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II  WWpprroowwaaddzzeenniiee..  
 

Celem opracowania jest raport z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla miasta 
Tczewa obejmujący okres od 01 stycznia 2009r. do 31 grudnia 2010r. Obowiązek 
sporządzania raportów z wykonania sprawozdań z realizacji Programu Ochrony Środowiska 
został nałożony na organ wykonawczy gminy w art. 18 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 
r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity z 2008r. Dz. U. Nr 25 poz. 150 późn. zm.). 
 

Na podstawie art. 18. 1. ustawy Prawo ochrony środowiska z wykonania programów 
organ wykonawczy województwa, powiatu i gminy sporządza co 2 lata raporty, które 
przedstawia się odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie gminy. 
 

Uchwałą Nr XXXII/278/2009 Rady Miejskiej w Tczewie z dnia 26 marca 2009 roku. 
odpowiednio jako załącznik Nr 1 i 2 przyjęty został przyjęty: „Programu ochrony środowiska 
dla miasta Tczewa na lata 2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015” 
wraz z „Planem gospodarki odpadami dla miasta Tczewa na lata 2008-2011 z 
uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015”. Wykonanie uchwały powierzono 
Prezydentowi Miasta Tczewa, weszła w życie z dniem podjęcia. 
 

Ustawa „Prawo ochrony środowiska” nie określa wymagań dotyczących formy i 
struktury sprawozdania z realizacji gminnego programu ochrony środowiska. W samym 
Programie założono, iż analiza realizacji programu polegać będzie przede wszystkim na 
monitorowaniu czyli obserwacji zmian w wielu wzajemnie ze sobą powiązanych sferach 
funkcjonowania danego obszaru (ekonomicznej, społecznej, ekologicznej itp.). 
 

W Programie Ochrony Środowiska dla Miasta Tczewa założono, że system 
monitoringu dla miasta powinien zawierać n/w działania, które pozwolą na bieżące 
monitorowanie jego realizacji: 

1. systematyczne zbieranie danych liczbowych oraz informacji dotyczących realizacji 
poszczególnych zadań Programu, wynikiem tych działań będzie materiał empiryczny 
stanowiący podstawę do analiz i ocen, 

2. uporządkowanie, przetworzenie i analiza danych empirycznych, otrzymany materiał 
będzie służył przygotowaniu raportów, 

3. przygotowanie raportów z realizacji zadań ujętych w Programie, 
4. analiza porównawcza osiągniętych wyników z założeniami Programu, określenie 

stopnia wykonania zapisów przyjętego Programu oraz identyfikacja ewentualnych 
rozbieżności, 

5. analiza przyczyn odchyleń oraz określenie działań korygujących polegających na 
modyfikacji dotychczasowych oraz ewentualne wprowadzenie nowych instrumentów 
wsparcia, 

6. przeprowadzenie zaplanowanych działań korygujących. 
 

Autor raportu: Ewa Banaszak - pracownik Wydziału Spraw Komunalnych Urzędu 
Miejskiego w Tczewie. Do opracowania sprawozdania wykorzystano informacje uzyskane z 
Urzędu Miejskiego w Tczewie, Zakładu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Tczewie, 
Zakładu Energetyki Cieplnej Tczew Sp. z o. o., Fundacji Agencja Regionalnego Monitoringu 
Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej (ARMAAG), Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska w Gdańsku. 
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IIII  KKrróóttkkaa  cchhaarraakktteerryyssttyykkaa  mmiiaassttaa  TTcczzeewwaa..  
 

Tczew usytuowany jest nad rzeką Wisłą, w województwie Pomorskim w regionie 
Kociewie, na pograniczu dwóch regionów fizyczno-geograficznych Pojezierza 
Starogardzkiego i Żuław Wiślanych. Jest jednym z najstarszych miast na Pomorzu, jego 
historia sięga roku 1198. Tczew jest czwartym co do wielkości miastem województwa 
pomorskiego (po Gdańsku i Gdyni) o powierzchni około 2 226 ha. Jest miastem o bogatej 
tradycji historycznej z siedzibą władz powiatu, a także o silnych związkach gospodarczych i 
kulturowych z regionem (obsługa rolnictwa, atrakcyjny rynek zbytu, szkolnictwo, 
administracja, Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna itp.). 

Miasto dzięki swemu położeniu geograficznemu jest ważnym węzłem 
komunikacyjnym Polski północnej, leżący przy skrzyżowaniu szlaku Śląsk – Bałtyk i Berlin – 
Królewiec. Krzyżują się tu droga krajowa nr 91 relacji Gdańsk – Cieszyn oraz droga 
wojewódzka nr 224 relacji Tczew – Wejherowo (oznaczona drogowskazem Kościerzyna), a 
w pobliżu przebiega autostrada A1 – węzeł Stanisławie oraz droga krajowa nr 22 Kostrzyn 
nad Odrą – Grzechotki. Linie kolejowe z Tczewa biegną w następujących   kierunkach: ku 
północy do Gdańska - Gdyni, na południowy - wschód  do Malborka, gdzie rozgałęzia się na 
Warszawę i Grudziądz, ku południowi do Bydgoszczy, oraz na południowy - zachód do 
Berlina.  

Miasto liczy aktualnie 59 883 mieszkańców (stan na koniec okresu sprawozdawczego 
tj. 31.12.2010r.) . 
 Tczew położony jest w obszarze o wybitnych walorach agroekologicznych w 
sąsiedztwie miast i obiektów zabytkowych o międzynarodowej randze (Gdańsk, Malbork, 
Gniew). 
  Rzeźba terenu jest elementem przewodnim w środowisku naturalnym. Stwarza ona 
szereg uwarunkowań dla zjawisk i procesów klimatycznych oraz dla rozwoju szaty roślinnej. 
Jest też wynikiem kształtującym typ zagospodarowania terenów. Ukształtowanie powierzchni 
wyraża się poprzez różnicę wysokości względnej, nachylenie stoków oraz stopień 
rozczłonkowania terenu. Tczew położony jest na pograniczu dwóch krańcowo odmiennych 
mezoregionów fizyczno-geograficznych Pojezierza Starogardzkiego i Żuław Wiślanych. 
Wpływa to na zróżnicowanie rzeźby terenu miasta, na obszarze którego występują 
następujące typy środowiska przyrodniczego: wysoczyzny morenowe (pagórkowate lub 
faliste), dna dolinne, równiny aluwialne - delty. 
 Północno-wschodnia część miasta położona jest na obszarze Żuław Wiślanych. 
Żuławy Wiślane, jako delta Wisły, stanowią rozległą równinę zbudowaną z piaszczystych i 
ilastych aluwiów oraz utworów organogenicznych (torfów i utworów mułowo-torfowych). 
Część Żuław, na których położony jest Tczew wznosi się od 1 do 5 m n.p.m. Ze względu na 
żyzne gleby typu mad, w użytkowaniu ziemi dominują grunty orne oraz łąki. Na terenie tym 
znajdują się również sady i tereny działkowe. 
 Południowo-zachodnia część miasta położona jest na obszarze Pojezierza 
Starogardzkiego. Tereny miasta znajdujące się na tym obszarze obejmują wysoczyzny 
morenowe. Przeważają tutaj jednorodne powierzchnie wysoczyzn morenowych falistych i 
równinnych, wyniesione średnio 6 - 35 m n.p.m. Zbudowane są przeważnie z glin, z żyznymi 
glebami brunatnymi,  użytkowanymi jako grunty rolne. 
 Charakterystycznymi elementami środowiska przyrodniczego ze szczególnym 
uwzględnieniem krajobrazu są: rzeka Wisła i jej dolina oraz rzeka Motława i jej dolina, układ 
fizjograficzny krawędzi doliny Wisły (krawędź wysoczyzny, parki i lasy, ogródki działkowe i 
przydomowe, wspomagające ekologiczny system osnowy miasta).  
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 Pod względem klimatycznym Tczew znajduje się w północnej części dzielnicy 
rolniczo-klimatycznej zwanej pomorską. Charakteryzuje się ona przewagą południowo-
zachodniej cyrkulacji atmosferycznej. Duży wpływ na ukształtowanie się klimatu ma bliska 
odległość Bałtyku. Pośredni wpływ ma także oddziaływanie klimatu kontynentalnego. W 
kształtowaniu się klimatu na terenie Tczewa przewagę mają układy niżowe nad układami 
wyżowymi, a najniższe wartości ciśnienia atmosferycznego nadciągające z zachodu 
występują prawie we wszystkich miesiącach roku. Jedynie w marcu i kwietniu zaznacza się 
przewaga układów wyżowych. 
 Zmiany ciśnienia atmosferycznego pociągają za sobą zmianę pogody, to znaczy 
zwiększa się zachmurzenie, występują opady, wzrasta prędkość wiatru, a latem obniżają 
temperatura powietrza. Natomiast nadejście wyżu barycznego jest zwiastunem słonecznej 
pogody o słabych wiatrach, wysokich temperaturach latem i silnych mrozach zimą. 
 Średnie temperatury powietrza wykazują zimą spadek wartości w miarę oddalania się 
od morza. Latem sytuacja jest nieco odmienna, gdyż średnie temperatury miesięczne rosną w 
kierunku wschodnim. 
 Pozytywny wpływ na właściwości klimatu lokalnego ma bliskość położenia Morza 
Bałtyckiego. Ma to wpływ na złagodzenie klimatu i na mniejsze roczne spadki temperatur. 
 Rozkład opadów wykazuje stałą cechę zwiększania się ich wielkości ze wschodu na 
zachód zarówno zimą jak i latem, przy czym najwyższe opady rzędu 85 mm przypadają w 
lipcu, a najniższe w styczniu i lutym wynoszące około 30 mm. 
 Rozległe obszary Żuław Wiślanych, tereny podmokłe i rzeka Wisła wraz z dopływami 
sprawiają, że wilgotność względna powietrza jest wysoka, co powoduje częste powstawanie i 
utrzymywanie się mgieł. 
 Liczba dni pochmurnych w roku wynosi 106, a pogodnych 58. Ma to korzystny 
wpływ na klimat lokalny, ponieważ znacznie zostaje wydłużony okres dni ciepłych. 
 Krótki okres zalegania pokrywy śnieżnej oraz długi okres wegetacyjny, przy dobrych 
glebach i nizinnym charakterze terenu, stwarza dogodne warunki dla rozwoju i 
funkcjonowania rolnictwa. 
 Reasumując, klimat Tczewa charakteryzuje się dość długim i ciepłym latem, niezbyt 
surową, krótką zimą, średniej wielkości opadami atmosferycznymi, dość krótko zalegającą 
pokrywą śnieżną oraz przewagą wiatrów z kierunków zachodniego i południowo-
zachodniego. Jest to obszar o korzystnych cechach klimatycznych. 
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IIIIII  RReeaalliizzaaccjjaa  cceellóóww  pprrzzyyjjęęttyycchh  ww  PPOOŚŚ..  
 

Naczelną zasadą przyjętą w „Programie ochrony środowiska dla miasta Tczewa na lata 
2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015” jest zasada zrównoważonego 
rozwoju w celu umożliwienia lepszego zagospodarowania istniejącego potencjału miasta 
(zasobów środowiska, surowców naturalnych, obiektów, sprzętu, jak i ludzi oraz wiedzy). 
 

11  PPoopprraawwaa  jjaakkoośśccii  śśrrooddoowwiisskkaa  ii  bbeezzppiieecczzeeńńssttwwaa  eekkoollooggiicczznneeggoo..  
 
1.1 Jakość wód i stosunki wodne. 

• Dążenie do przywrócenia jakości wód powierzchniowych do wymaganych 

standardów oraz ochrona jakości i ilości wód podziemnych wraz z racjonalizacją ich 

wykorzystania. 

1. System wodociągowy w Tczewie. 
 
Wody powierzchniowe - są to wody występujące na powierzchni terenu, łatwe do 

bezpośredniego ujęcia (czerpania). Wody te dzielą się na słone (morza, oceany), które 
stanowią 97% wód i słodkie (wody wśród lądowe: rzeki, strumienie, jeziora, stawy), które 
stanowią 3% wód.  Jakość wód powierzchniowych Rzeki Wisły określana jest na podstawie 
badań monitoringowych prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. 
Badania te prowadzone są w ramach Systemu Państwowego Monitoringu Środowiska i 
umożliwiają kontrolę i gromadzenie informacji o jakości wód w rzekach.  

Wody podziemne stanowią rezerwuar stosunkowo czystej wody o ogromnym, ciągle 
wzrastającym znaczeniu. Około 70% ludności Polski korzysta w tych wód w celach 
konsumpcyjnych i gospodarczych.  

Zadania w zakresie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Tczewa realizuje 
Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. (ZWiK Sp. z o. o.). Na system ujmowania i 
dystrybucji wody pitnej na terenie miasta składają się: 
- ujecie wody w Parku Miejskim „Park” 
- ujecie wody „Motława” 
- zbiornik „Górki” 
- wodociągowa sieć rozdzielcza. 

Tczewskie ujęcia wód podziemnych posiadają 19 czynnych studni głębinowych. 
Głębokość wydobycia wody osiąga 180 m. Dwa wymienione w Tabeli 1 ujęcia wód 
podziemnych są źródłem wody do picia dla miasta Tczewa: 
 
Tabela 1 Charakterystyka ujęć wody na cele wodociągowe w Tczewie. 
 

Ujecie/strefa Piętro wodonośne Ilość studni 
/głębokość studni (m) 

ujęcie „Park” Kredowe (K) 
Czwartorzęd-Trzeciorzęd (QT) 

3 /150-180/ 
5 /92-101/ 

ujęcie „Motława” Trzeciorzęd (T) 
Kreda (K) 

10 /93-101,5/ 
1 /150/ 
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Ujęcie „Park” - dostarcza średnio około 3 000 m3/dobę wody do spożycia dla 25 000 
mieszkańców Tczewa zamieszkujących południową część miasta, której granicami są od 
północy: ul. Sobieskiego, od południa osiedle Czyżykowo.  

Ujęcie „Motława” - dostarcza średnio około 6 000 m3/dobę wody do spożycia dla 40 
000 mieszkańców Tczewa (w tym 600 mieszkańców wsi Rokitki) zamieszkujących północno-
wschodnią część miasta, której granicami są: od wschodu osiedle Witosa, od strony północno-
wschodniej osiedle Suchostrzygi od północy osiedle Staszica.  

Zbiornik retencyjny „Górki” - znajduje się na osiedlu „Górki” przy ul. Głowackiego. 
Zbiornik posiada pojemność 5 000 cm3 i napełniany jest w godzinach nocnych z magistrali 
wodociągowej.  

