
Pilica dn. 17.11.2015r. 

Raport z wykonania „Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Pilica 
na lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019". 

Zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 200 lr. Prawo ochrony środowiska w celu 
realizacji polityki ekologicznej państwa, został opracowany gminny program ochrony 
środowiska który jest aktualizowany co 4 lata. W 2012 zatwierdzono uchwałą Rady 
Miasta i Gminy w Pilicy Nr XXI/172/2012 z dn. 25.06.2012r. kolejną aktualizację na 
lata 2012-2015 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2016-2019. 
Wymieniona ustawa zobowiązuje do sporządzenia z Gminnego Programu Ochrony 
Środowiska raportu z jego wykonania. 
Wobec powyższego wykonanie rzeczowo-finansowe działań ujętych w programie za lata 
2013-2014 przedstawia się następująco: 

Powietrze atmosferyczne 

Bieżące remonty odcinków dróg o złym stanie technicznym na terenie gminy Pilica 
w 2013 za kwotę: - 69.000 zł 
w 2014 za kwotę:- 369.000 zł. 

Termomodernizacja budynków 

2013r. -Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku remizy 
OSP w Kocikowie z przeznaczeniem na świetlicę wiejską - koszty realizacji 879.843 zł. 

Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku remizy, zlokalizowanego w 
miejscowości Dzwono-Sierbowice, z przeznaczeniem na świetlicę wiejską Łączne 
nakłady to kwota 651.325 zł. 

Rozbudowa i przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania budynku remizy OSP w 
miejscowości Dzwonowice z przeznaczeniem na świetlicę wiejską -2014r. - 211.036 zł. 

Rozbudowa i przebudowa istniejącego budynku OSP z adaptacją istniejących pomieszczeń na 
potrzeby świetlicy wiejskiej w Solcy - 2014r 293.317 zł. 

Budowa instalacji gazowej w Zespole Szkół Nr 1 w Pilicy - koszty realizacji 95.000 zł. 

W 2014r. - prowadzono działania edukacyjne i promocyjne - w zakresie kolektorów 
słonecznych czego efektem jest zawarcie 826 umów na wykonanie zadania pn. 
„Zwiększenie wykorzystania energii odnawialnej poprzez zakup i montaż kolektorów 
słonecznych w gminie Pilica". 



Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych 

Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Pilicy - koszty realizacji w 2014 r. 
1.959.800 zł 

Promowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków -
2013 r.-14 szt., 2014 r . - 38 szt. 

Ochrona przyrody 

Utrzymanie i pielęgnacja terenów zieleni - 2013r. - 53.000 zł. 
- 2014r. - 83.000 zł 

Ochrona przed hałasem 

Przebudowa ciągu dróg gminnych ul. Klasztorna, Reformacka, Targowa w m. Pilica z 
przedłużeniem ul. Klasztornej do wylotu na DW 790 w m. Biskupice - 2014r.- 2.409.564 zł 

Remont drogi na Osiedlu Wilcze Doły - 2014r. 376 886 zł. 

Edukacja ekologiczna 

Edukacja ekologiczna prowadzona jest poprzez: 
- organizowanie akcji „Sprzątanie Świata", „Dni Ziemi" 
- selektywną zbiórkę odpadów na terenie miasta Pilica (tzw. gniazda ) 
2013r. -wydano 10 660 zł. 

W szkołach i przedszkolu zorganizowano zbiórkę baterii których zebrano: 
w 2013 r. - 86 kg, 2014 r. - 180 kg. 
Za zebrane baterie dzieci i młodzież otrzymują nagrody. 

Gospodarka odpadami 

Odl lipca 2013r. został wprowadzony nowy system gospodarki odpadami. Podjęto stosowne 
uchwały w ustawowym terminie i przeprowadzono przetarg w wyniku którego został 
wybrany wykonawca odbierający odpady komunalne do lipca 2015r. . 
Opracowano i rozdano ulotki mieszkańcom na temat selektywnej zbiórki odpadów. 

W 2013r. ilości wytworzonych odpadów komunalnych na terenie gminy, jakie zostały 
odebrane od właścicieli nieruchomości przedstawia poniższa tabela. 

Kod odebranych odpadów 
komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 
komunalnych 

Masa odebranych odpadów 
komunalnych 

[Mg] 

20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 1474,6 



20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 2,1 

15 01 07 Opakowania ze szkła 98,1 

15 01 02 Opakowania z tworzyw 
sztucznych 18,4 

16 01 03 Zużyte opony 3,8 

20 01 36 

Zużyte urządzenia elektryczne 
i elektroniczne inne niż 

wymienione w 20 01 21, 20 
01 23 i 20 01 35 

0,4 

20 02 01 Odpady ulegające 
biodegradacji 22,9 

W 2014r. ilości wytworzonych odpadów komunalnych na terenie gminy, jakie zostały 
odebrane od właścicieli nieruchomości przedstawia poniższa tabela. 

Kod odebranych odpadów 
komunalnych 

Rodzaj odebranych odpadów 
komunalnych 

Masa odebranych odpadów 
komunalnych 

IMg] 

20 03 01 Nie segregowane (zmieszane) 
odpady komunalne 1731,8 

20 03 07 Odpady wielkogabarytowe 1,4 

15 01 07 Opakowania ze szkła 203,2 

15 01 02 Opakowania z tworzyw 
sztucznych 148,4 

16 01 03 Zużyte opony 6,8 

15 01 06 Zmieszane odpady 
opakowaniowe 0,8 

20 02 01 Odpady ulegające 
biodegradacji 51,3 

Prowadzony jest monitoring zamkniętego zrekultywowanego składowiska odpadów 
- 2013r. - 30.000 zł 
- 2014r. -30.000 zł 

Corocznie opracowywana jest analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie 
miasta i gminy Pilica która jest dostępna na stronie BIP Pilica. 
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