
Najważniejsze przedsięwzięcia zrealizowane w 2012 roku przez Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa  
i Leśnictwa. 
 
1. Jedną z najważniejszych spraw minionego roku z pewnością było rozpoczęcie przygotowań  

do zorganizowania nowego systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości,  
na których zamieszkują mieszkańcy. Przygotowano projekty uchwał w sprawie przejęcia gospodarowania 
odpadami przez gminę oraz rozpoczęto procedurę przetargową, w celu wyłonienia przedsiębiorcy do 
obsługi systemu.  
 

2. Kolejną ważną sprawą było wprowadzenie w życie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock. W ramach programu rozpoczęto 
akcję pn. “Pies czeka na człowieka”. W wyniku akcji w 2012 roku udało się przekazać do adpopcji  
10 bezdomnych psów. Najważniejszym założeniem akcji jest to, aby jak najwięcej porzuconych lub 
zagubionych zwierząt znalazło nowy dom.  

 
 

3. W ubiegłym roku, po raz trzeci udało się nam pozyskać fundusze z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na demontaż, odbiór, transport i utylizację azbestu. Dzięki 
dotacji unieszkodliwiono łącznie 110 ton wyrobów zawierających azbest, pochodzących z 49 
nieruchomości.  

 
 
 

4. W 2012 roku rozpoczęta została akcja ratowania Kasztanowców Białych przed szrotówkiem 
kasztonowcowiaczkiem. Akcja prowadzona była w Zegrzu, gdzie znajduje się najwięcej drzew tego 
cennego gatunku, przeszło 100 sztuk. Przeprowadzenie akcji nie byłoby możliwe bez aktywnego 
włączenia się w nią dzieci z Zespołu Szkół w Zegrzu oraz lokalnej społeczności. W ramach akcji 
rozwieszono budki lęgowe dla sikorek – naturalnego wroga szrotówka kasztanowiaczka oraz rozwieszono 
pułapki feromonowe, których zadaniem jest zwabienie, a następnie unicestwienie owadów. Jednak 
najbardziej pracochłonym elementem walki ze szrotówkiem było grabienie i utylizowanie liści, w których 
zimuje owad.  



 
 

5. W 2012 roku przeprowadzona została konserwacja i uzupełnienie oznakowania szlaków rowerowych 
przebiegających po terenie gminy. Przypomnijmy w kilku słowach - na terenie gminy są 4 szlaki 
turystyczne o łącznej długości blisko 90 km: zółty, czerowny, niebieski i czarny. Po nowo oznakowanych 
szlakach zorganizowano w czerwcu rajd dla uczniów szkół podstawowych “Zielonymi szlakami gminy 
Serock”. Dokładny przebieg szlaków mogą Państwo prześledzić na stronie internetowej urzędu,  
na mapkach turystycznych gminy, dostępnych w urzędzie, a także na tablicach ustawionych na terenie 
gminy.   

 
 
 
6. Od 2012 roku przywrócona została możliwość dofinansowania przez gminę budowy przydomowych 

oczyszczalni ścieków. W ubiegłym roku dofinansowano budowę 26 przydomowych oczyszczalni.  



7. W minionym roku przeprowadziliśmy wiosenną i jesienną akcję sprzątania gminy. Do porządków aktywnie 
włączyły się dzieci i młodzież ze wszystkich placówek oświatowych, ale również uczestnicy warsztatów 
placówki Integracyjnego Centrum Opieki, Wychowania, Terapii KKWR, sołectwa, Koła Gospodyń 
Wiejskich i Koło Wędkarzy. Wspólnie zebraliśmy przeszło 10 ton śmieci. Jesienna akcja porządków 
połączona została z obchodami Święta Drzewa. Każda z placówek oświatowych otrzymała i posadziła  
na swoim terenie sadzonki drzew. 

 
 

 
 
 
8. W minionym roku przeprowadzono również inwentaryzację, a także ocenę stanu zdrowotnego pomników 

przyrody, znajdujących się na terenie naszej gminy. Dzięki temu, w celu ochrony naszego dziedzictwa 
przyrodniczego, bedzie można przeprowadzić w bieżącym roku zabiegi pielęgnacyjne na drzewach,  
które potrzebują ich w pierwszej kolejności. 
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