Sieć wodociągowa -  długość czynnej sieci wodociągowej w 2009r. wynosiła 168,5 
km w wyniku rozbudowy sieci ulicznej i podłączeń do budynków i innych obiektów o 1,7 km, 
na koniec 2010 roku długość sieci wynosiła 170,2 km, w tym: 

� magistrala przesyłowa – 11,0 km, 
� rozdzielcza sieć uliczna – 115,5 km, 
� podłączenia do budynków i innych obiektów – 43,7 km. 

 
2. Zapewnienie mieszkańcom miasta dostępu do wody o odpowiedniej jakości i 
niezbędnej ilości. 
 

Laboratorium badania wody w ZWiK Sp. z o. o. prowadziło szczegółowa kontrolę 
jakości wody na kolejnych etapach jej wytwarzania i dostawy do klienta. Istniejący system 
kontroli jakości wody pitnej obejmujący kontrolę bakteriologiczna i fizykochemiczną, jest 
zgodny z standardami krajowymi oraz obowiązującymi w Unii Europejskiej (Tabela nr 2 i 3). 
Zgodnie z wymogami dokonywano poboru próbek wody z 17 punktów miejskiej sieci. Każdy 
z tych punktów jest dwukrotnie monitorowany w ciągu roku. Dodatkowo prowadzono 
kontrolne badania wody w trakcie prowadzenia technologicznego procesu uzdatniania wody.  

 
Tabela 2 Jakość wody pitnej w Tczewie w 2009r. 

 
Średnia wartość w wodzie do 

spożycia w Tczewie 
Parametr Jednostka 

stężenia 
Zalecane 
stężenie 

przyjęte w 
UE 

Dopuszczalne 
stężenie zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia 

„Park” 
 

„Motława” 

1 2 3 4 5 6 
Barwa mg PT/l akceptowalny 15 6,2 7 
Mętność mg SiO2/l akceptowalny 1 0,17 0,22 
Odczyn pH 6,5-9,5 6,5-9,5 7,4 7,4 
Zapach - akceptowalny akceptowalny akceptowalny akceptowalny 
Amoniak mg NH3/l 0,5 0,5 0,1 0,35 
Azotany mg N03/l 50 50 1,29 0,82 
Azotyny mg N02/l 0,5 0,5 0,018 0,03 
Chlorki mg Cl/l 250 250 64 14,4 
Fluorki mg F/l 1,5 1,5 0,7 1,27 
Mangan mg Mn/l 0,05 0,05 0,031 0,034 

Twardość mg CaC03/l 
nie 

normowana 
60 - 500 217 191 

Przewodność µS/cm 2 500 2 500 875 681 
Żelazo mg Fe/l 0,2 0,2 0,035 0,04 
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Tabela 3 Jakość wody pitnej w Tczewie w 2010r. 
 

Średnia wartość w wodzie do 
spożycia w Tczewie 

Parametr Jednostka 
stężenia 

Zalecane 
stężenie 

przyjęte w 
UE 

Dopuszczalne 
stężenie zgodnie z 
Rozporządzeniem 
Ministra Zdrowia 

„Park” 
 

„Motława” 

1 2 3 4 5 6 
Barwa - akceptowalna akceptowalna akceptowalna akceptowalna 
Mętność NTU akceptowalna 1 0,3 0,34 
Odczyn pH 6,5-9,5 6,5-9,5 7,4 7,2 
Zapach - akceptowalny akceptowalny akceptowalny Akceptowalny 
Amoniak mg NH3/l 0,5 0,5 0,35 0,16 
Azotany mg N03/l 50 50 1,3 1,38 
Azotyny mg N02/l 0,5 0,5 0,016 0,017 
Chlorki mg Cl/l 250 250 61,3 15 
Fluorki mg F/l 1,5 1,5 1,24 1,15 
Mangan µg Mn/l 50 50 35 25 

Twardość mg CaC03/l 
nie 

normowana 
60 - 500 198 185 

Przewodność µS/cm 2 500 2 500 847 679 
Żelazo µg Fe/l 200 200 35 35 

 
W latach 2009-2010r. zaopatrzenie miasta i mieszkańców w wodę było dobre. 

Wydział Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego nie odnotował skarg w tym zakresie.  
W celu zminimalizowania ryzyka wtórnego zanieczyszczenia wody w sieci, 

prowadzono coroczne płukania sieci wodociągowej. Z analizy danych wynika, że parametry 
jakościowe wody wprowadzanej do sieci wodociągowej można określić jako bardzo dobre.  

 
Tabela 4 Zużycie wody w Tczewie w latach 2009-2010. 

 
Parametr Rok 2009 Rok 2010 
Roczne zużycie wody (m3/r) 2 607 560 2 715 900 
- do celów komunalnych (m3/r) 2 198 395 2 256 300 
- do celów przemysłowych (m3/r) 409 165 459 600 
Średnie dobowe zużycie wody (m3/d) 7 144 7 441 
- do celów komunalnych (m3/d) 6 023 6 182 
- do celów przemysłowych (m3/d) 1 121 1 259 

 
W ramach prowadzonej modernizacji sieci wodociągowej i urządzeń wodociągowych 

systematycznie poprawia się stan techniczny sytemu uzdatniania i dystrybucji wody. 
Częstotliwość występowania awarii ocenia się jako niską. 

 
Tabela 5 Wysokość cen netto dla gospodarstw domowych za 1m3 wody i odprowadzonych 
ścieków w Tczewie w latach 2009-2010 (stawka VAT 7%). 

 
Parametr Rok 2009 Rok 2010 
Woda  2,46 zł 2,51 zł 
Ścieki 3,54 zł 3,66 zł 
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3. Ochrona wód powierzchniowych i podziemnych. 
 

Na terenie miasta Tczewa i w jego pobliżu znajduje się stosunkowo dużo małych 
zbiorników wodnych (stawy, oczka wodne) oraz Kanał Młyński, Struga Subkowska, rzeka 
Motława i Wisła, które stanowią naturalne odbiorniki wód opadowych. Ochrona otwartych 
zbiorników wód powierzchniowych jest ściśle określona ustawą Prawo Wodne oraz ustawą 
Prawo ochrony środowiska. W północno-zachodniej części miasta znajduje się cały system 
rowów melioracyjnych, które są doraźnie oczyszczane. W ramach działań 
przeciwpowodziowych w rejonie Kanału Młyńskiego i rzeki Motławy prowadzono 
sukcesywnie oczyszczanie tych rowów. Utrzymywanie w należytym stanie systemu rowów 
melioracyjnych, dopływów Strugi Subkowskiej i Motławy oraz udrożnienie Kanał 
Młyńskiego realizowano przy udziale Zarządu Melioracji i Urządzeń Wodnych Województwa 
Pomorskiego w Gdańsku.  

Wszystkie wyloty zrzutów ścieków opadowych do rzeki Wisły i Kanału Młyńskiego 
zostały zinwentaryzowane i uzyskano aktualne pozwolenia wodno-prawne na odprowadzenie 
wód opadowych do w/w odbiorników. Osiąganie coraz wyższego poziomu czystości wód 
powierzchniowych jest uwarunkowane systematycznymi działaniami na szeregu 
płaszczyznach, w tym m.in. systematyczną rozbudową kanalizacji deszczowej, właściwym 
odprowadzaniem wód opadowych, uwzględnianiem tego aspektu przy kolejnych 
modernizacjach i dążeniem do trwałego stanu 100% skanalizowania obszaru miasta. Długość 
sieci kanalizacji deszczowej na koniec 2010r. wynosiła 52,3 km. 

Osiąganie coraz wyższego poziomu czystości wód powierzchniowych jest 
uwarunkowane systematycznymi działaniami na szeregu płaszczyznach, w tym m.in.: 
- systematyczną rozbudową kanalizacji deszczowej, właściwym odprowadzaniem wód 
opadowych, uwzględnianiem tego aspektu przy kolejnych modernizacjach, 
- dążeniem do trwałego stanu 100% skanalizowania obszaru miasta, 
- wdrażaniem właściwych nawyków wśród mieszkańców, zmierzających do optymalnego 
korzystania z zasobów wodnych miasta. 

 
W ramach ochrony wód powierzchniowych i podziemnych w latach 2009-2010 

wykonano szereg zadań, do głównych należały: 
w 2009r.: 
- wykonanie dokumentacji projektowej kanalizacji deszczowej (drenaż opaskowy) wokół 
budynku Gimnazjum Nr 3, wydatkowano 14 872,00 zł 
- wykonanie dokumentacji projektowej systemu odprowadzania i oczyszczania wód 
opadowych z terenu miasta Tczewa do Kanału Młyńskiego, wydatkowano 36 760,00 zł 
-  konserwacja kanalizacji deszczowej przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o., 
wydatkowano 275 675,00  zł 
- odwodnienie ul. Andersena wydatkowano 21 872,70 zł. 
w 2010r.: 
- wykonanie dokumentacji projektowanej kanalizacji deszczowej w ul. Czerwonego 
Kapturka, wydatkowano 30 000,00 zł. 
- wykonanie aktualizacji dokumentacji w sprawie budowy oczyszczalni wód spływających 
wylotami do kanału młyńskiego, wydatkowano 19 500,00 zł 
- modernizacja systemu odwodnienia w rejonie ul. Zamkowej i ul. Samborówny, 
wydatkowano 149 837,00 zł 
- wykonanie zabezpieczeń przeciwzalewowych na wylotach kanalizacji deszczowej do rzeki 
Wisły, wydatkowano 301 816,00 zł 
- wykonanie kolektora burzowego w ul. Wyzwolenia, wydatkowano 26 356,00 zł 
- udrożnienie sieci kanalizacji deszczowej, wydatkowano 119 823,00 zł 
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- czyszczenie rowów melioracyjnych i stawów, wydatkowano 94.862 zł, 
- wykonanie kanalizacji deszczowej i odwodnienia ul. Malinowskiej i ul. Orzeszkowej, 
wydatkowano 41.280 zł, 
- wykonanie odprowadzenia wód z ul. Krótkiej, ul. Garncarskiej, ul. Podgórnej, ul. Mostowej, 
ul. Zielonej, wydatkowano 166.817 zł, 
 
4. Rozwój i modernizacja infrastruktury w zakresie gospodarki wodno – ściekowej. 
 
W eksploatacji Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o zakładu znajdują się: 

• sieć wodociągowa, 
• sieć kanalizacyjna, 
• oczyszczalnia ścieków – ul. Czatkowska, 
• stacja uzdatniania wody ,,Motława’’ – ul. Działkowa, 
• stacja uzdatniania wody ,,Park Miejski’’ – ul. Kołłątaja, 
• przepompownia Norwida, 
• przepompownia Reymonta, 
• przepompownia Chełmońskiego, 
• przepompownia Kossaka, 
• przepompownia Piotrowo, 
• przepompownia Obrońców Tczewa, 
• przepompownia Andersa, 
• przepompownia Ceglarska, 
• przepompownia Konarskiego, 
• przepompownia Malinowska, 
• przepompownia Czatkowy, 
• hydrofornia Al. Zwycięstwa, 
• hydrofornia Górki, 
• hydrofornia Malczewskiego, 
• hydrofornia Pinokia, 
• zbiornik retencyjny Górki. 

 
W zakresie gospodarki ściekowej główne działania w latach 2009-2010, polegały na 

rozbudowie sieci i urządzeń kanalizacyjnych. System kanalizacji sanitarnej odprowadza z 
terenu miasta Tczewa do oczyszczalni komunalnej ścieki bytowe powstałe z gospodarstw 
domowych oraz ścieki przemysłowe pochodzące ze strefy produkcji materialnej (zakłady 
przemysłowe). Transport ścieków odbywa się poprzez system sieci kanalizacji sanitarnej 
tłoczno-grawitacyjnej. Sieć kanalizacyjna obsługująca mieszkańców Tczewa wyposażona jest 
w dziesięć lokalnych przepompowni w pełni zautomatyzowanych. System odprowadzania 
ścieków obejmuje łącznie 142,3 km przewodów kanalizacyjnych. W skład tego systemu 
wchodzi:  

• kolektor – 110,6 km 
• podłączenia do budynków i innych obiektów – 31,7 km 

System monitoringu zapewnia stałą kontrolę pracy przepompowni, prowadzoną z 
siedziby ZWiK Sp. z o. o. oraz natychmiastową reakcję w przypadku awarii. Wszystkie ścieki 
z terenu miasta (bytowe i przemysłowe) dopływają grawitacyjnie kolektorem zbiorczym do 
głównej przepompowni ścieków "Czatkowy" gdzie przebiega proces wstępnego 
mechanicznego oczyszczania ścieków. Następnie ścieki kierowane są do Oczyszczalni 
Ścieków. Oczyszczalnię ścieków oddano do eksploatacji wiosną 1998r. Miejska 
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oczyszczalnia zlokalizowana jest na terenie ZWiK Sp. z o.o. pod adresem: ul. Czatkowska 8, 
83-110 Tczew. Użytkownikiem oczyszczalni jest ZWiK Sp. z o. o. w Tczewie.  

Informacje podstawowe dotyczące miejskiej oczyszczalni ścieków:: 
• ilość odebranych ścieków: 8 418 m3/d, 
• przepustowość projektowana: 22 318 m3/d (średnia), 109 730 RLM (średnia), 
• sposób oczyszczania – mechaniczno-biologiczny z podwyższonym usuwaniem 

biogenów, 
• stopień redukcji zanieczyszczeń: 

- ChZT – 96,6%, 
- BZT5 – 99,2%, 
- Fosfor og. – 97,0%, 
- Azot og. – 93,1%, 
- Zawiesina og. – 98,5%, 

• ilość wytworzonych osadów ściekowych – 1 108 t s.m./rok, 
• sposób zagospodarowania osadów – kompostowanie (przez kompostownię Firmy 

Kommunalservice Vornkahl Polska Sp. z o. o.), 
• odbiornik ścieków oczyszczonych – rzeka Wisła. 

 
Średnioroczne stężenia zanieczyszczeń w ściekach oczyszczonych w latach 2009-2010 

nie przekraczały dopuszczalnych pozwoleniem wodnoprawnym wartości, co oznacza 
spełnienie warunków pozwolenia wodnoprawnego przez użytkownika oczyszczalni. 
Osiągnięta niska zawartość badanych wskaźników zanieczyszczeń w odpływie z oczyszczalni 
w ostatnich latach jest konsekwencją wprowadzania systematycznych zmian 
technologicznych na obiekcie i ciągłej optymalizacji procesu oczyszczania ścieków przez 
pracowników ZWiK Sp. z o.o. w Tczewie. Na szczególną uwagę zasługuje bardzo niskie 
stężenie fosforu ogólnego w ściekach oczyszczonych w 2009 roku, które jest najniższe w 
całej historii pracy oczyszczalni. W porównaniu z innymi dużymi obiektami, oczyszczalnia 
ścieków w Tczewie odznacza się wyjątkowo wysoką efektywnością usuwania związków 
azotu ze ścieków. Dzięki zwiększonej redukcji zanieczyszczeń w ściekach w ostatnich latach 
znacznie zostały obniżone opłaty środowiskowe z tytułu wprowadzania ładunku ChZT do 
odbiornika (rzeki Wisły). 

