 

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej na odcinku 
długości 0,627 km. Zakres prac obejmował: 

a) wykonanie podbudowy kruszywem drogowym,  
b) wykonanie jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 
c) wykonanie poboczy z kruszywa łamanego, 
d) odmulenie istniejących rowów, 
b) e) wykonanie oznakowania pionowego. 

Dofinansowano 
ze środków 
Rządowego 

Funduszu Rozwoju 
Dróg w kwocie 
254.919,64 zł 

322.136,61 zł 
PBDiM Mińsk 

Mazowiecki 
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22 

Przebudowa drogi 
gminnej 

Nr 131428W 
w Starym Goniwilku 

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej na odcinku 
długości 0,5 km. Zakres prac obejmował: 

a) wykonanie wyrównania podbudowy kruszywem 
drogowym,  

b) wykonanie jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych, 
c) c) wykonanie oznakowania pionowego. 

Dofinansowano 
ze środków 

Funduszu Ochrony 
Gruntów Rolnych 

w kwocie 
50.000,00 zl 

203.216,72 zł 

 ,,Irkop” 

Ireneusz 

Ruszkiewicz 
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23 

Przebudowa drogi 
gminnej 

Nr 131441W 
w Stefanowie 

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej na odcinku 
długości 0,360 km. Zakres prac obejmował: 

a) mechaniczne wyrównanie, profilowanie i zagęszczenie 
istniejącej powierzchni drogi, 

b) wykonanie wyrównania podbudowy kruszywem 
drogowym,  

c) wykonanie jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych. 

Zadanie 
dofinansowano  

ze środków 
Funduszu 
Sołeckiego 
sołectwa 
Stefanów 
w kwocie 

33.456,07 zł  
 

62.456,07 zł 

 ,,Irkop” 

Ireneusz 

Ruszkiewicz 
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24 

Przebudowa drogi 
gminnej dz. Nr 123 

w Woli 
Żelechowskiej 

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej na odcinku 
długości 0,360 km. Zakres prac obejmował: 

a) mechaniczne wyrównanie, profilowanie i zagęszczenie 
istniejącej powierzchni drogi, 

b) wykonanie wyrównania podbudowy kruszywem 
drogowym,  

a) c) wykonanie jezdni z mieszanek mineralno-bitumicznych. 

Zadanie 
dofinansowano  

ze środków 
Funduszu 
sołeckiego 

sołectwa Wola 
Żelechowska 

w kwocie 
25.729,16 zł  

38.916 ,72 zł 

Zakład 

Gospodarki 

Komunalnej 

w Żelechowie 
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24 

Przebudowa drogi 
gminnej 

Nr 131441W na 
odcinku 

Władysławów II-
Stefanów 

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej na odcinku 
długości 0,180 km. Zakres prac obejmował: 

a) mechaniczne wyrównanie, profilowanie i zagęszczenie 
istniejącej powierzchni drogi, 

b) wykonanie warstwy jezdnej z kruszywa drogowego.  

Zadanie 
dofinansowano 

ze środków 
Funduszu 
Sołeckiego 
sołectwa 

Władysławów II 
w kwocie 

15.955,60 zł  

19.824,60 zł 

Zakład 

Gospodarki 

Komunalnej 

w Żelechowie 
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26 

Przebudowa drogi 
gminnej 

Nr 131445W 
w Starym Kębłowie 

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej na odcinku 
długości 0,200 km. Zakres prac obejmował: 

a) mechaniczne wyrównanie, profilowanie i zagęszczenie 
istniejącej powierzchni drogi, 

b) wykonanie warstwy jezdnej z kruszywa drogowego. 

Zadanie 
dofinansowano 

ze środków 
Funduszu 
Sołeckiego 

sołectwa Stary 
Kębłów w kwocie 

18.708,67 zł 

18.708,67 zł 

Zakład 

Gospodarki 

Komunalnej 

w Żelechowie 
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27. 

Przebudowa drogi 
gminnej 

Nr 131451W w Woli 
Żelechowskiej 

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej na odcinku 
długości 0,377 km. Zakres prac obejmował: 

a) mechaniczne wyrównanie, profilowanie i zagęszczenie 
istniejącej powierzchni drogi 

a) b) wykonanie warstwy jezdnej z kruszywa drogowego. 

Zadanie 
dofinansowano 

ze środków 
Funduszu 
Sołeckiego 

sołectwa Wola 
Żelechowska 

w kwocie 
9.349,60 zł  

 

9,349,60 zł 

Zakład 

Gospodarki 

Komunalnej 

w Żelechowie 
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28 

Przebudowa drogi 
gminnej 

Nr 131438W 
w Starym Goniwilku 

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej na odcinku 
długości 0,150 km. Zakres prac obejmował: 

a) mechaniczne wyrównanie, profilowanie i zagęszczenie 
istniejącej powierzchni drogi, 

b) wykonanie warstwy jezdnej z kruszywa drogowego.  
  

