
Najważniejsze wydarzenia zrealizowane w 2013 roku przez Referat Ochrony Środowiska, 
Rolnictwa i Leśnictwa. 
 
1. Pierwsza połowa roku to intensywne przygotowania do wdrożenia nowego modelu gospodarki 

odpadami w naszej gminie, który zaczął funkcjonować z dniem 1 lipca 2013 roku. Rozstrzygnięty 
został przetarg na odbieranie odpadów komunalncyh a także przygotowane zostały a następnie 
podjęte, przez Radę Miejską w Serocku, uchwały niezbędne do wdrożenia systemu. Pod koniec 
kwietnia zorganizowane zostało w ramach obchodów Dnia Ziemi stoisko edukacyjne, które 
miało na celu podniesienie świadomości ekologicznej wśród dzieci, młodzieży oraz mieszkańców 
Miasta i Gminy Serock, propagowanie idei recyklingu i właściwego postępowania z elektro-
odpadami. W stoisku przeprowadzane były konkursy ekologiczne, a każdy kto wziął udział w 
konkursie otrzymywał ekoupominek, np. komplet kredek ekologicznych, czy ekologiczną torbę 
na zakupy. Ekoupominki mogły odebrać także osoby, które przyniosły do stoiska zużyte baterie 
nakrętki od butelek plastikowych. Dodatkowo osoby, które dostarczyły zużyty sprzęt elektryczny 
i elektroniczny mogły w stoisku odebrać sadzonki drzew i krzewów. 

2. Kolejną istotną sprawą była realizacja Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz 
zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Miasto i Gmina Serock. W ramach 
programu kontynuowano akcję pn. “Pies czeka na człowieka”, w wyniku której blisko 30 

bezdomnych piesków udało się przekazać do adpopcji, a 
także rozpoczęto realizację darmowego chipowania oraz 
sterylizowania i kastrowania zwierząt domowych w naszej 
gminie.  

3. W ubiegłym roku, już po raz czwarty 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 blisko 135 ton wyrobów zawierających azbest, pochodzących z 
54 nieruchomości. 

4. W 2013 roku przeprowadzona została rewitalizacja 
ścieżki dydaktycznej krajoznawczo - turystyczna 
Serock – Jadwisin, dzięki której ścieżka nabrała 
“nowego charakteru”. Na trasie ścieżki znalazło się 
11 tablic dydyaktycznych przybliżających walory 
przyrodnicze Jeziora Zegrzyńskiego, Rezerwatu 
Jadwisin i Rezerwatu Wąwóz Szaniawskiego a także 
z myślą o najmłodszych ustawione zostały 2 gry 
terenowe, których zadaniem jest uatrakcyjnienie 
pobytu na ścieżce i poprzez zabawę wzbogacenie 
wiedzy o faunie i florze. 

5. W pierwszej połowie 2013 roku przeprowadzone i podsumowane zostały 3 konkursy ekologiczne 
„Listy dla Ziemi” – konkurs współorganizowany z Fundacją ARKA, adresowany do uczniów szkół 
podstawowych i gimnazjalnych, „Jestem EKO” – konkurs adresowany do uczniów szkół 
gimnazjalnych oraz „Dziecięce rady na odpady” – konkurs adresowany do uczniów szkół 
podstawowych. Łącznie w konkursach wzięło udział blisko 300 uczniów, spośród których 
wyłonione duże grono bo aż 78 osób, które zostały laureatami lub zdobyły wyróżnienia w 
konkursach. Wszyscy laureaci zostali nagrodzeni dyplomami i nagrodami turystyczno – 
sportowymi (namioty, plecak, śpiwory, piłki, zestawy do gry w badmintona), natomiast 
wyróżnieni dyplomami i eko – upominkami. 

6. Również w pierwszej połowie 2013 roku, jako gmina wzięliśmy udział w ogólnopolskim 



konkursie promującym dobre praktyki selektywnej zbiórki i zagospodarowania odpadów 
komunalnych, organizowanym przez Fundację Promocji Gmin Polskich we współpracy z 
Serwisem Samorządowym PAP.  Gmina Miasto i Gmina Serock znalazła się w gronie 21 
laureatów, wyłonionych spośród 160 gmin, biorących udział w konkursie. 

7. W 2013 roku przeprowadzna została pielęgnacja 33 pomników przyrody. Zadanie 
przeprowadzone zostało przy udziale środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej w Warszawie. Przeprowadzona pielęgnacja pomnikowych drzew miała na 
celu poprawę stanu zdrowotnego drzew, a także poprawę ich wyglądu. Istotnym aspektem 
przeprowadzonej pielęgnacji drzew było również zwiększenie bezpieczeństwa osób 
przebywających w sąsiedztwie pomników, ponieważ suche gałęzie i konary drzew pomnikowych, 
na których od wielu lat nie były przeprowadzane zabiegi pielęgnacyjne, stwarzały ryzyko 
samoistnego obłamywania się, nie tylko w ekstremalnych, ale również w normalnych warunkach 
pogodowych. Pielęgnacją zostały objęte 33 pomnikowe drzewa najpilniej potrzebujące pomocy: 
11 drzew z miejscowości Zegrze, 5 drzew z miejscowości Karolino, po 4 drzewa z miejscowości 
Wola Kiełpińska, Serock, Dębe, po 2 drzewa z miejscowości Jadwisin i Łacha oraz 1 drzewo z 
miejscowości Kania Nowa. Prace zostały przeprowadzone z wykorzystaniem technik 
alpinistycznych.  