 
W 2009 roku Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. pozyskał środki na 

realizację projektu pn. „Kompleksowe wyposażenie w kanalizację sanitarną miasta Tczewa – 
Etap IV wraz z magistralą wodociągową” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i 
Środowisko, oś priorytetowa I – gospodarka wodno-ściekowa, działanie 1.1 – gospodarka 
wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM. Podpisanie umowy o 
dofinansowanie nr POIS.01.01.00-00-089/09-00 nastąpiło w dniu 8 września 2009r. z 
Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej w Gdańsku, jako 
instytucja wdrażającą. Planowany całkowity koszt realizacji projektu miał wynieść 26 966 
564,86 zł. W związku ze znacznym obniżeniem kosztów po wyborze w 2010r. wykonawcy 
robót budowlanych ponownie przeliczono kwotę dofinansowania. Wartość projektu zgodnie z 
zaktualizowanym wnioskiem o dofinansowanie wynosi: 12 800 687,48 zł, dotacja z Funduszu 
Spójności na realizację projektu: 5 269 445,92 zł. W ramach przedsięwzięcia zaplanowano 
realizacje poniższych zadań: 

- Budowa kolektora sanitarnego A2 - Etap IV sieć kanalizacyjna grawitacyjna długości 
5,500 km.                             

-  Budowa magistrali wodociągowej - średnica D = 225mm, długość L = 1,399 km, 
hydrofornia w istniejącym budynku Zbiornika „Górki”. 
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Budowa kolektora sanitarnego umożliwi : 
-  odbiór ścieków z Osiedla Górki i Osiedla Głowackiego w Tczewie, 
-  odbiór ścieków z obszaru ul. 30 Stycznia, 
-  odbiór ścieków przez miejski system kanalizacyjny ścieków ze wsi Czarlin, 
-  likwidację dwóch przepompowni ścieków PŚ Norwida i PŚ Reymonta, 
- poprawę funkcjonowania całego układu kanalizacji sanitarnej zlewni poprzez 

odciążenie kanału A-1, 
- po wybudowaniu przez Gminę Tczew w przyszłości kanalizacji sanitarnej we wsiach 

Bałdowo, Knybawa, Śliwiny, Gniszewo, odbiór ścieków z tych miejscowości przez miejską 
kanalizację. 

Budowa kanalizacji sanitarnej przyczyni się do rozwoju infrastruktury wpływając na 
poprawę stanu środowiska. Realizację projektu rozpoczęto w 2010 roku, zakończenie 
zaplanowano na rok 2012.  

    
Tabela 6 i 7 zawiera informacje na temat działań inwestycyjnych wykonanych przez 

ZWiK Sp. z o. o. w latach 2009-2010 w celu rozbudowy i modernizacji sieci wodociągowej 
oraz kanalizacji sanitarnej. 

 
Tabela 6 Zadania Inwestycyjne wykonane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 
w 2009r.   
 

Lp. Nazwa zadania Ilość       - szt. 
Długość  - mb 

Koszt 
w zł 

1. Sieć wodociągowa 901 mb 280.901,68  

 -  Sieć wodoc.  ul. Żeglarska φ 110 PCW 
-  Przyłącza wodoc. ul. Żeglarska φ 90 PCW 

245,00 mb 
∑ 28,50 mb  →   3 szt. 

73.270,20 

 -  Sieć wodoc. spinająca Al. Kociewska  φ 110 PEHD 
    (II strefa zasilania) 

120,00 mb 50.583,17 

 -  Sieć wodoc. spinająca ul. Jedności Narodu nr 1-7            
φ 110 PEHD 

-  Przyłącza wodoc. ul. Jedn. Narodu φ 63 PE 

270,00 mb 
 

 15,00 mb  → 1 szt. 

61.102,62 

 -  Sieć wodoc. spinająca w drodze widokowej                                 
od ul. Zamkowej do ul. Nad Wisłą φ 90 PCW 

86,00 mb 32.146,92 

 -  Sieć wodoc. ul. Podgórna φ 110 PEHD  
-  Przyłącza wodoc. ul. Podgórna φ 90 PE  
-  Przyłącza wodoc. ul. Podgórna φ 63 PE 
-  Przyłącza wodoc. ul. Podgórna φ 32 PE 

82,00 mb 
∑ 12,00 mb  →  2 szt. 
     12,50 mb  →  1 szt. 
∑ 30,00 mb  →  4 szt. 

63.798,77 

2. Sieć kanalizacji sanitarnej 355,50 mb 
1 szt. 

241.798,90 

 -  Sieć kanal. sanit.  ul. Obrońców Tczewa  φ 200 PCW 
-  Przyłącza kanal. sanit. ul. Obr. Tczewa  φ 160 PCW 

70,00 mb 
∑ 70,00 mb → 7 szt. 

34.112,71 

 -  Przyłącza kanal. sanit. ul. Żeglarska φ 200 PCW ∑ 27,50 mb → 3 szt. 10.058,57 
 -  Przyłącza kanal. sanit. ul. Podgórna  φ 200 PCW  ∑ 12,00 mb  → 2 szt. 4.722,59 
 -  Kolektor sanitarny A2 (IV etap)  

 
Zadanie dofinansowane z Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko . 

W dniu 08.09.2009r. 
podpisano umowę                           

o dofinansowanie zadania                    
z WFOŚiGW w Gdańsku,  
realizacja V.2010 – V.2012 
[wykonano dokumentację 
techniczną i rozpoczęto 

promocję zadania] 

59.866,96 
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 -  Przepompownia ścieków przy ul. Andersa 
-  Sieć kanal. sanit. ul. Andersa φ 110 PE (tłoczny) 

1 szt. 
5,00 mb 

48.118,07 

 -  Sieć kanal. sanit. ul. Zamkowa φ 350  
   (rękaw poliestrowy) 

171,00 mb 84.920,00 

3. Stacje Uzdatniania Wody 90,00 mb 
3 szt. 

416.487,46 

 -  Park Miejski, modernizacja pomp I stopnia 3 szt. 31.486,79 
 -  Motława , modernizacja ocieplenia budynku 

    [dokończenie zadania z 2008r.] 
--- 285.202,20 

 -  Motława, rurociąg wody surowej φ 450 PE 90,00 mb 99.798,47 
4. Oczyszczalnia ścieków ----- 805.392,25 

 -  Węzeł cieplny z pompą ciepła ---- 365.868,32 
 -  Modernizacja instalacji C.O. w budynkach ZWiK ---- 197.148,30 
 - Modernizacja ocieplenia budynku administracyjnego 

wraz z dobudową serwerowni                                     
(zadanie zostanie zakończone w VI.2010r.)  

---- 242.375,63 

5. Zakupy inwestycyjne 17 szt. 236.697,38 

 -  ubijak wibracyjny WEBER 1 szt. 7.950,00 
 -  komputery stanowiskowe 5 szt. 11.451,56 
 -  samochód osob. VW Transporter (używany z 2006r.)  1 szt. 70.750,83 
 -  oprogramowanie z licencjami 2 szt. 4.869,67 
 -  pionowa obudowa wykopów 1 szt. 11.376,00 
 -  przepływomierz do pomiaru poziomu ścieków 1 szt. 6.172,17 
 -  tlenomierz na Oczyszczalnię ścieków 2 szt. 18.472,35 
 -  spektrofotometr z termostatem do Laboratorium  1 szt. 19.665,80 
 -  młot do kucia do koparki JCB 1 szt. 39.000,00 
 -  mieszadło zatapialne RCP 1 szt. 31.059,00 
 -  kocioł wodny c.o. na SUW Motława 1 szt. 15.930,00 

 Ogółem wykonanie zadań inwestycyjnych 1 346,50 mb  
21 szt. 

1.981.277,67 

 
 
Tabela 7 Zadania Inwestycyjne wykonane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 
w 2010r.   
 
Lp. Nazwa zadania Ilość       - szt. 

Długość  - mb 
Koszt 
w zł 

1. Sieć wodociągowa 2 984,00 mb 
3 szt.. 

1.231.930,86  

 -  Magistrala wodociągowa w ul. Głowackiego  
    (w kierunku Śliwin) 
-  Wyposażenie hydroforni w budynku Zbiornika „Górki” 
 
Zadanie dofinansowane z Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

1 390,00 mb 
 

1 kpl. 

814.170,70  
 
 

[w tym kwota 
dofinansowania : 
654.548,09 zł] 

 -  Wodociąg spinający φ 110 PEHD                                       
    ul. Polna/ ul. Konarskiego 

176,00 mb 56.437,22  

 -  Wodociąg spinający φ 90 PEHD  
    ul. Młyńska / ul. Elżbiety 
-  Przyłącza wodociągowe ul. Elżbiety φ 40 PE 

79,00 mb 
 

 ∑ 26,50 mb  → 2 szt. 

45.299,43 

 -  Wodociąg spinający φ 110 PEHD w ul. Topolowej                                      43,00 mb 20.867,85 
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 -  Sieć wodoc. ul. Czyżykowska φ 160 PEHD  
-  Przyłącza wodoc. ul. Czyżykowska φ 32 PE  

208,00 mb 
∑ 34,50 mb  →  3 szt. 

75.573,80 

 -   Sieć wodoc. ul. Targowa φ 110 PEHD     
-   Przyłącze wodoc. ul. Targowa φ 90 PE     
-   Przyłącze wodoc. ul. Targowa φ 32 PE                                   

480,00 mb 
17,00 mb → 1 szt. 
6,00 mb → 1 szt. 

77.418,22 

 -   Sieć wodoc. ul. Zapolskiej φ 110 PEHD 
-   Przyłącza wodoc. ul. Zapolskiej φ 32 PE 

144,00 mb 
∑ 114,50 mb  →  9 szt. 

43.829,35 

 -   Sieć wodoc. ul. Przybosia φ 110 PEHD 
-   Przyłącza wodoc. ul. Przybosia φ 32 PE 

95,00 mb 
∑ 92,00 mb  →  7 szt. 

25.112,82 

 -   Przyłącza wodoc. ul. Nałkowskiej φ 32 PE ∑ 78,50 mb  →  6 szt. 60.235,24 
 -   Dokumentacja projektowa na wykonanie wodociągu               

φ 160 w ul. Za Dworcem w Tczewie  
     [zadanie zostanie zakończone w VI 2011r.] 

1 szt. 7.586,23 

 -   Dokumentacja projektowa na wykonanie wodociągu               
spinającego w ul. Ceglarskiej w Tczewie  

1 szt. 5.400,00 

2. Sieć kanalizacji sanitarnej 326,00 mb 
1 szt. 

381.236,30 

 -  Kolektor sanitarny A2 (IV etap)  
 
Zadanie dofinansowane z Funduszu Spójności w ramach 
Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

Rozpoczęto realizację odcinka 
w ul. Ceglarskiej oraz w 
rejonie ul. Bałdowskiej 

realizacja XI.2010 – V.2012 

195.677,91 
[w tym kwota 
dofinansowania : 
16.875,00 zł] 

 -  Sieć kanal. sanit.  ul. Pułaskiego  φ 200 PCW                     
[odcinek od ul. Czyżykowskiej do ul. Gen. Dąbrowskiego] 
-  Przyłącza kanal. sanit. ul. Pułaskiego  φ 160 PCW 

178,00 mb 
 

∑ 65,00 mb → 8 szt. 

110.893,93 

 -  Sieć kanal. sanit.  ul. Pułaskiego  φ 200 PCW                     
[odcinek od ul. Polnej do ul. Gen. Dąbrowskiego] 
  [rozpoczęcie zadania, zakończenie w  2011r.] 

0,00 mb 
 
 

6.710,00 

 -  Sieć kanal. sanit. ul. Ceglarska φ 200 PCW 
   [odcinek od ul. Nadbrzeżnej do ul. Reja] 
-  Przyłącza kanal. sanit. ul. Ceglarska φ 160 PCW 

70,00 mb 
 

∑ 13,00 mb → 4 szt. 

43.780,08 

 -  Przepompownia ścieków przy ul. Andersa - montaż 
   [dokończenie zadania z 2009r.] 

1 sz. 24.174,38 

3. Stacje Uzdatniania Wody 1 szt. 23.500,00 

 - Motława – dokumentacja projektowa na modernizację 
pomp sieciowych 

1 szt. 23.500,00 

4. Oczyszczalnia ścieków 400,00 mb 270.240,76 

 -  Linia kablowa średniego napięcia 15 kW 400,00 mb 86.718,58 
 - Modernizacja ocieplenia budynku administracyjnego 

wraz z dobudową serwerowni                                     
(dokończenie zadania z 2009r.)  

----- 183.522,18 

5. Zakupy inwestycyjne 39 szt. 300.111,39 

 -  samochód WUKO 1 szt. 0,00 (w leasingu) 
 -  komputery stanowiskowe 5 szt. 13.678,70 
 -  szafa serwerowa stojąca 1 szt. 4.386,61 
 -  centrala p.poż.  1 szt. 4.394,00 
 -  rejestrator monitoringu z kamerami (5 szt.) 1 kpl. 7.365,23 
 -  licencje In-Touch 1 kpl. 7.970,00 
 -  pompy głębinowe 3 szt. 41.114,24 
 -  agregat hydrauliczny JCB 1 szt. 7.900,00 
 -  pompa zanurzalna do wody JCB 1 szt. 3.390,00 
 -  młot hydrauliczny JCB 1 szt. 5.000,00 
 -  przecinarka ręczna JCB 1 szt. 4.600,00 
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 -  przyrząd do lokalizacji przyłączy ZADYMA 1 szt. 7.490,70 
 -  wiertarki udarowe  2 szt. 1.460,00 
 -  wiertarka  1 szt. 449,00 
 -  szlifierki kątowe 2 szt. 1.116,00 
 -  młot udarowy 1 szt. 2.335,00 
 -  wykaszarka spalinowa Husqvarna 1 szt. 2.130,40 
 -  pług do odśnieżania z rozsiewaczem piasku do ciągnika 

URSUS 
1 kpl. 8.196,72 

 -  zestaw lokalizacyjny do rur i kabli z sondą 1 kpl. 18.729,00 
 -  stacja poboru próbek na Oczyszczalnię ścieków 1 szt. 16.500,00 
 -  mieszadło zatapialne do komory denitryfikacji 2 szt. 61.231,04 
 -  sumator energii z drukarką termiczną 1 kpl. 13.006,50 
 -  pompa osadu do wirówek 2 szt. 23.500,32 
 -  zestawy do sączenia do Laboratorium   2 szt. 11.842,00 
 -  termostat wysokotemperaturowy 1 szt. 7.524,00 
 -  stół laboratoryjny 1 szt. 9.901,93 
 -  pompy do polimeru 2 szt. 14.900,00 

 Ogółem wykonanie zadań inwestycyjnych 3 710,00 mb  
44 szt. 

