
Projekt 
 
z dnia  17 grudnia 2021 r. 
Zatwierdzony przez ......................... 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY GMINY MAŁKINIA GÓRNA 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie przyjęcia „Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Małkinia Górna za 
lata 2019 – 2020” 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 w związku z art. 7 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U z 2021 r. poz. 1372 z późn.zm.) oraz art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo 
ochrony środowiska (Dz.U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) Rada Gminy Małkinia Górna uchwala, co następuje: 

§ 1. Przyjmuje się „Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Małkinia Górna za lata 
2019 – 2020” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Małkinia Górna. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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1. Wstęp 

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

27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2021 poz. 1973 z późn. zm.). Zgodnie 

z powyższą ustawą Wójt Gminy Małkinia Górna co 2 lata sporządza raport  

z wykonania Programu Ochrony Środowiska i przestawia go Radzie Gminy.  

Program jest podstawowym dokumentem koordynującym działania na rzecz ochrony 

środowiska na terenie Gminy Małkinia Górna. Cele zawarte w Programie są wyznaczone  

i realizowane zgodnie z celami ochrony środowiska przyjętymi w programie powiatowym, 

wojewódzkim oraz określonymi dla polityki ekologicznej państwa.  

Celem opracowania Raportu z wykonania Programu Ochrony Środowiska dla Gminy 

Małkinia Górna za lata 2098-2020 jest określenie stanu realizacji zadań podjętych na terenie 

Gminy ujętych w POŚ. 

Program Ochrony Środowiska został sporządzony na podstawie gruntowej znajomości 

aktualnego stanu środowiska w Gminie Małkinia Górna. Podobnie jak polityka ekologiczna 

państwa określa on przed wszystkim: 

• cele ekologiczne, 

• priorytety ekologiczne, 

• poziom celów długoterminowych, 

• rodzaj i harmonogram działań ekologicznych, 

• środki niezbędne do założonych celów. 

2. Stan realizacji Programu Ochrony Środowiska 

Zgodnie z zapisami Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Małkinia Górna do roku 

2020 dzięki kompleksowemu ujęciu stanu środowiska na terenie Gminy możliwe stało się 

zdefiniowanie celów środowiskowych do jakich powinno się dążyć kierując dobrem 

środowiska. Cele środowiskowe zostały osiągnięte poprzez realizację konkretnych zadań. 

Ocenę realizacji założeń Programu Ochrony Środowiska odniesiono do poszczególnych, 

nakreślonych w Programie, kierunków ochrony środowiska. Dla wyszczególnionych 

kierunków, na etapie tworzenia POŚ zdefiniowano szereg zadań. Raport ma na celu określenie 

stopnia realizacji owych zadań w latach 2019-2020. Poniżej przedstawiono syntetyczne oceny 
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i informacje o realizacji zadań w rozbiciu na poszczególne obszary tematyczne zgodnie z 

zapisami w POŚ. 

3. Realizacja celów zawartych w programie ochrony środowiska 

3.1  Działania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej  

W okresie sprawozdawczym zadania dotyczące gospodarki wodno-ściekowej zapisane 

w Programie Ochrony Środowiska zostały zrealizowane.  

Poniżej zestawiono zrealizowane przedsięwzięcia z zakresu gospodarki wodno-

ściekowej w latach 2019-2020 na obszarze Gminy Małkinia Górna. 

 

Tabela 1.Zrealizowane zadania związane z gospodarką wodno-ściekową 
 na terenie Gminy Małkinia Górna w latach 2019-2020 

Lp. Zadanie 
Informacja na 

temat realizacji 
Poniesiony koszt (zł) 

Źródło 
finansowania 

1. 

Budowa wodociągu w 
miejscowościach: 

Treblinka, Borowe, 
Boreczek 

Zrealizowano 1 189 461,85 Budżet Gminy 

 

Zadanie pt. „Budowa wodociągu w miejscowościach: Treblinka, Borowe, Boreczek” 

zostało zrealizowane w 2020 roku. W ramach inwestycji wykonano 7 964,85 m sieci 

wodociągowej. 

 

3.2  Działania w zakresie ochrony klimatu i jakości powietrza ochrony  

W okresie sprawozdawczym zadania dotyczące ochrony klimatu i jakości powietrza 

zapisane w Programie Ochrony Środowiska zostały zrealizowane.  

Poniżej zestawiono zrealizowane przedsięwzięcia z zakresu ochrony klimatu i jakości 

powietrza w latach 2019-2020 na obszarze Gminy Małkinia Górna. 
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Tabela 2. Zrealizowane zadania związane z ochroną klimatu i jakością powietrza na terenie 
Gminy Małkinia Górna w latach 2019-2020 

Lp. Zadanie 
Informacja na 

temat realizacji 
Poniesiony koszt (zł) 

Źródło 
finansowania 

1. 

Termomodernizacja 
budynków 

użyteczności 
publicznej 

Zrealizowano 6 087 018,14 

3 601 829,03- RPO 
WM 

2 485 189,11 – 
Budżet Gminy 

 

 Zadanie pt. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej” zostało 

zrealizowane. W ramach zadania poddano termomodernizacji 3 budynki. 

 

3.3  Działania w zakresie zasobów przyrodniczych 

W okresie sprawozdawczym zadania dotyczące zasobów przyrodniczych zapisane  

w Programie Ochrony Środowiska zostały zrealizowane. 