Zadanie 
dofinansowano 

ze środków 
Funduszu 
Sołeckiego 

sołectwa Stary 
Goniwilk w kwocie 

20.713,17 zł  
 

59.838,24 zł 

Zakład 

Gospodarki 

Komunalnej 

w Żelechowie 
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29. 
Przebudowa drogi 

gminnej dz. 64 
w Sokolnikach 

W ramach zadania wykonano przebudowę drogi gminnej na odcinku 
długości 0,180 km. Zakres prac obejmował: a) profilowanie istniejącej 
powierzchni drogi 

a) mechaniczne wyrównanie, profilowanie i zagęszczenie 
istniejącej powierzchni drogi 

b) wykonanie warstwy jezdnej z kruszywa drogowego.  
 

Zadanie 
dofinansowano 

ze środków 
Funduszu 
Sołeckiego 

sołectwa Sokolniki  
w kwocie 

14,926,56 zł  

14.926,56 zł 

Zakład 

Gospodarki 

Komunalnej 

w Żelechowie 
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30 

Budowa oświetlenia 
parkowego przy 
ul. Piłsudskiego 
w Żelechowie 

W ramach zadania wykonano oświetlenie parkowe na odcinku długości 
0,136 km. Zakres prac obejmował: 
Wykonanie oświetlenia parkowego na sześciu stylizowanych słupach 
żeliwnych o wysokości 2,7 m zakończonych kulą szklaną średnicy 0,4 m.  

 
 

30.247,07zł 
 ZUH ELMER 

Stefan Kurach 
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31. 

Modernizacja 
oświetlenia 
ulicznego 

w Janówku przy 
drodze Nr1330W  

(6 lamp)  
i Nr 131414W  

(6 lamp). 

W ramach zadania wykonano wymianę oświetlenia na 
energooszczędne. Zakres prac obejmował: 

a) demontaż istniejących lamp oświetlenia na 
energooszczędne w łącznej liczbie 12 szt., 

a) b) wymiana skrzynki SON.  

Zadanie 
dofinansowano 

ze środków 
Funduszu 
Sołeckiego 

sołectwa Janówek 
w kwocie 

15.749,65 zł 

22.386,00zł 
 ZUH ELMER 

Stefan Kurach 
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32 

Rozbudowa 
oświetlenia 

ulicznego w Nowym 
Kębłowie 

W ramach zadania wykonano rozbudowę oświetlenia ulicznego. Zakres 
prac obejmował: 

a) montaż linii oświetlenia ulicznego oraz słupów, 
b) montaż opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami. 

Zadanie 
dofinansowano 

ze środków 
Mazowieckiego 

Instrumentu 
Aktywizacji 

Sołectw w kwocie 
10.000,00 zł. 

26.937,00zł 
 ZUH ELMER 

Stefan Kurach 
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33 

Budowa oświetlenia 
ulicznego przy 

drodze gminnej 
Nr 131434W 
i Nr 131401W 

w Hucie 
Żelechowskiej 

W ramach zadania wykonano budowę oświetlenia ulicznego 
energooszczędnego na istniejącej podbudowie słupowej. Zakres prac 
obejmował: 

a) montaż wysięgnika lampy w liczbie 11 szt. 
b) montaż lamp oświetlenia typu LED w liczbie 11 szt., 
b) c) wymiana i przeniesienie skrzynki SON.  

Zadanie 
dofinansowane 

ze środków 
Funduszu 
sołeckiego 

sołectwa Huta 
Żelechowska 
w wysokości 
20.000,00 zł 

33.087,00zł 
ZUH ELMER 

Stefan Kurach 
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34. 

Modernizacja 
oświetlenia 
ulicznego 

w Kotłówce 

W ramach zadania wykonano wymianę oświetlenia ulicznego 
energooszczędnego na istniejącej podbudowie słupowej. Zakres prac 
obejmował: 

a) montaż wysięgnika lampy w liczbie 22 szt., 
b) montaż lamp oświetlenia na energooszczędne w liczbie 22 

szt. 

Zadanie 
dofinansowano 

ze środków 
Mazowieckiego 

Instrumentu 
Aktywizacji 

Sołectw w kwocie 
10.000,00 zł. 

31.844,70zł 
 ZUH ELMER 

Stefan Kurach 
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XIX. GMINNY PROGRAM PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA 

PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  

Gminny Program Profilaktyki i rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie 

Żelechów na rok 2021 r. podjęto Uchwałą XXVI/186/2020 Rady Miejskiej w Żelechowie dnia 

30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania 

Problemów Alkoholowych w Gminie Żelechów na rok 2021. Założenia z programu głównie 

realizowała Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy współdziałaniu 

z MGOPS Żelechów oraz lokalnymi instytucjami i organizacjami.  