2.207.019,31 

 
 
Tabela 8 i 9 zawiera informacje na temat realizowanych zadań remontowych 

wykonanych przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w latach 2009-2010. 
 

Tabela 8 Zadania remontowe wykonane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 
w 2009r.   
 

Lp. Nazwa zadania Ilość         - szt. 
Długość   - mb 

Koszt 
w zł 

1. Roboty drogowe po awariach wodno-kanalizacyjnych Według bieżących potrzeb 207.485,82 
2. Regulacja włazów kanalizacji sanitarnej 44 szt. 28.545,54 
3. Remont przyłączy wodociągowych wraz z odcinkami sieci 

i węzłami : 
-  remont węzła wodociągowego w ul. Czyżykowskiej  
-  remont wodociągu φ 110 PEHD w ul. Zamkowej z 
przyłączami wraz z wymianą węzłów i zasuw domowych 
-  remont przyłącza wodociągowego ul. Wojska Polskiego 

24a   φ 40 PE 

76,00 mb 
 

1 szt. 
25,00 mb 

∑ 16,00 mb  → 2 szt. 
35,00 mb → 1 szt. 

152.686,52 

4. Remont przykanalików i odcinków sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z monitoringiem : 
-  monitoring TV sieci kanalizacyjnej wraz z czyszczeniem   
-  remont kanal. sanit. ul. Robotnicza 4 φ 300 PCW 
-  remont włączenia kanalizacji z niecki przy ul. Nowej 

2 911,00 mb 
 

2 877,00 mb 
10,00 mb 
24,00 mb 

171.566,73 

5. Remont maszyn, urządzeń, pomp głębinowych, pomp do 
ścieków i środków transportowych 

Według bieżących potrzeb 47.004,35 

6. Remont maszyn i urządzeń oczyszczalni ścieków                    
i przepompowni  : 
-  remont pompy AFP 
-  remont mieszadła pompującego RCP  
-  naprawa sterownika wirówki NOXON 
-  remont praski hydraulicznej do skratek na 

6 szt. 
 

2 szt. 
1 szt. 
1 szt. 

 

42.177,20 
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Przepompowni ścieków Czatkowy 
-  sprawdzenie poprawności pomiarów zwężek Venturiego 

1 szt. 
1 szt. 

7. Remont budynków i obiektów ZWiK : 
-  wymiana drzwi zewnętrznych do Narzędziowni 
-  remont opaski oraz postumentu studni B-1 na Ujęciu 

wody Park Miejski 
-  remont dachu na bud. socjalnym PŚ Czatkowy  
-  uzupełnienie ścian płytkami w bud. administracyjnym 
-  remont  ogrodzenia PŚ Czatkowy 
-  malowanie ścian i konstrukcji w budynku piaskownika 
-  malowanie ścian w budynku wirówek 
-  remont dachu na budynku socjalnym i nad magazynem 
-  wymiana stalowej bramy do magazynu na bramę 

segmentową ocieplaną z napędem 
-  malowanie pomieszczeń w bud. socjalnym 
-  zabezpieczenie dachu w miejscu odprowadzenia spalin 

na SUW Park Miejski 

 
1 szt. 

13,60 mb 
 

10,00 m2 

6,00 m2 
94,00mb 
129,00 m2 
234,51 m2 
17,00 m2 

1 szt. 
 

1 144,00 m2 
1 szt. 

60.424,44 

8. Remont sieci wodociągowej z rur AC na rury PCW φ 110 
wraz z przyłączami z rur PE φ 32 w ul. Stoczniowców 
[zadanie zostanie zakończone w IV 2010r.] 

350,00 mb 
45,00 mb 

52.602,95 

9. Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zamkowej φ 350 
w rejonie bud. nr 11 

6,00 mb 26.743,20 

10. Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zamkowej                   
Dn 750/500 w rejonie skrzyżowania z ul. Okrzei 

41,00 mb 98.575,60 

11. Remont sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Zamkowej                 
Dn 750/500 w rejonie ul. Wodnej/ ul. Podgórnej 

37,00 mb 43.517,85 

 Ogółem wykonanie zadań remontowych  931.330,20 

 
 
Tabela 9 Zadania remontowe wykonane przez Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. 
w 2010r.   
 
Lp. Nazwa zadania Ilość         - szt. 

Długość   - mb 
Koszt 
w zł 

1. Roboty drogowe po awariach wodno-kanalizacyjnych Według bieżących potrzeb 134.774,96 
2. Regulacja włazów kanalizacji sanitarnej 23 szt. 17.995,04 
3. Remont przyłączy wodociągowych wraz z odcinkami sieci 

i węzłami : 
-  usunięcie awarii przewodu wodoc. φ 100  
    w ul. Stoczniowców 
-  remont przyłącza wodociągowego φ 40 PE do sklepu 
MOTO-HAND ul. Jedności Narodu 
-  remont przyłączy wodociągowych do bud. nr 1,2,3,4               
ul. Jedności Narodu φ 63 PE 
-  usunięcie awarii przewodu wodociągowego φ 100                            
w ul. Kochanowskiego 
-  remont węzłów wodoc. w ul. 30 Stycznia 14, 
skrzyżowanie ul. Armii Krajowej z ul. Kasztanową 
-  remont (wymiana) hydrantu i naprawa płyty 
nastudziennej komory na wodociągu wody surowej  na 
Ujęciu Wody „Motława” 
-  remont przyłączy wodoc. φ 40 PE w ul. Ogrodowej 7a, 
ul. Bałdowskiej 2, ul. 30 Stycznia 13, ul. Obrońców 

412,50 mb 
6 szt. 

1 szt. 

 
38,00 mb 

 
∑ 60,00 mb  → 4 szt. 

 
1 szt. 

 
2 szt. 

 
2 szt. 

 
 

∑ 78,50 mb  → 4 szt. 
 

146.358,28 
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Westerplatte 5 
-  remont wodociągu φ 110 PEHD w ul. Gdańskiej  

236,00 mb 

4. Remont przykanalików i odcinków sieci kanalizacji 
sanitarnej wraz z monitoringiem : 
-  monitoring TV sieci kanalizacyjnej wraz z czyszczeniem   
-  usunięcie awarii kanal. sanitarnej φ 250  
    w ul. Robotniczej 

764,00 mb 
1 szt. 

764,00 mb 
1 szt. 

 

22.645,50 

5. Remont maszyn, urządzeń, pomp głębinowych, pomp do 
ścieków i środków transportowych 

Według bieżących potrzeb 67.444,47 

6. Remont maszyn i urządzeń oczyszczalni ścieków                    
i przepompowni  : 
-  remont praski hydraulicznej do skratek na PŚ Czatkowy 
-  remont pompy AFP  
-  naprawa wirówki NOXON DC-20 
-  remont siłownika hydraulicznego 
-  remont stacji polimeru 
-  remont kapitalny wirówek osadu NOXON DC-20  

15 szt. 
 

1 szt. 
9 szt. 
1 szt. 
1 szt. 
1 szt. 
2 szt. 

250.380,50 

7. Remont budynków i obiektów ZWiK : 
-  remont (wymiana) złącza kablowego na terenie Bazy  
    ZWiK Tczew  
-  remont infrastruktury telekomunikacyjnej i systemu  
  sygnalizacji włamania i napadu w bud. administracyjnym 
-  remont chodników przed bud. administracyjnym 
-  renowacja zieleni przed bud. administracyjnym i  
    socjalnym 
-  remont  dachów i elewacji budynków magazynowych                
    i garaży na Stacji Uzdatniania Wody  „Motława” 
-  remont pomieszczeń w bud. administracyjnym 
-  remont dachu i elewacji bud. magazynowo-garażowego  
    na Bazie ZWiK – Etap I 
-  remont pomieszczenia w hydroforni w Zbiorniku Górki 

 
1 szt. 

 
1 kpl. 

 
205,00 m2 

1 kpl. 

 
547,00 m2 

 
462,00 m2 
763,50 m2 

 

823 m2 

450.555,50 

8. Wymiana skrzynek zasuwowych i hydrantowych  
wraz z zabrukami 

27 szt. 8.696,53 

9. Remont sieci wodociągowej φ 90 PEHD  
wraz z przyłączami φ 32 PE ul. Polna 

86,00 mb 
∑ 77,50 mb  → 6 szt. 

42.621,81 

10. Remont wodociągu φ 110 PEHD w ul. Nizinnej  
wraz z przyłączami φ 32 PE – Etap I 

235,00 mb 
∑ 85,50 mb  → 6 szt. 

45.539,08 

11. Remont sieci wodociągowej φ 110 PEHD w rejonie 
budynków ul. Topolowa 2-4 wraz z przyłączami φ 63 PE 

188,50 mb 
∑ 69,50 mb  → 4 szt. 

55.808,46 

12. Remont tuneli w ul. Mostowej i ul. Za Dworcem          90,00 mb 19.360,86 
13. Remont sieci AC w ul. Stoczniowców  φ 110 PCV                

wraz z przyłączami φ 32 PE   
[dokończenie zadania z 2009r.] 

186,00 mb 
∑ 202,00 mb  → 10 szt. 

77.295,15 

 Ogółem wykonanie zadań remontowych  1.339.476,14 

 
 

Uwzględniając zarówno strukturę sprzedaży wody, jak i odprowadzania ścieków 
dominującą grupę odbiorców na terenie miasta Tczewa stanowią gospodarstwa domowe 
(Tabela nr 10). 
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Tabela 10 Struktura produkcji, sprzedaży wody i odprowadzania ścieków przez Zakład 
Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w latach 2009-2010.   
 

Lp. Wyszczególnienie 
Jednostka 

miary 
Wykonanie 

2009  
Wykonanie 

2010  

1 sprzedaż wody ogółem, w tym: 
− gospodarstwa domowe i sfera 

niematerialna 
− sfera produkcji materialnej 

m3 

m3 
 

m3 

2.607.638 
2.198.552 

 
409.086 

2.715.900 
2.256.300 

 
459.600 

2 

struktura sprzedaży wody 
− gospodarstwa domowe i sfera 

niematerialna 
− sfera produkcji materialnej 

% 
% 
 
% 

100,0 
84,3 

 
15,7 

100,0 
83,1 

 
16,9 

3. 

produkcja ścieków ogółem, w tym: 
− gospodarstwa domowe i sfera 

niematerialna 
− sfera produkcji materialnej 

m3 

m3 
 

m3 

2.552.684 
2.180.207 

 
372.477 

3 072 400 
2.338.800 

 
328.400 

4. 

struktura sprzedaży ścieków 
− gospodarstwa domowe i sfera 

niematerialna 
− sfera produkcji materialnej 
 

% 
% 
 
% 

100,0 
85,4 

 
14,6 

100,0 
87,9 

 
12,1 

 
 
 

1.2 Powietrze atmosferyczne. 
 

• Poprawa dotychczasowej jakości powietrza atmosferycznego na terenie miasta 

Tczewa poprzez ograniczenie emisji zanieczyszczeń ze źródeł przemysłowych, 

komunalnych i komunikacyjnych.  

 
1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń z sektora przemysłowego i usług. 
 

Działania ograniczania emisji zanieczyszczeń w sektorze przemysłowym i usług 
polegają na pośrednim wywieraniu wpływu na zmianę postępowania przedsiębiorców, 
powodowane tak za pomocą decyzji administracyjnych jak i szerzeniu odpowiedniej oświaty 
środowiskowej. W dużej mierze pozytywne działania przedsiębiorców w tym sektorze są 
wywoływane koniecznością sprostania rosnącej konkurencji, jak również możliwością 
pozyskania określonych funduszy celowych. Przedsiębiorcy dokonywali modernizacji i 
wprowadzania technologii prośrodowiskowych tak w produkcji jak i w wytwarzaniu energii 
cieplnej (ogrzewaniu pomieszczeń, hal, itd.).  

ZWiK Sp. z o. o. w latach 2009-2010 prowadził prace związane z termomodernizacją 
swoich obiektów. Wykonano termomodernizację stacji uzdatniania wody Motława, budynku 
administracyjnego wraz z obudową serwerowi i budynku magazynowo - garażowego. 
Wykonano zmianę ogrzewania z kotłów olejowych na pompy ciepła, zamontowano nową 
instalację wewnętrzną i grzejniki c. o. dostosowane do nowego typu zasilania. Łączna wartość 
prac wykonanych w 2009r. wyniosła 596 891,62 zł, w 2010r. 271 232,45zł. 
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2. Ograniczanie wielkości emisji zanieczyszczeń ze źródeł komunikacyjnych. 
 

W ramach ograniczenia wielkości emisji ze źródeł komunikacyjnych wykonano szereg 
zadań, do głównych należały: 
w 2009r.: 
- przeprowadzono badanie ruchu samochodowego w mieście Tczewie, wydatkowano 98 900 
zł, 
- sporządzono wizualizację szlaków spacerowych i wydano ulotki, wydatkowano 12 756 zł, 
- przeprowadzono audyt Bypad – polityki rowerowej miasta Tczewa, wydatkowano 41 507 zł,  
- zbudowano ciąg pieszo-rowerowy w rejonie Kanału Młyńskiego, wydatkowano 299 924 zł 
w 2010r.: 
- zorganizowano „Dzień bez samochodu”, „Maraton rowerowy” i zlot Europejskiej Federacji 
Cyklistów, wydatkowano 9 224 zł. 
 

Na terenie miasta na koniec 2010r. znajdowało się 6 310 metrów ścieżek rowerowych, 
zlokalizowanych: 
- Aleja Kociewska  1 100 m 
- Aleja Zwycięstwa     650 m 
- ul. Armii Krajowej     850 m 
- Bulwar nad Wisłą     400 m 
- ul. Czerwonego Kapturka    300 m 
- Kanał Młyński  1 110 m 
- Park Miejski   1 200 m 
- Plac Piłsudskiego     200 m 
- ul. Rokicka      500 m 
  

W Tczewie od maja 2009 roku wdrażany jest projekt „Presto - promowanie 
codziennego transportu rowerowego” w ramach programu Inteligenta Energia, w oparciu o 
Uchwałę Nr XXXIV/299/2009 Rady Miejskiej z dnia 28.05.2009r. w sprawie przystąpienia 
Gminy Miejskiej Tczew do projektu PRESTO. Partnerami projektu są 4 miasta Europy 
(Grenoble, Zagrzeb, Wenecja, Brema) oraz 7 europejskich organizacji pozarządowych. 

