
Informacja z realizacji Programu Ochrony Środowiska w Gminie Borki  

za 2017 rok. 

 

Główną misją Programu ochrony środowiska dla Gminy Borki jest potrzeba poprawy 

jakości życia człowieka, zaś jej realizacja polega na: 

- działaniach zmierzających do poprawy stanu środowiska stanowiącego otoczenie 

człowieka, 

- poprawie zdrowia mieszkańców, 

- wzroście świadomości ekologicznej, 

- usprawnieniu zarządzania środowiskiem. 

Działania te powinny być spójne z regulacjami prawnymi Unii Europejskiej. Zakres 

rzeczowy Programu ochrony środowiska jest uzupełniany przez plan gospodarki odpadami. 

Zakłada się, że „Program ochrony środowiska” wraz z planem gospodarki odpadami będzie 

podstawowym dokumentem koordynującym działania na rzecz ochrony środowiska w gminie 

Borki. 

Wdrażanie Programu ochrony środowiska jest procesem złożonym i wymagającym 

zaangażowania zarówno administracji rządowej, samorządowej szczebla wojewódzkiego jak 

również przedsiębiorców oraz zdecydowanego wsparcia społecznego i organizacji 

ekologicznych. Zaplanowane zadania muszą być systematycznie dostosowywane do 

aktualnej sytuacji społecznej, ekonomicznej, gospodarczej oraz prawnej. 

Ważną rolę w dziedzinie ochrony środowiska winien spełniać plan zagospodarowania 

przestrzennego. W 2014 roku decyzją SKO w Białej Podlaskiej został unieważniony plan 

opracowany przez gminę, ponieważ nie posiadał m.in. studium, części graficznej  

z wyszczególnieniem numeracji działek, itp. Plan winien zawierać większość zadań 

inwestycyjnych dotyczących tego zagadnienia. Szczególną rolę plan zagospodarowania 

przestrzennego odgrywa przy wydawaniu pozwoleń budowlanych, wpływając w ten sposób 

na racjonalne gospodarowanie zasobami przyrodniczymi. Uchwałą Rady Gminy Borki Nr 

XVIII/113/2016 z dnia 23.08.2016r. uchwalono Studium Uwarunkowań i Kierunków 

Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Borki. Prace nad planem zagospodarowania 

przestrzennego są na etapie zbierania opinii i uzgodnień przed wyłożeniem planu do 

publicznej wiadomości. 

Rada Gminy Borki Uchwałą Nr XXVI/130/05 z dnia 30 marca 2005 roku  przyjęła 

Program Ochrony Środowiska i plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Borki. Program 

Ochrony Środowiska Gminy Borki zawiera zadania krótkoterminowe oraz zadania 

długoterminowe . 

Planowane zadania długoterminowe z zakresu gospodarki ściekowej to:  

-  rozbudowa kanalizacji , 



- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków. 

Zakres zadań długoterminowych obejmuje podłączenie do sieci kanalizacji sanitarnej 

wszystkich gospodarstw domowych na terenie gminy Borki, zlokalizowanych w zwartej 

zabudowie. Budynki mieszkalne w zabudowie rozproszonej sukcesywnie będą podłączane 

do przydomowych oczyszczalni ścieków. 

W zakresie rekultywacji terenów zdegradowanych planowana jest:  

- sukcesywna likwidacja i rekultywacja dzikich wysypisk śmieci oraz wyrobisk 

pokopalnianych. 

W zakresie ochrony przyrody działania planowane są poprzez: 

- obejmowanie ochroną w formie pomników przyrody i użytków ekologicznych nowych 

elementów przyrody, 

- działania na rzecz utrzymania cennych ekosystemów przyrodniczych, 

- utworzenie zbiornika wodnego Wrzosów- Lichty, 

- utworzenie zbiornika wodnego w Woli Osowińskiej, 

- utworzenie zbiornika wodnego we Wrzosowie, 

- utworzenie użytku ekologicznego we Wrzosowie, którego celem będzie poprawa walorów 

przyrodniczo-krajobrazowych, retencja, ochrona przeciwpowodziowa. 

Ochrona powietrza to dbałość poprzez wprowadzanie: 

- gazyfikacji gminy, 

- zmianę indywidualnych systemów grzewczych z węglowych na odnawialne źródła energii, 

- stosowanie nowych systemów ogrzewania wody użytkowej i wytwarzania energii 

elektrycznej.  