Program, tak jak i w latach poprzednich realizowany był przy współpracy z jednostkami 

gminy i podmiotami, które pomagały w realizacji zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania 

problemów uzależnień: MGOK w Żelechowie, Szkoły z terenu gminy, Chór Żelechowa, Grupa 

Teatralna „Niby Nic”, Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów, KSM, Zgromadzenie Sióstr 

Opatrzności Bożej, CARITAS, Katolickie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych, OSP 

z terenu Gminy. Organizowane były programy i spektakle profilaktyczne, wyjazdy, festyny, 

spotkania na których poruszany był problem alkoholowy. Do cyklicznych zajęć realizowanych 

w ramach profilaktyki alkoholowej należą programy realizowane przy Klubie Sportowym 

„Sęp” Żelechów – Lepszy set niż setka – zagrajmy o trzeźwy umysł (sekcja siatkówki 

dziewcząt) oraz Akademia Młodego Piłkarza i program Razem ku przyszłości. 

Zgodnie z programem Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych 

odbyła 5 posiedzeń, na których: 

• opiniowała wnioski o wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych,  

• opiniowała wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach przyjętej profilaktyki 

uzależnień 

• podejmowała działania dotyczące skierowania osób uzależnionych na leczenie 

odwykowe,  

• wzywała na rozmowy osoby uzależnione i członków ich rodzin motywując ich do 

podjęcia dobrowolnych form leczenia odwykowego. 

Na realizację zadań z programu wydano 179 518,93 zł. 

XX. PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI 

POZARZĄDOWYMI I STOWARZYSZENIAMI. 

Znaczący wpływ na życie społeczne, gospodarcze i kulturalne Gminy Żelechów 

wywierają działające na terenie gminy organizacje społeczne i stowarzyszenia. W 2021 roku 

w Krajowym Rejestrze Sądowym zarejestrowanych było 14 organizacji, w tym:  

− 11 jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych (w Goniwilku, Gózdku, Hucie 

Żelechowskiej, Kalinowie, Łomnicy, Piastowie, Stefanowie, Władysławowie, Woli 

Żelechowskiej, Zakrzówku, Żelechowie);  

− Klub Sportowy „Sęp” Żelechów,  

− Stowarzyszenie Emerytów i Rencistów w Żelechowie,  

− Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej z siedzibą 

w Żelechowie.  

Ponadto na terenie gminy Żelechów działały stowarzyszenia zwykłe, nierejestrowane w KRS:  

− Koła Gospodyń Wiejskich w Nowym Goniwilku, Hucie Żelechowskiej, Starym 

Kębłowie, Łomnicy, Stefanowie oraz Zakrzówku, − Towarzystwo Historyczne 

w Żelechowie,  

− Związek Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych Więźniów Politycznych - 

Koło Miejsko-Gminne, 
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− Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Kraju - Koło Nr 5 w Żelechowie,  

− Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przy Parafii Zwiastowania NMP,  

− Szkolne koła CARITAS,  

− Polski Związek Wędkarski - Koło Nr 11 w Żelechowie.  

Współpraca samorządu z organizacjami odbywa się na podstawie podejmowanego 

corocznie „Programu współpracy Gminy Żelechów z organizacjami pozarządowymi oraz 

osobami prawnymi i jednostkami organizacyjnymi kościołów i związków wyznaniowych” 

podejmowanego Uchwałą Rady Miejskiej po przeprowadzeniu konsultacji z organizacjami 

pozarządowymi.  

Przyjęty uchwałą XXV/177/2020 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 26 listopada 

2020 r. w sprawie programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami 

określonymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku 

publicznego i o wolontariacie na 2021 rok zakładał zadania priorytetowe współpracy 

w następujących dziedzinach: wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, 

przeciwdziałanie patologiom społecznym, w tym przeciwdziałanie alkoholizmowi 

i narkomanii, ochrony i promocji zdrowia, działania na rzecz osób niepełnosprawnych, kultura 

i sztuka oraz ochrona dóbr kultury.  

W zakresie współpracy finansowej w wyniku konkursu ofert przyznano Klubowi 

Sportowemu „Sęp” Żelechów dotację 110 000,00 zł na realizację zadania p.t. Organizacja 

i koordynacja imprez masowych propagujących sport w gminie, rozwój kultury fizycznej 

isportu. 