W ramach wdrażania projektu PRESTO utworzono portal internetowy 
www.dailybike.org, w celu wykorzystania do identyfikacji barier występujących w strefach 
pieszo-rowerowych oraz publikacji informacji dotyczących podejmowanych w mieście 
działań z zakresu mobilnej aktywności. Prowadzono kampanię społeczną „Rowerem poprzez 
pokolenia” realizowaną w obszarach: edukacyjnym, promocyjnym oraz podnoszenia 
świadomości. W części edukacyjnej przeprowadzono działania w zakresie upowszechnienia 
jazdy na rowerze w każdym wieku w formie konkursów: plastyczny nt. "Przyjaciel przyrody 
jeździ na rowerze", literacki nt. "Jeżdżę rowerem, dbam o dobry klimat w moim mieście czyli 
kartki z pamiętnika młodego cyklisty.", "Sportowcy, włóczykije, globtroterzy czyli rowerem 
przez "świat", ortograficzny "Rowerowymi ścieżkami w ortograficzne zaułki". W części 
promocyjnej zawarto działania z zakresu publikacji materiałów światopoglądowych, 
informacji o zadaniach polityki rowerowej z uwzględnieniem odniesienia do europejskich i 
światowych praktyk. Opublikowano m.in. serię artykułów tematycznych w „Panoramie 
Miasta”, na portalu tczew.pl i tcz.pl oraz w regionalnej prasie. Informacje upubliczniane były 
także za pośrednictwem Radia Fabryka oraz lokalnej i regionalnej telewizji. W zakresie 
działań podnoszenia świadomości przedstawiciele Tczewa uczestniczyli w konferencji w 
Sejmie RP, spotkaniach z lokalnymi, regionalnymi politykami oraz przedstawicielami rządu. 
Działania kampanii włączono ponadto do programu obchodów Dni Ziemi Tczewskiej w dniu 
18.06.2010 r.  
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W zorganizowanej paradzie ulicami miasta wzięli udział mieszkańcy Tczewa na 
rowerach.  Zrealizowano obchody Dnia bez Samochodu (18 września). W programie znalazły 
się przejazd po mieście na trasie 8,5 km, działania towarzyszące na bulwarze nad Wisłą. 
Działania polityki rowerowej kontynuowano również podczas „Ekologicznego pikniku 
rodzinnego” w październiku 2010r. Działanie obejmowało promocję rowerów elektrycznych 
wśród mieszkańców miasta oraz program edukacyjno-animacyjny dla dzieci  
i młodzieży. 
  Kampania promująca jazdę na rowerach elektrycznych realizowano od października 
2009r., inaugurację działania przeprowadzono podczas sesji Rady Miejskiej z udziałem władz 
miasta i przedstawicieli partnerów projektu. Kampania informacyjno-promocyjna „Rowerem 
elektrycznym do pracy i na zakupy” była realizowana od października 2009r. Pedeleki były 
przekazywane na okres tygodnia do użytkowania mieszkańcom miasta. Na potrzeby badania 
opinii użytkowników została opracowana ankieta, którą przekazywana była osobom 
używającym rowery elektryczne. Badaniu podlegała m.in. kwestia przydatności rowerów 
elektrycznych w promowaniu codziennej jazdy rowerem np. do pracy, na zakupy. Rowery 
elektryczne wypożyczyło oraz korzystało z nich podczas inicjatyw około 200 osób. 
 W dniach 26-27 lutego 2010r. zorganizowano międzynarodowe warsztaty, których 
celem było upowszechnienie dobrych praktyk w zakresie edukacji i upowszechniania 
standardów polityki rowerowej poprzez wymianę specjalistycznej wiedzy i doświadczeń. W 
szkoleniu wzięło udział ponad 50 osób, w tym partnerzy projektu PRESTO, zagraniczni 
eksperci oraz przedstawiciele samorządów z całej Polski. Program warsztatów obejmował 
obszary tematyczne: węzły komunikacyjne z uwzględnieniem komunikacji rowerowej, 
kampanie promujące jazdę rowerem, strefy pieszo-rowerowe, bezpieczeństwo w komunikacji 
rowerowej, promocja rowerów elektrycznych. W ramach projektu zaplanowano organizację 
sesji warsztatowych we wszystkich 5 miastach partnerskich projektu (Tczew był pierwszym 
miastem, w jakim zorganizowano warsztaty). W wyjazdowych edukacyjnych sesjach 
treningowych w Grenoble i Zagrzebiu udział wzięła przedstawicielka zespołu projektowego.  
 
2. Ograniczenie emisji ze źródeł komunalno – bytowych. 
 

Według informacji dostarczonej przez zarządców nieruchomości na terenie miasta w 
2009r. poddano termomodernizacji 6 budynków (powierzchnia użytkowa objęta 
termomodernizacją: 8 232,48 m2), w 2010r. 18 budynków (powierzchnia użytkowa objęta 
termomodernizacją: 19 079,24 m2). W latach 2009-2010 Zakład Gospodarki Komunalnym 
Zasobem Mieszkaniowym wykonywał remonty bieżące i konserwację budynków 
komunalnych. W ramach usług remontowych wykonano izolacje budynków i lokali 
gminnych, wydatkowano 42 982 zł. W ramach realizacji zadania przebudowano i 
zaadaptowano budynek na cele „Domu Przedsiębiorcy w Tczewie”, wydatkowano w 2009r: 
222 350 zł., w 2010r. 1 946 195 zł.  

W latach 2009-2010 w ramach działań inwestycyjnych Zakładu Energetyki Cieplnej 
Tczew Sp. z o. o. podłączył do sieci ciepłowniczej następujące budynki: 
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Tabela 11 Budynki przyłączone do sieci ciepłowniczej ZEC Tczew Sp. z o. o. w latach 2009-
2010. 
 

Rok 2009 
Adres Typ budynku Pobór 

Nowowiejska 20 Budynek mieszkalny co+cw 
Jagiellońska 55 Budynek handlowy co 
Kwiatowa Budynek handlowy co 
Jasia i Małgosi 2 Budynek mieszkalny co+cw 
Jasia i Małgosi 4 Budynek mieszkalny co+cw 
Jasia i Małgosi 6 Budynek mieszkalno-usługowy co+cw 
Armii Krajowej 4 Budynek mieszkalno-usługowy cw 
Jagiellońska 55e Budynek handlowo-usługowy co+cw 
Wyzwolenia 3 Budynek mieszkalny cw 
Jedności Narodu 21 Budynek mieszkalny cw 
Jagiellońska 55 Budynek usługowy co 
Jagiellońska 55 Budynek handlowy co 
Piaskowa 2 Budynek administracyjno-biurowy co 

Rok 2010 
Adres Typ budynku Pobór 

Nowowiejska 18 Budynek mieszkalny cw 
Konarskiego 3 Budynek mieszkalny cw 
Gdańska 18 Budynek mieszkalny co+cw 
Jagiellońska 55 Budynek mieszkalny co 
Rokicka 14 Budynek przemysłowy co 
Jasia i Małgosi 8 Budynek mieszkalny co+cw 
Jasia i Małgosi 10 Budynek mieszkalny co+cw 
Jagiellońska 55 Budynek przemysłowy co 
Al. Solidarności 19 Hotel co+cw 
Czyżykowska 64 Budynek mieszkalny cw 
Wyzwolenia 7 Budynek handlowy co 
 
 
2. Rozwój monitoringu powietrza. 

 
Od 1998r. w Tczewie przy ul. Targowej, znajduje się stacja AM7, jedna z 10 stacji sieci 

monitoringu Agencji Regionalnego Monitoringu Atmosfery Aglomeracji Gdańskiej 
(ARMAAG). Fundacja dzięki rozbudowanej sieci stacji pomiarowych prowadzi monitoring 
atmosfery w rejonie Gdyni, Gdańska, Sopotu i Tczewa, samorządy tych miast są fundatorami 
Agencji, która działa dzięki ich wsparciu finansowemu. Gmina Miejska Tczew wydatkowała 
na powyższy cel następujące kwoty: 

w 2009r. – 71 000 zł (dofinansowanie monitoringu atmosfery), 
w 2010r. – 80 000 zł (dofinansowanie monitoringu atmosfery) 
               – 90 000 zł (zakupy inwestycyjne, w tym: 10 000zł – stacja pogodowa VIGO; 
                                    80 000 zł – analizator pyłu GRIMM). 
Podobnie jak w pozostałych stacjach należących do sieci monitoringu, punkt 

pomiarowy zlokalizowany jest przy ul. Targowej - w miejscu nakładania się wpływów wielu 
źródeł emisji, dlatego umożliwia obserwację zmian stanu zanieczyszczenia na terenie miasta. 
Stacja przy ul. Targowej mierzy automatycznie następujące zanieczyszczenia: ditlenek siarki 
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SO2, tlenek azotu NO, ditlenek azotu NO2, tlenki azotu NOx, tlenek węgla CO, pyłu PM10 a 
także parametry meteorologiczne. 
 
Rysunek 1 Stanowisko pomiarowe przy ul. Targowej w Tczewie. 
 

 
 

W 2010r. do stacji AM7 ze środków Gminy Tczew zakupiono nowoczesny pyłomierz 
firmy GRIMM do równoczesnego pomiaru pyłu PM10, PM2,5  PM1 (Rysunek 2).   
 
 
Rysunek 2 Analizator pyłu GRIMM na stanowisku pomiarowym przy ul. Targowej w 
Tczewie. 
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Od 2010 roku Fundacja ARMAAG zaangażowana jest w projekt unijny 
AIMPOMERANIA w ramach, którego stworzono  m. inn. bazę emisji dla województwa 
pomorskiego. Poniżej  mapka prezentujące emitory punkowe w Tczewie (Rysunek 3). 
 
Rysunek 3 Lokalizacja emitorów punktowych na terenie Tczewa. 
 

 
 
 
W latach 2009-2010 prowadzona była bieżąca działalność informacyjna dotycząca 

jakości powietrza poprzez zamieszczanie wyników na stronie internetowej Fundacji 
www.armaag.gda.pl i na panelu informacyjnym zainstalowanym w hallu głównym budynku 
Urzędu Miejskiego. Wyświetlane wyniki pomiarów stężeń substancji i parametrów 
meteorologicznych w tzw. czasie prawie rzeczywistym pochodziły ze stacji monitoringu w 
Tczewie. Bieżącą obsługę on-line stanowiska w zakresie merytorycznym prowadzi Fundacja 
ARMAAG. Informacja na temat wyników pomiarów jest pokazywana w formie czytelnej dla 
każdego mieszkańca, propagując wiedzę o stanie środowiska, a także umożliwiając władzom 
miasta racjonalne zarządzanie środowiskiem w zakresie emisji zanieczyszczeń powietrza. 

Długoterminowa obserwacja prowadzona w wymagany przez przepisy sposób 
potwierdza pozytywne zmiany w jakości powietrza w Tczewie w zakresie oceny średnio                  
i długookresowej. Innego rodzaju spostrzeżenia mogą dotyczyć oceny chwilowej tzw. 
epizodów związanych z konkretną sytuacją meteorologiczną, specyficznym sposobem 
ogrzewania lub zdarzeniem nadzwyczajnym (awarią). Wpływ na poprawę jakości powietrza 
mają zarówno działania w zakresie ograniczenia emisji (zmiana paliwa stałego na olej lub 
gaz, poprawa jakości spalania, systematyczne sprzątanie ulic i placów) jak i średnioroczna 
sytuacja meteorologiczna (silne wiatry powodują dobre wentylowanie). 

Na  podstawie porównania wyników pomiarów i wyników obliczeń należy sądzić, że w 
kolejnych latach możliwe jest – przy konsekwentnym  wdrażaniu programu naprawczego - 
uzyskanie znaczącej poprawy jakości powietrza w Tczewie. Podstawowe kierunki i zakresy 
działań niezbędnych do przywrócenia poziomów dopuszczalnych pyłu zawieszonego 
obejmują obniżenie emisji z energetycznego spalania paliw dla celów komunalnych poprzez 
podłączenie budynków indywidualnych, ogrzewanych paliwami stałymi do miejskiej sieci 
ciepłowniczej lub wdrożenie Programu Ograniczenia Niskiej Emisji.  



 26 

W latach 2009-2010 prowadzono kampanię informacyjna, uświadamiającą 
mieszkańcom miasta, że spalanie śmieci w domowych piecach i kominkach przyczynia się do 
zanieczyszczenia środowiska naturalnego. W ramach realizacji celów tej kampanii 
rozmieszczono plakaty i ulotki informacyjne na tablicach ogłoszeń znajdujących się w 
budynkach w których nie ma ogrzewania centralnego, rozwieszono plakaty informacyjne na 
słupach ogłoszeniowych znajdujących się na osiedlach, które nie są objęte centralnym 
ogrzewaniem a także w miejscach często uczęszczanych przez mieszkańców miasta - w 
autobusach i wiatach przystankowych. W okresach grzewczych emitowano reklamę 
telewizyjną w lokalnej telewizji TeTka w postaci plansz informacyjnych pn. „Spalasz śmieci 
w piecach – trujesz siebie i innych”. 

 
Tabela 12 Kompletność serii pomiarowych stężeń mierzonych zanieczyszczeń na stacji M7 w 
latach 2009-2010 wyrażona w procentach (%). 
 

Rok SO2 NO NO2 NOX CO Pył PM10 

2009 97,4 96,8 96,8 96,8 97,7 98,6 

2010 96,9 87,4 87,4 87,4 94,6 96,1 

 
 
Stężenia średnioroczne dwutlenku siarki SO2 w analizowanych dwóch latach 

utrzymują się na podobnym poziomie (Wykres 1). Najwyższa wartość średnioroczna 
dwutlenku siarki 4,9 µg/m3 wystąpiła w 2010r. i nie przekroczyła wartości dopuszczalnej 
wynoszącej 20 µg/m3. W 2009r. odnotowano nieznacznie niższą wartość równą 4,5  µg/m3. 
 