Z zakresu edukacji ekologicznej planowana jest:  

  - współpraca z organizacjami ekologicznymi, 

  - edukacja ekologiczna pracowników, 

  - wspomaganie działalności szkolnych kół ekologicznych . 

Planowane zadania długoterminowe w zakresie gospodarki odpadami:  

 - wprowadzenie selektywnej zbiórki odpadów na terenie całej gminy, 

 - kontynuacja akcji szkoleń i podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa,  

  - współpraca z punktami usługowymi i handlowymi w zakresie gospodarki odpadami,  

  - poprawa zagospodarowania osadów ściekowych.  

Realizacja najważniejszych i priorytetowych zadań:  

Obecnie priorytetowym zadaniem samorządu gminy Borki na kolejne lata jest 

rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach o zwartej zabudowie, w tym 

właśnie celu rozbudowywana jest oczyszczalnia ścieków w Borkach, aby zapewnić 

możliwość podłączenia nowopowstającej zabudowy mieszkaniowej w Borkach a także 

umożliwić podłączenie wszystkich chętnych mieszkańców z miejscowości Borki i Osowno. 



Opracowano projekt techniczny i uzyskano pozwolenie na rozbudowę istniejącej przy 

szkole w Woli Osowińskiej oczyszczalni ścieków oraz na budowę sieci kanalizacyjnej w Woli 

Osowińskiej i części Nowin. W chwili obecnej trwa procedura doradztwa finansowego  

i prawnego w zakresie możliwości budowy oczyszczalni wraz z kanalizacją w miejscowości 

Wola Osowińska w formule partnerstwa publiczno prywatnego.  

Aktualnie na terenie gminy Borki posiadamy 219 sztuk indywidualnych wiejskich 

oczyszczalni ścieków. Zbiorcza sieć wodociągowa wynosi 122,05 km , natomiast zbiorcza 

sieć kanalizacji sanitarnej wynosi 13,96 km i do czasu rozbudowy ogranicza się 

wykonywanie nowych przyłączy do oczyszczalni z uwagi na nadmiar ścieków w stosunku do 

przepustowości oczyszczalni.  

W 2017 roku stan instalacji solarnych na terenie naszej gminy wynosił 115 sztuk . W 

czerwcu 2016 roku złożony został wniosek do Regionalnego Programu Operacyjnego 

Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 o dofinansowanie projektów pod nazwą: „ 

Słońce naszym wsparciem –Solary w Gminie Borki” / 367 gospodarstw / i  „ Słońce naszym 

wsparciem - Fotowoltaika w Gminie Borki „ / 35 gospodarstw/. 

Wniosek na instalacje solarne został błędnie oceniony i odrzucony podczas oceny formalnej. 

Uznanie poprawności wniosku pod względem formalnym nastąpiło dopiero po złożeniu 

protestu. Aktualnie podpisano umowę o dofinansowanie zadań w zakresie dostawy 

 i montażu 367 instalacji solarnych na terenie gminy Borki. Wniosek „Słońce naszym 

wsparciem- Fotowoltaika w Gminie Borki” spełnił kryteria wyboru projektów i uzyskał 82,5 

pkt., jednocześnie nie został wybrany do dofinansowania z powodu wyczerpania kwoty 

środków przeznaczonej na dofinansowanie projektów. 

 

Gazyfikacja gminy Borki: 

Na prośbę Wójta Gminy Borki Polska Spółka Gazownictwa podjęła prace analityczne 

dotyczące przyłączenia do sieci gazowej. Prace te będą podjęte w miejscowościach 

położonych najbliżej stacji redukcyjnej tj.: Borki, Osowno, Wola Osowińska, Pasmugi, Sitno  

i Stara Wieś. W celu przeprowadzenia rzetelnej analizy dotyczącej potrzeb mieszkańców  

w zakresie wykonania sieci gazowej w Urzędzie Gminy zbierane są informacje od wszystkich 

osób zainteresowanych przyłączeniem do sieci. 

 

Edukacja ekologiczna : 

W zakresie edukacji ekologicznej, prowadzona jest współpraca z miejscową 

młodzieżą szkolną. W 2017 roku  zorganizowano następujące projekty pod nazwą: 

1.   „ Ziemia jest tylko jedna a my wszyscy jesteśmy Ekoludkami „ –  

   wartość projektu 10 624,38 zł, 

2. Wydanie fotograficznego albumu przyrodniczego- wartość projektu  9 000,00 zł. 



W/w projekty realizowane były przy współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie. 