 Współpraca w formie pozafinansowej realizowana była poprzez:  

− udzielanie pomocy merytorycznej organizacjom,  

− popularyzację działalności organizacji pozarządowych – m.in. zamieszczanie informacji 

na stronie internetowej urzędu,  

− nieodpłatne użyczenie lokalu na potrzeby bieżącej działalności organizacji 

Stowarzyszenia Emerytów i Rencistów,  

− nieodpłatne udostępnianie sali Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie na 

zebrania i posiedzenia zarządów i członków organizacji,  

− obejmowanie patronatem Burmistrza Żelechowa i wsparcie organizacyjne imprez 

okolicznościowych, rozrywkowych i sportowych organizowanych przez lokalne 

organizacje w ramach prowadzonych przez nie działań statutowych. 

XXI. PROGRAM OPIEKI NAD ZWIERZĘTAMI BEZDOMNYMI ORAZ 

ZAPOBIEGANIU BEZDOMNOŚCI ZWIERZĄT NA TERENIE GMINY 

ŻELECHÓW. 

Uchwałą Nr XXVIII/201/2021 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 4 marca 2021 r. 

podjęto program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiu bezdomności 

zwierząt na terenie gminy Żelechów w 2021r. 

Odławianiem i sprawowaniem opieki nad bezdomnymi zwierzętami z terenu gminy 

Żelechów zajmuje się Pan Paweł Niciecki prowadzący schronisko dla zwierząt ZWIERZAKI 

DO WZIĘCIA w miejscowości Gózd 10, 08-550 Kłoczew 

W 2021 r. w ramach programu wydano: 

− odłowienie z terenu gminy 7 psów na kwotę 14 093,44 zł 

− rekompensata związana z adopcją 3 psów na kwotę 1200 zł 

− karma dla kotów - 13,84 zł 

− pomoc i leczenie dzikich zwierząt - 1 921 zł 

Łącznie wydatkowano 17 228,28 zł. 
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XXII. REALIZACJA UCHWAŁ RADY MIEJSKIEJ W ŻELECHOWIE 

W roku 2021 odbyło się 11 posiedzeń Rady Miejskiej kadencji 2018-2023. Podjęto 

ogółem 84 uchwały z czego 29 podlegało publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa 

Mazowieckiego. Wszystkie uchwały zostały wykonane. 

Rejestr podjętych w 2021 roku uchwał wraz ze wskazaniem ich publikacji w Dzienniku 

Urzędowym stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego Raportu. 

Stwierdzenia nieważności uchwał przez organ nadzoru lub sądy administracyjne:  

1. Wojewoda Mazowiecki wszczął jedno postępowanie nadzorcze wobec uchwały 

Nr XXVIII/195/2021 Rady Miejskiej w Żelechowie z 4 marca 2021 r. w sprawie 

uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części gminy 

Żelechów oraz części miasta Żelechów i rozstrzygnięciem WNP-I.4131.57.2021.JF 

z dnia 12 kwietnia 2021 r. stwierdził nieważność części w/w uchwały. 

2. Regionalna Izba Obrachunkowa nie wszczęła żadnego postępowania nadzorczego 

wobec uchwał podjętych przez Radę Miejską w Żelechowie w 2021 roku i nie 

stwierdziła nieważności żadnej uchwały. 

XXIII. PROMOCJA MIASTA I GMINY 

Promocja miasta i gminy ma na celu zachwalanie jego walorów i zalet oraz reklamę 

działalności samorządu. Celem promowania miasta i gminy Żelechów samorząd podejmuje 

liczne działania marketingowe – stałe i okazjonalne. Należą do nich: 

• prowadzenie strony internetowej miasta i gminy Żelechów, na której zamieszczane są 

bieżące informacje o działalności Urzędu, relacje z wydarzeń gminnych. Strona 

internetowa szczegółowo charakteryzuje przestrzeń społeczno-gospodarczą, 

kulturalno-oświatową i sportowo-rekreacyjną Gminy, promuje jej walory historyczno-

kulturowe i krajobrazowe, 

• współpraca z lokalnymi mediami (regionalne portale internetowe, prasa, radio), celem 

zapewnienia dotarcia informacji o podejmowanych działaniach i inicjatywach do 

szerokiego grona odbiorców, 

• organizacja uroczystości i imprez okolicznościowych, 

• wspieranie działalności Chóru Żelechowa, Grupy Teatralnej „Niby Nic” działającej 

przy MGOK w Żelechowie, Orkiestry Dętej OSP Żelechów oraz działalności 

artystycznej Kół Gospodyń Wiejskich, promujących Żelechów na szczeblu lokalnym, 

ale również ogólnopolskim i międzynarodowym, 

Z uwagi na obowiązujący przez znaczną część 2021 roku stan zagrożenia 

epidemiologicznego koronawirusem (SARS-CoV-2) i wynikające z powyższego ograniczenia 

działalność promocyjna była prowadzona w ograniczonym zakresie. 

 