Wykres 1 Zmiany stężeń średniorocznych dwutlenku siarki w latach 2009-2010. 
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Maksymalne stężenia średniodobowe stężenia dwutlenku siarki SO2 utrzymują się na 
zbliżonym niskim poziomie w sezonie letnim, natomiast w sezonie grzewczym wykazują 
tendencję wzrostową (Wykres 2). Maksymalne stężenia średniodobowe wystąpiły w sezonie 
grzewczym w 2010r. osiągając wartość wynoszącą 30,8 µg/m3 tj. 24,6% normy dopuszczalnej 
(125 µg/m3). 
 
Wykres 2 Maksymalne stężenia średniodobowe dwutlenku siarki w latach 2009-2010. 
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Stężenia średnioroczne dwutlenku azotu NO2 wykazują ogólnie nieznaczną tendencję 
wzrostową. Wyższa wartość wystąpiła w 2010r. i wyniosła 16,9 µg/m3 nie przekraczając 
wartości dopuszczalnej  wynoszącej 40 µg/m3 (Wykres 3). 
 
Wykres 3 Zmiany średniorocznych  stężeń dwutlenku azotu  w latach 2009-2010. 
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Maksymalne wartości stężeń 1 godzinnych dwutlenku azotu NO2 osiągają wyższe 
wartości w sezonie letnim w 2009 roku, z kolei w 2010 roku w sezonie grzewczym. 
Najwyższe wartości średniodobowe dwutlenku azotu  115,5 µg/m3 wystąpiły w 2009r. w 
sezonie letnim   nie  przekraczając tym samym wartości poziomu dopuszczalnego 200 µg/m3 
(Wykres 4). 

  
Wykres 4 Maksymalne stężenia 1 h dwutlenku azotu w latach 2009-2010. 
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Średnioroczne stężenia pyłu PM10 wykazują tendencję wzrostową w latach  

2009-2010. Wyższa wartość średnioroczna wystąpiła w 2010r. wyniosła 23,8 µg/m3,  
ale nie przekroczyła poziom dopuszczalnego wynoszącego 40 µg/m3. W 2009r. wartość 
średnioroczna  wyniosła 22,9 µg/m3  (Wykres 5). 
 
 
Wykres 5 Zmiany  stężeń średniorocznych pyłu zawieszonego PM10 w latach 2009-2010. 
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Wykres 6 Maksymalne stężenia średniodobowe pyłu zwieszonego PM10 w latach 2009-2010. 
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Dopuszczalna ilość dni z przekroczeniami pyłu PM10 to 35 dni w roku. Jak pokazano  

w poniższej Tabeli 12 dopuszczalna ilość dni w latach 2009-2010 nie była przekraczana. W 
2009r. zanotowano zaledwie 11 dni ze stężeniami średniodobowymi pyłu PM10 >= 50 µg/m

3, 
 a w roku 2010 22 dni. 
 
 
 
Tabela 13 Ilość dni z przekroczeniami pyłu zawieszonego PM10 w latach 2009-2010. 

 
 

Rok ilość dni z 
przekroczeniami 

2009 11 
2010 22 
norma 35 
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Wykres 7  Maksymalne stężenia 8h tlenku węgla w latach 2009-2010. 
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Maksymalne stężenia 8 h tlenku węgla były niższe od dopuszczalnych w obu 

analizowanych latach w obu sezonach (Wykres 7). 
 

Podsumowując można stwierdzić, że kryteria czystości powietrza w odniesieniu do 
norm średniorocznych były spełnione w Tczewie w latach 2009-2010 dla wszystkich 
substancji (Tabela 14).  

 
Tabela 14 Procent wartości średniorocznych na podstawie pomiarów w latach 2009-2010. 
 

ROK SO2  [%] NO2 [%] PM10 [%] 

2009 22,6 38,5 57,2 

2010 24,5 42,3 59,9 

Norma [µg/m3] 20 40 40 
 
 
Tabela 15 Ocena jakości powtarza na podstawie wartości średniorocznych. 
 

lata SO2 N02 PM10 
2009 b. dobry b. dobry dobry 
2010 b. dobry dobry dobry 

 

% normy stan powietrza 

0-40 b. dobry 

41-60 dobry 

61-100 dostateczny 

>100 zły 
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Stan powierza w odniesieniu do kryterium opisowego można określić jako bardzo 
dobry dla dwutlenku siarki (SO2), dla dwutlenku azotu (NO2) jako bardzo dobry  
w  2009r. i dobry w 2010r., natomiast dla pyłu zawieszonego (PM10) można określić jako 
dobry w  latach 2009-2010 (Tabela 15). 

Stan powtarza w odniesieniu do wartości średniodobowych w zakresie dwutlenku 
siarki wartości dopuszczalne nie zostały przekroczone. Natomiast  dla pyłu zawieszonego 
PM10 odnotowano 11 dni z przekroczeniami w 2009r. a w 2010r. 22 dni. 

 
 
 

1.3 Hałas i wibracje. 
 

• Obniżenie natężenia hałasu do obowiązujących prawnych standardów i 

ograniczanie uciążliwości akustycznych związanych z komunikacją i przemysłem na 

obszarze miasta Tczewa. 

 

1. Utrzymanie aktualnego poziomu hałasu w obszarach, gdzie sytuacja akustyczna jest 
korzystna. 

 

W utrzymaniu dotychczasowego standardu akustycznego dużą rolę odgrywają 
mieszkańcy oraz służby kontrolne, odpowiedzialne za kontrole (pomiary) w przypadku 
zgłoszeń pogorszenia się klimatu akustycznego. Pomiary planowe jak i interwencyjne są 
wykonywane głównie przez Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska. Poprawiające się 
standardy życia mieszkańców – również w zakresie komfortu akustycznego w miejscu 
zamieszkania i pracy, sprawia, że zwracają baczną uwagę na pojawiający się wzrost hałasu w 
ich otoczeniu. 
 
2. Ograniczenie poziomu hałasu emitowanego przez środki transportu w obszarach 
intensywnej zabudowy i wzdłuż głównych dróg. 
 
- w 2009 roku w zakresie modernizacji dróg wykonano następujące zadania: 
Drogi publiczne powiatowe w ramach pomocy finansowej udzielonej Powiatowi 
Tczewskiemu, w tym: 
1. „Przebudowa odcinka ul. Rokickiej w Tczewie od skrzyżowania z al. Kociewską do 
granicy miasta”, wydatkowano 1 750 000 zł. 
2. „Modernizacja wiaduktu nr 07 w ul. 1-go Maja”, wydatkowano 580 735 zł. 
3. „Reorganizacja skrzyżowania ulicy Mostowej z Gdańską”, wydatkowano 80 000 zł. 
4. „Remont zatoczek postojowych przy ul. 30-go Stycznia”, wydatkowano 41 238 zł. 
Drogi publiczne gminne, w tym: 
1. "Remonty cząstkowe i bieżące ulic”, wydatkowano 641 435 zł. 
2. „Remont ul. Partyzantów i ul. Kwiatowej”, wydatkowano 74 330 zł. 
3. „Remont drogi przy ul. Działkowej”, wydatkowano 19 801 zł. 
4. „Przebudowa dróg: ul. Jodłowej wraz z budową miejsc parkingowych przy ul. Topolowej, 
ul. Nadbrzeżnej i Zamkowej oraz budowa ul. Ceglarskiej”, wydatkowano 3 914 636 zł. 
5. „Dokumentacja projektowa na przebudowę ul. Sambora i ul. Spółdzielczej oraz budowę ul. 
Nadbrzeżnej i ul. Nowosuchostrzyckiej”, wydatkowano 321 384 zł. 
6. „Budowa ciągu widokowego przy ul. Podgórnej” (w ramach zadania wykonywano remont 
nawierzchni, oświetlenia, budowę instalacji teletechnicznej w ciągu ul. Krótkiej, pl. Hallera, 
budowa ciągu pieszego od ul. Zamkowej do ul. Nad Wisłą), wydatkowano 1 799 800 zł. 
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7. ”Budowa infrastruktury transportowego węzła integracyjnego w Tczewie”, wydatkowano 
179 693 zł. 
 
- w 2010 roku w zakresie modernizacji dróg wykonano następujące zadania: 
Drogi publiczne powiatowe w ramach pomocy finansowej udzielonej Powiatowi 
Tczewskiemu, w tym: 
1. „Modernizacja wiaduktu 07 w ul. 1 Maja” – kwota 891 737 zł. 
2. „Przebudowa wiaduktu w ciągu ulicy Wojska Polskiego” – kwota 2 058 447 zł 
Drogi publiczne gminne, w tym: 
1. "Remonty cząstkowe i bieżące ulic”, wydatkowano 641 238 zł. 
2. „Remont nawierzchni al. Zwycięstwa przy dworcu autobusowym”, wydatkowano 103 357 
zł. 
3. „Remont ul. Nadbrzeżnej”, wydatkowano 62 874 zł. 
4. „Remont ulic: Półwiejskiej, Kruczej, Prostej, Elżbiety i Młyńskiej”, wydatkowano 30 985 
zł. 
5. „Dokumentacja projektowa ekranów akustycznych przy al. Kociewskiej”, wydatkowano 
28 060 zł. 
6. „Przebudowa ul. Spółdzielczej”, wydatkowano 990 695 zł. 
7. ”Budowa infrastruktury transportowego węzła integracyjnego w Tczewie”, wydatkowano 
3 660 387 zł. 
 
3. Ograniczanie hałasu pochodzenia przemysłowego i robót budowlanych. 
 

Ograniczenie uciążliwości akustycznej pochodzącej ze źródeł przemysłowych odbywa 
się głównie na drodze administracyjnej, uprawniony organ (starosta) wydaje decyzję 
ograniczającą emisję hałasu do określonego poziomu. W zakresie hałasu przemysłowego, jak 
wykazują kontrole, obserwuje się wyraźnie obniżenie emisji z zakładów produkcyjnych. Jest 
to efekt głównie wprowadzania nowych technologii oraz warunków, jakie musi spełniać 
inwestor w zakresie ochrony przed hałasem w przypadku nowych inwestycji. Obowiązujące 
w kraju procedury lokalizacyjne pozwalają na skuteczne egzekwowanie ograniczeń emisji 
hałasu w nowo powstających obiektach przemysłowych oraz drogowych. Dotyczy to również 
obiektów modernizowanych i rozbudowywanych. Wszystko to skutecznie eliminuje 
powstawanie nowych obiektów emitujących ponadnormatywny hałas do środowiska.  

 
 
 

1.4 Promieniowanie elektromagnetyczne. 
 

• Ograniczanie i monitoring promieniowania elektromagnetycznego.  

 
1. Utrzymanie dotychczasowego stanu braku zagrożeń dla środowiska i mieszkańców ze 
strony promieniowania elektromagnetycznego. 

 
Dopuszczalne poziomy pól elektromagnetycznych w środowisku określone zostały w 

Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 30 października 2003r. w sprawie 
dopuszczalnych poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku oraz sposobów 
sprawdzania dotrzymania tych poziomów (Dz. U. Nr 192, poz. 1883). Wojewódzki Inspektor 
Ochrony Środowiska (WIOŚ) w Gdańsku został ustawowo zobowiązany do wykonywania w 
ramach PMŚ zadań związanych z okresowymi badaniami kontrolnymi poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku dla dwóch rodzajów terenów: 
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• terenów przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową 
• miejsc dostępnych dla ludności 
oraz począwszy od 2009 roku: 
• monitoringowych pomiarów zmienności wartości pól elektromagnetycznych w stałych 
punktach pomiarowych – raz na trzy lata. 
  
2. Utrzymywanie natężenia promieniowania elektromagnetycznego niejonizującego 
poniżej poziomów dopuszczalnych lub co najwyżej na tym poziomie.  

 
Badania poziomów pól elektromagnetycznych w środowisku przez WIOŚ realizowane 

są w sposób określony w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2007r. w 
sprawie zakresu i sposobu prowadzenia okresowych badań poziomów pól 
elektromagnetycznych w środowisku (Dz. U. Nr 221, poz. 1645). Zgodnie z powyższym 
rozporządzeniem monitoring pól elektromagnetycznych polega na wykonywaniu w cyklu 
trzyletnim pomiarów natężenia składowej elektrycznej pola w punktach pomiarowych 
rozmieszczonych równomiernie na obszarze województwa. Punkty wybiera się w miejscach 
dostępnych dla ludności usytuowanych w: 
- centralnych dzielnicach lub osiedlach miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 
tysięcy, 
- pozostałych miastach, 
- terenach wiejskich. 
 Pomiary wykonuje się w odległości nie mniejszej niż 100 metrów od źródeł 
emitujących pola elektromagnetycznych. 
 Na terenie miasta Tczewa punkt pomiarowy usytuowany jest przy ul. Targowej.  
 W trakcie prowadzonych przez WIOŚ pomiarów na terenie województwa 
pomorskiego w żadnym punkcie pomiarowym nie stwierdzono przekroczeń dopuszczalnych 
poziomów wartości pól elektromagnetycznych. 
 W latach 2009-2010 na terenie miasta Tczewa przeprowadzono badanie w dniu 
15.07.2009 roku. Wynik pomiaru wyniósł 0,33 V/m, był wiec znacznie poniżej średniej 
wartości dla miast o liczbie mieszkańców przekraczającej 50 tysięcy, która wynosi 0,54 V/m. 
 
3. Rozwój badań i monitoringu promieniowania elektromagnetycznego. 

 
Wzrastająca liczba urządzeń wytwarzających pola elektromagnetyczne (pem), jaki 

nastąpił w ostatnich latach i ich powszechne stosowanie, powoduje zwracanie coraz większej 
uwagi na zagrożenia jakie działanie tych urządzeń niesie ze sobą. Świadczy o tym m.in. 
poważny wzrost z roku na rok liczby pomiarów dokonywanych przez uprawnione do tego 
instytucje.  

 
 

1.5 Poważne awarie i zagrożenia naturalne.  
 

• Zapobieganie poważnym awariom i zagrożeniom naturalnym oraz likwidacja i 

minimalizacja skutków w razie ich wystąpienia. 

 
1. Minimalizacja ryzyka wystąpienia poważnej awarii. 
 

Wojewódzki Inspektor Ochrony Środowiska w Gdańsku prowadzi rejestr zakładów, 
potencjalnych sprawców poważnych awarii w województwie pomorskim. Na terenie miasta 
Tczewa nie znajduje się żaden z zakładów dużego i zwiększonego ryzyka. Najbliższe zakłady 
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tego rodzaju zlokalizowane są w Malborku i Starogardzie Gdańskim. Analiza 
zarejestrowanych zdarzeń wskazuje, iż najmniej awarii występuje na terenie zakładów 
zakwalifikowanych do grup dużego i zwiększonego ryzyka wystąpienia poważnej awarii. 
Zakłady te objęte ustawowym obowiązkiem kontroli Inspekcji Ochrony Środowiska z 
określoną częstotliwością, posiadają również wdrożony system bezpieczeństwa oraz 
procedury przeciwdziałania poważnym awariom.  