Poprzez pracowników Gminnego Ośrodka Opieki Społecznej prowadzona jest 

edukacja ekologiczna wśród uboższych mieszkańców w zakresie wpływu instalacji grzewczej 

na otaczające powietrze. 

Dobrze układa się współpraca z Nadleśnictwem w Radzyniu Podlaskim w zakresie 

pozyskiwania drzewa przez rolników w lasach prywatnych. Wnioski przyjmowane są  

w Urzędzie i załatwiane na bieżąco. 

W styczniu 2017 roku została zmieniona ustawa o ochronie przyrody oraz ustawa  

o lasach z dnia 16 grudnia 2016 roku, której główną nowością była wycinka drzew na 

prywatnej posesji bez zezwolenia. Ten stan prawny nie potrwał długo, od połowy 2017 roku 

ponownie istnieje obowiązek zgłaszania zamiaru usunięcia drzew. 

Pozyskanie drewna z zadrzewień, rosnącego na gruntach prywatnych, poza lasami, które 

zostały zgłoszone w Urzędzie Gminy wyniosło 140 m3 tj. 201 drzew. 

 

Na terenie gminy Borki działają 4 koła łowieckie tj.: 

1. Koło Łowieckie nr 10 „Borki”, 

2. Koło Łowieckie nr 141 „Szarak” w Warszawie, 

3. Koło Łowieckie nr 318 „Uroczysko” w Łukowie, 

4. Koło Łowieckie nr 39 „Miś” w Kocku. 

W ostatnim czasie rolnicy zgłaszają do Urzędu Gminy liczne uwagi co do 

odpowiedzialności Kół Łowieckich za szkody wyrządzone przez dziki. Bardzo często 

dochodzi do sytuacji gdzie przedstawiciele Kół nie dokonują szacowań zgłoszonych szkód. 

Gospodarka odpadami: 

W wyniku przetargu wyłoniona została firma, która zaoferowała najniższy koszt 

zbierania i usuwania odpadów z terenu gminy na lata 2017 i 2018 tj. Przedsiębiorstwo Usług 

Komunalnych w Radzyniu Podlaskim, które także prowadzi Punkt Selektywnej Zbiórki 

Odpadów Komunalnych w Borkach.  

Corocznie przeprowadzana jest akcja „Sprzątanie Świata” przy współpracy  

z placówkami szkolnymi oraz sołectwami z terenu naszej gminy.  

Opracowany przez gminę „Program  usuwania azbestu i wyrobów azbestowych dla 

gminy Borki na lata 2010 – 2032” został zaktualizowany poprzez inwentaryzację wyrobów 

azbestowych w 2015r. Posiadanie przez gminę aktualnego programu daje możliwość 

występowania o środki zewnętrzne z przeznaczeniem na demontaż, pakowanie, transport  

i utylizację eternitu (azbestu). W 2017 roku z terenu gminy nie usuwano wyrobów 

zawierających azbest. Pod koniec 2017r. złożony został wniosek na dotację ze środków 



Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie na 

usuwanie wyrobów zawierających azbest. 

Optymalna i sprawna realizacja zadań ujętych w Programie Ochrony Środowiska 

wymaga często współdziałania z jednostkami nadrzędnymi tj. władzami powiatowymi  

i wojewódzkimi.  

Ustawodawczy podział kompetencji w stosunku do władz gminnych powoduje, że  

w działaniach na rzecz ochrony środowiska (najważniejsze decyzje wydają władze powiatu 

 i województwa), należy zwrócić uwagę na jak najszybsze opracowanie i zatwierdzenie planu 

zagospodarowania przestrzennego jako na dokument kierunkowy pozwalający kształtować  

i wpływać na politykę ekologiczną gminy. Ograniczenia w działaniach samorządów gminnych 

na rzecz ochrony środowiska wynikają także z braku środków finansowych, trudności  

w pełnieniu przez gminę nadzoru nad zachowaniem przepisów prawnych z tego zakresu,  

a także z mentalności obywateli i ciągle jeszcze niskiej świadomości ekologicznej. 

 

 

 

 