Poniżej zestawiono zrealizowane przedsięwzięcia z zakresu zasobów przyrodniczych w 

latach 2019-2020 na obszarze Gminy Małkinia Górna. 

 
 

Tabela 3.Zrealizowane zadania związane z zasobami przyrodniczymi na terenie Gminy 
Małkinia Górna w latach 2019-2020 

Lp. Zadanie 
Informacja na 

temat realizacji 
Poniesiony koszt 

(zł) 
Źródło 

finansowania 

1. 
Zagospodarowanie terenu 
wokół Bazyliki Mniejszej w 

Prostyni 
Zrealizowano 772 389,68 Budżet Gminy 

 

Zadanie pt. „Zagospodarowanie terenu wokół Bazyliki Mniejszej w Prostyni” zostało 

zrealizowane w 2019 roku. W ramach zadania wykonano 46 szt. miejsc parkingowych. 
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3.4  Działania w zakresie ochrony przed hałasem  

W okresie sprawozdawczym zadanie dotyczące ochrony przed hałasem zapisane  

w Programie Ochrony Środowiska zostały zrealizowane. 

Poniżej zestawiono zrealizowane przedsięwzięcie z zakresu gospodarki odpadami  

w latach 2019-2020 na obszarze Gminy Małkinia Górna. 

 

Tabela 4.Zrealizowane zadanie związane z ochroną przed hałasem na terenie Gminy 
Małknia Górna w latach 2019-2020 

Lp. Zadanie 
Informacja na 

temat realizacji 
Poniesiony koszt (zł) 

Źródło 
finansowania 

1. 
Remont drogi 

gminnej przez m. 
Poniatowo 

Zrealizowano 760 254,81 

570 191,00 – FDS 

190 063,81 – 
Budżet Gminy 

2. 

Budowa drogi 
gminnej w 

miejscowości 
Treblinka 

Zrealizowano 
2019: 138 314,99 

2020: 39 797,20 
Budżet Gminy 

 

Zadanie pt. „Remont drogi gminnej przez m. Poniatowo” zostało zrealizowane.  

W ramach zadania wykonano 967 m drogi. 

Zadanie pt. „Budowa drogi gminnej w miejscowości Treblinka” zostało zrealizowane w 

latach 2019-2020. W ramach zadania wykonano 133 m drogi. 

4. Podsumowanie i wnioski 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Małkinia Górna do roku 2020 jest narzędziem 

służącym do prowadzenia polityki ekologicznej na poziomie Gminy. Dokument stanowi 

przeniesienie istotnych zagadnień określonych w polityce ekologicznej państwa oraz 

w  wojewódzkim i powiatowym programie ochrony środowiska na poziom gminny, 

z  jednoczesnym uwzględnieniem lokalnej specyfiki i uwarunkowań. Podstawowym 

założeniem programów ochrony środowiska na wszystkich szczeblach jest dążenie do poprawy 

stanu środowiska naturalnego oraz efektywnego zarządzania środowiskiem.  
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Niniejszy raport przedstawia stopień realizacji Programu Ochrony Środowiska  

w latach 2019 - 2020. Podjęte działania finansowane były głównie z budżetu gminy oraz przy 

udziale środków zewnętrznych.  

Przedsięwzięcia realizowane w latach 2019-2020 w dużej mierze przyczyniły się do 

poprawy warunków środowiskowych w gminie. Na podstawie przeprowadzonej analizy 

realizacji celów przyjętych w Programie Ochrony Środowiska można stwierdzić, że większość 

zadań zostało zrealizowanych planowo. 

Zmiany stanu środowiska widoczne są dopiero w dłuższej perspektywie czasowej, 

dlatego też niniejszy Raport z realizacji celów i zadań, określonych w Programie Ochrony 

Środowiska nie jest jednoznacznym odzwierciedleniem efektów realizacji Programu. 

Zaawansowanie realizacji celów i zadań ekologicznych jest zróżnicowane. Przyczyną tego są 

zbyt długie procedury opiniowania, przewlekłe postępowania administracyjne oraz brak 

dofinansowania na realizację przedsięwzięcia.  

Powyższe działania w połączeniu z realizacją zadań o charakterze edukacyjnym w  dużej 

mierze przyczynią się do poprawy jakości środowiska na terenie Gminy Małkinia Górna. 

Realizacja zadań w latach 2019-2020 zawartych w poszczególnych obszarach tematycznych 

daje podstawy do osiągnięcia przyjętych celów i priorytetowych kierunków działań Programu 

Ochrony Środowiska, zgodnych z polityką ochrony środowiska, a tym samym gwarantuje 

zrównoważony rozwój gminy. 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021r., 
poz. 1973 z późn. zm.) organ wykonawczy gminy sporządza co 2 lata raport z realizacji programu ochrony 
środowiska, a następnie przedstawia go Radzie Gminy. 

Niniejszy Raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska obejmuje okres sprawozdawczy za lata 2019-
2020. Raport zawiera swoiste podsumowanie działań podjętych dla realizacji zadań i osiągnięcia celów 
nakreślonych w Programie Ochrony Środowiska dla Gminy Małkinia Górna do roku 2020. 

Zgodnie z art. 18 ust. 3 ww. ustawy, po przedstawieniu raportu Radzie Gminy, Wójt Gminy przekazuje 
dokument do organu wykonawczego powiatu. 

Mając powyższe na uwadze, podjęcie przedmiotowej uchwały jest w pełni uzasadnione. 
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