Niebezpieczeństwo wystąpienia awarii na terenie miasta Tczewa stwarza transport 
samochodowy substancji niebezpiecznych. W większości przypadków, transport ten dotyczy 
paliw płynnych. Szczególne zagrożenia występują na drogach o największym ruchu tego typu 
przewozów. Według WIOŚ w Gdańsku są to między innymi drogi przechodzące przez Tczew 
w kierunkach: 

- Gdańsk - Tczew – Gniew 
- Gdańsk – Tczew – Starogard Gdański - Człuchów 
- Gdańsk – Tczew – Malbork – Kwidzyn. 
Do celów szybkiego reagowania w przypadkach kryzysowych oraz sytuacjach 

nadzwyczajnych działał w latach 2009 - 2010 w Urzędzie Miejskim w Tczewie – Wydział 
Zarządzania Kryzysowego, który posiadał opracowane dokumenty dotyczące sposobu 
postępowania w przypadkach skażeń, uwolnienia niebezpiecznej substancji chemicznej 
podczas katastrofy drogowej oraz oczyszczania terenu z przedmiotów wybuchowych i 
niebezpiecznych. 
 
2. Ochrona ludności miasta przed skutkami poważnej awarii lub klęsk żywiołowych. 
 

W 2009 roku w ramach zadania ochrony ludności miasta przed skutkami poważnej 
awarii lub klęsk żywiołowych dofinansowano zakup pojazdu specjalnego terenowo-
osobowego SLRR z napędem terenowym 4x4 z funkcją do ograniczania sfer skażeń dla 
Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie w wysokości 24 000 zł. 
Całkowity koszt zakupu pojazdu wyniósł 105 930 zł, pozostałą kwotę dofinansował Powiat 
Tczewski i Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej. Zakupiono  i zamontowano 
syrenę alarmową oraz anteny na stanowisku kierowania Szefa Obrony Cywilnej Miasta – 
kwota 23 570 zł., a także wykonano konserwację Miejskiego Systemu Alarmowego i naprawę 
urządzeń alarmowych – kwota 8 382 zł. 

W 2010 roku przekazano dotację na dofinansowanie zakupu samochodu lekkiego 
operacyjnego dla komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Tczewie  w wysokości 
50.000 zł. Wykonano konserwację Miejskiego Systemu Alarmowego i naprawę urządzeń 
alarmowych, konserwacji stanowiska Kierowania Szefa Obrony Cywilnej Miasta – kwota 
12.660 zł. Wykonano zabezpieczenia przeciwzalewowe na wykotach kanalizacji deszczowej 
do rzeki Wisły – kwota 301 816 zł. W wyniku wysokiego stanu wody rzeki Wisły w czasie 
powodzi wystąpiła konieczność umocnienia skarpy przy ul. Nadbrzeżnej, wydatkowano 
54 247 zł. 

W latach 2009-2010 regularnie przeprowadzono na terenie miasta deratyzację.  
Deratyzacją objęto studzienki wod-kan. i komory co. znajdujące się w obrębie budynków 
mieszkalnych oraz tereny przyległe do budynków w miejscach gnieżdżenia się gryzoni. Koszt 
deratyzacji wyniósł: 

- 2009r. – kwota 50 000 zł 
- 2010r. – kwota 30 000 zł. 
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3. Ochrona przed powodzią. 
 

Za działania związane z ochroną przeciwpowodziową odpowiada, zgodnie z ustawą 
Prawo wodne, dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej (RZGW). Z jego 
inicjatywy powstaje opracowanie projekt planu ochrony przeciwpowodziowej w regionie 
wodnym. RZWG są również odpowiedzialne za prowadzenie działań informacyjnych i 
koordynację w razie powodzi lub suszy na podległym terenie. Dla zapewnienia sprawnej 
ochrony przed powodzią powołany jest Ośrodek Koordynacyjno-Informacyjny (OKI) osłony 
przeciwpowodziowej przy RZGW. Nadrzędnym zadaniem OKI jest koordynacja działań 
mających na celu zapewnienie sprawnej ochrony przed powodzią. 

Wały przeciwpowodziowe są systematycznie (2 razy w roku) kontrolowane przy 
udziale pracownika Wydziału Spraw Komunalnych Urzędu Miasta. 

 
 
 

22..  OOcchhrroonnaa  ddzziieeddzziiccttwwaa  pprrzzyyrrooddnniicczzeeggoo  ii  rraaccjjoonnaallnnee  uużżyyttkkoowwaanniiee  
zzaassoobbóóww  pprrzzyyrrooddyy..  

 
2.1 Ochrona przyrody i krajobrazu. 

 
• Utrzymanie i rozwój walorów przyrodniczych miasta Tczewa. 
 

1. Dążenie do stworzenia spójnego systemu przyrodniczego w mieście. 
 

Sumaryczne zestawienie miejskich terenów zieleni w Tczewie: 
 
nazwa obiektu                       ogólna pow. terenów (ha) 
- parki                                                       27,010  
- skwery, zieleńce i place                         32,170 
- samodzielne kwietniki, rabaty, murki, misy i donice           0,027 
- pozostałe tereny osiedlowe i nieużytki                               57,400 
- zieleń uliczna                                                                      14,620 
- miejsca pamięci (35 obiektów)                                             0,170 
                                ogółem:                     131,397 ha     
 

Ochrona zieleni uregulowana jest ustawą o ochronie przyrody. Zadanie utrzymania 
miejskich terenów zieleni w latach 2009-2010 realizowała „Zieleń Miejska” Sp. z o. o.                     
- podmiot wybrany w drodze postępowania o zamówienie publiczne. Realizacja usług 
przebiegała zgodnie z zawartą umową. Wartość zadań, w zakresie utrzymania miejskich 
terenów zieleni, w poszczególnych latach wyrażała się następującymi kwotami: 

w 2009r. 1 278 893 zł 
w 2010r. 1 548 500 zł. 
Do zadań spółki w latach 2009-2010 w ramach zawartej umowy należało realizowanie 

następujących zadań: 
- bieżące utrzymanie czystości na terenach zielonych, 
- całoroczne oczyszczanie chodników, schodów, alejek wraz z utrzymaniem zimowym, 
- opróżnianie koszy wraz z wywozem i utylizacja odpadów, 
- koszenie trawników, 
- odchwaszczanie krzewów, krzewinek oraz ciecia pielęgnacyjne, 
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- pielęgnacja drzewostanu, 
- sadzenie i przesadzanie drzew wraz z bieżącą pielęgnacja, 
- utrzymanie kwietników, rabat, mis, murków sezonowych i bylinowych, 
- utrzymanie rabat różanych. 
Spółka realizowała zadania w parkach, skwerach, w terenach osiedlowych, w miejscach 
pamięci oraz w pasach drogowych ulic miejskich. 

 
Na terenie miasta Tczewa rosną drzewa (będące własnością Gminy Miejskiej Tczew), 

uznane za pomniki przyrody i objęte ochroną: 
1. Dąb szypułkowy (Quercus robur), o obwodzie 329 cm, drzewo bardzo okazałe, korona 

bardzo równomierna, wysokość drzewa  23 m, średnica korony  17 m. Drzewo rośnie 
na terenie zielonym Urzędu Miejskiego w Tczewie przy pl. Piłsudskiego 1. 

2. Oliwnik wąskolistny (Elaeagnus angustifolia) o obwodzie pni (bezpośrednio pod 
konarami): 236+111 cm, drzewo rozłożyste, konary nisko osadzone, średnica korony 
12 m, wysokość drzewa 11,5m. Drzewo rośnie na skwerze ul. K. Wyszyńskiego / ul. 
Sambora. 

3. Lipa amerykańska (Tilia americana) o obwodzie 295 cm, drzewo okazałe o rozłożystej 
koronie, wysokość drzewa 27,5 m, średnica korony: 23 m. Drzewo rośnie na terenie 
Parku Miejskiego w Tczewie przy ul. Kołłątaja. 

4. Buk pospolity odm. czerwonolistna (Fagus sylvatica f. purpurea) o obwodzie 273 cm, 
drzewo okazałe o naturalnym pokroju korony wysokość drzewa 22 m, średnica korony 
18 m. Drzewo rośnie na terenie Parku Miejskiego w Tczewie przy ul. Kołłątaja. 

5. Buk pospolity odm. czerwonolistna (Fagus sylvatica f. purpurea) o obwodzie 207 cm, 
drzewo okazałe, wysokość drzewa 21 m, średnica korony 18 m. Drzewo rośnie na 
terenie Parku Miejskiego w Tczewie przy ul. Kołłątaja. 

 
2. Rozwój systemu zieleni miejskiej i osiedlowej. 
 

Na terenie miasta Tczew inspektor ds. zieleni (ogrodnik miasta) prowadził nadzór nad 
realizacją zadań związanych z urządzaniem, pielęgnacją i odtwarzaniem zieleni na terenach 
miejskich. Poza nadzorowaniem i rozliczaniem bieżącego utrzymania zieleni, prowadzone 
były działania inwestycyjne w zakresie tworzenia nowych terenów zieleni, prac 
porządkowych i pielęgnacyjnych, a także w zakresie odtwarzania zdegradowanych terenów. 
Prace te były realizowane przez specjalistyczne podmioty w ramach środków budżetowych i 
gminnego funduszu ochrony środowiska.  

 
Z dniem 1 stycznia 2010r. nastąpiła likwidacja gminnych funduszy ochrony 

środowiska i gospodarki wodnej, których środkami dysponują wójtowie (burmistrzowie lub 
prezydenci miast). Dotychczasowe tytuły przychodów gminnych funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej z tytułu opłat i kar – w dotychczasowych proporcjach – 
stanowią dochody budżetów gmin. Podobnie należności i zobowiązania funduszy stały się 
należnościami i zobowiązaniami budżetów gmin. Likwidacja gminnych funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, wynika bezpośrednio z założeń reformy finansów 
publicznych. Według znowelizowanych przepisów ustawy – Prawo ochrony środowiska - 
środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych dotychczasowych gminnych 
funduszy oraz odzyskane należności pomniejszone o zobowiązania  funduszy, gminy są 
obowiązane przeznaczyć na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
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W ramach urządzania terenów zielonych realizowane były zadania przedstawione w 
tabeli nr 16.. 

 
Tabela 16 Wybrane zadania w zakresie utrzymania i rozwoju zieleni w mieście Tczewie w 
latach 2009-2010. 
 
                                                     Rok 2009, Zadania: Kwota /zł/ 
Umocnienie skarpy w Parku Miejskim i inne zadania pielęgnacyjne i 
estetyzacyjne 103 147 
Wykonanie cięć pielęgnacyjnych drzew na miejskich terenach zielonych 30 000 
Nasadzenie roślin i krzewów na Starym Mieście, Bulwarze nad Wisłą, 
terenie przy ul. Koziej 51 739 
Odwodnienie odcinka terenu zieleni wzdłuż ul. Piotrowo z włączeniem do 
istniejącego separatora 28 116 
Oczyszczenie terenów zielonych przy ul. Okrętowej, Spółdzielczej, przy 
Przedszkolu Nr 8 i SP Nr 12 i innych zgłaszanych przez mieszkańców 
terenów 36 339 
Renowacja zieleni na skwerze Weteranów II wojny światowej, terenu przy 
ul. Orkana, ciągu pieszego przy ul. Bałdowskiej i ul. Kołłątaja 27 382 
Budowa ciągu pieszo – rowerowego w rejonie Kanału Młyńskiego 299 924 
Budowa elementów małej architektury w Parku Miejskim 201 999 
Budowa nawierzchni alejek w Parku Miejskim  96 863 
Wykonano dokumentację techniczną renowacji Parku Miejskiego i niecki 
„Czyżykowo” 34 160 
Budowa terenów zieleni w rejonie ul. Kubusia Puchatka i Piotrowo 149 112 
Wykonanie inwentaryzacji przyrodniczej zbocza rzeki Wisły od mostu 
drogowego do ujścia rzeki Drybok, oceny walorów przyrodniczych pod 
katem ich ochrony ze szczególnym uwzględnieniem ochrony Natura 2000 36 645 
                                                      Rok 2010, Zadania: Kwota /zł/ 
Montaż elementów małej architektury wraz z montażem donic do kwiatów 
na terenie Starego Miasta 58 972 
Ustawienie słupków żeliwnych w ciągu szlaku widokowego 22 293 
Nasadzenia roślin i trawnika na Bulwarze nad Wisłą 38 361 
Umocnienie skarpy w Parku Miejskim 8 763 
Zakup sadzonek, drzew i krzewów na miejskie tereny zielone 19 915 
Nasadzenie drzew i krzewów na terenach zielonych 5 663 
Utrzymanie zdrojów wodnych na terenach zielonych 16 990 
Renowacja Parku Miejskiego (wykonanie alejek, umocnienie skarp, 
wykonanie trawników) 136 663 
Urządzanie i renowacja trawników i terenów zieleni 18 500 
Prace porządkowe na terenach zielonych 44 208 
Utwardzenie części terenu w parku M. Kopernika 13 711 
Doposażenie placu zabaw w niecce przy ul. Jedn. Narodu 15 579 
Uzupełnienie elementów małej architektury na terenach zielonych 29 890 

 
  

Rokrocznie dokonywane było ubezpieczenie miejskich terenów zieleni, składka w 
latach 2009-2010 wynosiła 3 700 zł/rok. Wydawano zezwolenia na usuniecie drzew i 
krzewów, w 2010 roku rozpatrzono 93 sprawy, wydając 67 decyzji i 6 zgód właścicielskich 
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oraz 10 postanowień przekazujących sprawy do Starosty Tczewskiego. Systematyczna 
poprawa stanu terenów zieleni miejskiej następuje poprzez: pielęgnację zieleni miejskiej, 
uzupełnianie ubytków oraz wykonywanie nowych nasadzeń drzew i krzewów. 
 
3. Zwiększenie w miarę możliwości lesistości gminy. Ochrona i racjonalne wykorzystanie 
zasobów leśnych. 
 

Na terenie miasta Tczewa znajduje się 7 ha lasów, w tym 2,7 ha lasów prywatnych 
(należących do Zakładu Utylizacji Odpadów Stałych Sp. z o. o.) i 4,3 ha lasów komunalnych. 
Obecnie nie ma możliwości dużego zwiększenia powierzchni leśnych, co jest 
charakterystyczna cechą obszarów miejskich i aglomeracji. W miarę możliwości są dosadzane 
pojedyncze drzewa, nasadzenia ujmuje się również w kolejnych projektach małej 
architektury. 

 
4. Podniesienie świadomości ekologicznej społeczności gminy.  

 
 Edukacja ekologiczna (działania w celu podnoszenia stanu świadomości ekologicznej 
społeczeństwa, wg zasad polityki ekologicznej państwa) prowadzona jest przez Pracownię 
Edukacji Ekologicznej działającą w strukturach organizacyjnych Wydziału Spraw 
Komunalnych Urzędu Miejskiego w Tczewie. Celem działalności Pracowni Edukacji 
ekologicznej jest: 
• podnoszenie świadomości ekologicznej społeczności lokalnej, 
• inicjowanie i koordynacja działań proekologicznych, 
• propagowanie postaw przyjaznych środowisku, 
• popularyzacja wiedzy przyrodniczej, 
• promowanie zdrowego stylu życia. 
 
 Pracownia Edukacji Ekologicznej podejmuje i koordynuje działania edukacyjno-
promocyjne oraz informacyjne w zakresie wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. 
Zadania realizowane  w latach 2009-2010 kierowane były do różnych grup wiekowych, 
społecznych, do dzieci i młodzieży oraz do dorosłych mieszkańców miasta i okolic. W 
realizacji zagadnień zastosowano różnorodne formy edukacji np.: zajęcia i warsztaty              
w pracowni, projekcje filmów, konkursy, zajęcia terenowe, kilkudniowe warsztaty 
ekologiczne, prezentacje, wykłady, akcje i programy ekologiczne, kampanie, happeningi, 
imprezy integracyjne, teatrzyki, działania informacyjne, wydawnicze. Od 2009 roku 
poszerzono ofertę o zajęcia prowadzone w szkołach oraz na Uniwersytecie Gdańskim.  

 
Kształtowanie postaw proekologicznych oraz elementy ciągłego podnoszenia 

świadomości ekologicznej mieszkańców gminy coraz łatwiej jest osiągnąć poprzez 
propagowanie idei w nowoczesnych mediach. Urząd Miejski w Tczewie informacje na temat 
stanu środowiska publikuje na stronach internetowych: http://bip.tczew.pl w zakładce 
„Środowisko naturalne”, http://www.pee.tczew.pl (strona Pracowni Edukacji Ekologicznej), 
na stronie http://www.ekoportal.gov.pl, oraz na stronie http://armaag.gda.pl (w serwisie 
udostępniana jest informacja o stanie powietrza atmosferycznego w Tczewie pozyskana w 
czasie rzeczywistym z sieci pomiarów automatycznych). Dostęp do Internetu sprawia, że 
również strony internetowe o szeroko rozumianej tematyce ekologicznej cieszą się coraz 
większą popularnością. Coraz szersze udostępnianie informacji o kolejnych komponentach 
środowiska ma na celu - poza przekazem informacji – również aktywizację mieszkańców – 
uczulenie ich na sprawy środowiska w którym żyją i z którym mają bezpośredni kontakt. 
Cenne jest to, że mieszkańcy dzięki wzrastającej świadomości ekologicznej sami zwracają 



 39 

uwagę odpowiedzialnym instytucjom na np. nielegalne wysypiska odpadów czy powstające 
zagrożenia środowiskowe w ich najbliższym otoczeniu. 

 
5. Dążenie do optymalnego wykorzystania walorów przyrodniczo - kulturowych gminy. 

 
Na obszarze miasta, poza spełnianiem podstawowych funkcji gospodarczych i 

mieszkaniowych, za istotne należy uznać funkcję krajoznawczą, kulturową i przyrodniczą. 
Tczew usytuowany na lewym brzegu Wisły, na drugim brzegu, naprzeciw zabudowy miasta 
posiada otwarty, niezabudowany obszar Żuław. Przyrodniczo i geograficznie jest to miejsce 
szczególne, m.in. jako obszar siedlisk i żerowania wielu rzadkich gatunków ptaków. 
Usytuowanie nad Wisła oznacza szerokie implikacje związane z ekologią, turystyką i 
gospodarką – transportem wodnym. Bardzo nieliczne miasta regionu posiadają porównywalne 
relacje żeglugowe związane z Żuławami i systemem śródlądowym, powiązanym z systemem 
Europy zachodniej. Wyznacza to perspektywicznie główne kierunki przekształceń w zakresie 
turystyki krajoznawczej:  
• rozwój turystyki krajoznawczej, uwzględniający przede wszystkim dziedzictwo 
kulturowego miasta i Żuław Wiślanych, 
• zagospodarowanie i rozwój turystyki w paśmie Wisły - wyznaczenie szlaków pieszych, 
bulwarów, szlaków rowerowych oraz miejsc rekreacyjnych wzdłuż rzeki w ujęciu 
systemowym, w powiązaniu z cennymi miastami i walorami środowiskowymi i kulturowymi 
w ich najbliższym sąsiedztwie, 
• kreowanie atrakcyjnych stref przybrzeżnych, otwarcie w kierunku wody poprzez 
wyeksponowanie punktów widokowych, budowę promenad, przystani wodnych,  
• kreowanie nowoczesnej oferty turystycznej związanej z obiektami zabytkowymi i 
dziedzictwem kulturowym,  
• poprawa dostępności turystycznej poprzez modernizację i usprawnienie dostępności 
komunikacji, 
• rekonstrukcja przestrzeni turystycznej i zagospodarowania turystyczno-rekreacyjnego 
przyjaznego dla środowiska,  
• rozwijanie w ważniejszych i cennych kulturowo miejscach bazy hotelowo-gastronomicznej 
oraz usług turystycznych dla zaspokojenia potrzeb turystów krajowych i zagranicznych, dla 
różnych okresów pobytu,  
• stworzenie zintegrowanego systemu szlaków pieszych, rowerowych w powiązaniu z innymi 
systemami w regionie, 
• integracja zasobów turystycznych i wypoczynkowych poprzez internetowy system 
informacji i rezerwacji oraz zwiększenie liczby punktów informacji turystycznej.  
• kształtowanie warunków wypoczynku mieszkańców z poszanowaniem istniejących struktur 
przyrodniczych, 
• atrakcyjne zagospodarowanie rekreacyjne terenów istniejących i nowych osiedli 
mieszkaniowych położonych w sąsiedztwie parków krajobrazowych i innych kompleksów 
zielonych,  
• włączenie układów zieleni w spójny system wzmacniający ekologicznie struktury 
zurbanizowane.  

 
W ramach realizacji powyższych kierunków, wykonano: 
w 2009 roku: 

- „Prowadzenie punktu informacji turystycznej” w ramach przyznanej dotacji dla organizacji 
pozarządowej - Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kociewie”, wydatkowano 24 000 zł, 
- przekazano dotację na realizacje zadań własnych gminy w zakresie turystki dla  Lokalnej 
Organizacji Turystycznej „Kociewie”, wydatkowano 8 100 zł, 
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- zadanie pn. „Wzmocnienie infrastruktury kociewskiego szlaku turystycznego Grzymisława 
na odcinku Tczew-Gniew”, w ramach którego zakupiono mapy topograficzne w wersji 
papierowej, wydatkowano 719 zł, 
- dokumentację projektową na budowę pomostu pływającego dla wioślarzy w ramach 
projektu „Pętla Żuław”, wydatkowano 77 388 zł, 
- projekt pn.: ”Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie naturalnych 
walorów przyrodniczych Tczewa”, w ramach którego wykonano ścieżkę przyrodniczą w celu 
zagospodarowania brzegu rzeki Wisły. Zadanie realizowano w ramach Mechanizmu 
Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego, wydatkowano 41 218 zł.  
- dokumentację projektową na wykonanie fontanny na bulwarze nadwiślańskim, 
wydatkowano 59 963 zł, 
- budowę ciągu widokowego przy ul. Podgórnej (wykonano remont nawierzchni, oświetlenia, 
budowę instalacji teletechnicznej w ciągu ul. Krótkiej, pl. Hallera, ul. Podgórnej, 
wybudowano nowy ciąg pieszy od ul. Zamkowej do ul. Nad Wisłą), wydatkowano 1 799 800 
zł, 
 w 2010 roku: 
- „Prowadzenie punktu informacji turystycznej” w ramach przyznanej dotacji dla organizacji 
pozarządowej - Lokalnej Organizacji Turystycznej „Kociewie”, wydatkowano 24 000 zł, 
- przekazano dotację na realizacje zadań własnych gminy w zakresie turystki dla  Lokalnej 
Organizacji Turystycznej „Kociewie”, wydatkowano 2 000 zł, 
- projekt pn.: „Rewitalizacja strefy A obszaru zdegradowanego Starego Miasta Tczewie”. 
Zadanie współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach 
Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013. 
Projekt w części inwestycyjnej obejmuje przebudowę budynków przy ul. Chopina 33, ul. 
Mickiewicza 18, ul. Podmurnej Nr 12 i 15, ul. Rybackiej, ul. Zamkowej Nr 11, 16, 18 i 26, 
budowę fontanny na Pl. Hallera, zagospodarowanie fosy, odbudowe murów obronnych przy 
ul. Podmurnej i ul. Krótkiej, budowę drogi widokowej i spacerowej. Realizację projektu 
rozpoczęto od przebudowy budynku przy ul. Podmurnej 15 oraz wykonania dokumentacji 
projektowej przebudowy budynków przy ul. Zamkowej 26 i ul. Mickiewicza 18, 
wydatkowano 1 171 909 zł. 
 

 
2.2 Gleby. 

 
• Racjonalne wykorzystanie gleb i gruntów wraz z ich ochroną i rekultywacja. 
 

1. Uaktualnianie informacji o zanieczyszczeniu gleb i gruntów. 
 

Zadanie aktualizacji informacji stanowi jedno z zadań wyszczególnionych w Polityce 
Jakości Urzędu Miasta - zapewnienie klientom kompleksowej informacji, dotyczącej zadań i 
spraw realizowanych przez Urząd. Informacje na temat zanieczyszczenia gleb i gruntów są 
również w posiadaniu (w zależności od czasu, zakresu i specyfiki badań): 
- Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku, 
- Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Gdańsku, 
- Agencji Nieruchomości Rolnych w Gdańsku,  
- Wojewódzkiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Gdańsku, 
- Powiatowej Stacji Sanitarno Epidemiologicznej w Tczewie, 
- Okręgowej Stacji Chemiczno – Rolniczej w Gdańsku. 
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Planowane jest centralne zlokalizowanie danych w Banku Danych Regionalnych (z terenu 
województwa pomorskiego) – w ramach monitorowania w zakresie modułu Infrastruktura 
i Środowisko 
 
2. Zahamowanie procesów degradacji gleb i gruntów na terenach, gdzie stwierdzono 
takie zjawiska.  
 

Dla terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych, w miejscowym planie 
zagospodarowania przestrzennego miasta Tczewa ustalono: 

- likwidację obiektów powodujących zagrożenia powstawania ruchów masowych, 
- zakaz zabudowy lub wprowadzania nowych obiektów kubaturowych, 
- dopuszczenie zabudowy pod warunkiem wykonania szczegółowych badań 

geotechnicznych i wykonania dokumentacji geologiczno-inżynierskiej w kierunku 
ochrony przed ruchami masowymi, 

- realizację nowych nasadzeń drzew i krzewów oraz likwidację terenów pozbawionych 
szaty roślinnej, 

- rekultywację terenów zdegradowanych, 
- odprowadzenie wód opadowych do kanalizacji deszczowej, 
- zakaz makroniwelacji. 

 
3. Ograniczenie przeznaczania gruntów na cele nierolnicze i nieleśne – ochrona 
ilościowa. 
 

Działanie jest ujmowane w ramach zmian wprowadzanych do miejscowego planu 
zagospodarowania przestrzennego. 
 
4. Wzrost świadomości społeczeństwa, głównie osób uprawiających ziemię, w zakresie 
zasad jej ochrony. 
 

Funkcjonuje finansowany przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – 
system szkoleń oraz istnieje możliwość uzyskania pomocy finansowej na „Modernizację 
Gospodarstwa Rolnego” przyznawana rolnikom indywidualnym, premie ułatwiające start 
zawodowy młodym rolnikom, wsparcie w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi”, 
aktywizacja młodych rolników poprzez nakłanianie do uzupełnienia wykształcenia. 
 
 

33..  ZZrróówwnnoowwaażżoonnee  wwyykkoorrzzyyssttaanniiee  ssuurroowwccóóww,,  mmaatteerriiaałłóóww,,  wwooddyy  ii  eenneerrggiiii..  
 

3.1. Wzrost wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych. 
 

• Zwiększenie udziału źródeł odnawialnych w produkcji energii. 
 
Na terenie miasta Tczewa wystąpił niewielki wzrost wykorzystania odnawialnych 

źródeł energii, głównie w indywidualnych przypadkach. Odnawialne źródła energii 
wykorzystywane są przez mieszkańców w budownictwie jednorodzinnym do ogrzewania 
pomieszczeń (pompy cieplne) oraz nielicznie do ogrzewania wody (ogniwa fototermiczne - 
„solary”). Pompę ciepła w 2009 roku zainstalował Zakład Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. 
o. przy ul. Czatkowskiej 8 w Tczewie (zużyta energia elektryczna: 37 611 kWh, pozyskane 
ciepło: 639 GJ). Zastosowanie pompy ciepła i przeprowadzenie termomodernizacji obiektów 
ZWIK Sp. z o. o. pozwoliło na znaczne oszczędności kosztów energii. 



 42 

44..  EEdduukkaaccjjaa  eekkoollooggiicczznnaa..  
 

• Zwiększenie świadomości ekologicznej społeczeństwa, kształtowanie postaw 

proekologicznych mieszkańców oraz poczucia odpowiedzialności za jakość 

środowiska.  
 
1. Kontynuacja i rozszerzanie działań edukacyjnych w szkołach z zakresu ochrony 

środowiska  
 

Edukacja ekologiczna na terenie miasta Tczewa jest prowadzona przez Pracownię 
Edukacji Ekologicznej (PEE) działającą w strukturach organizacyjnych Wydziału Spraw 
Komunalnych Urzędu Miejskiego w Tczewie. Adresatami działań edukacyjnych byli przede 
wszystkim uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów oraz dzieci przedszkolne. Nie 
zabrakło również innych mieszkańców miasta Tczewa, licealistów oraz nauczycieli. 
Nauczyciele i wicedyrektorzy we współpracy z PEE byli współtwórcami większości działań, 
które odbywały się na terenie szkół.  

 
Wykonanie zadań PEE następuje na podstawie rocznego planu pracy, który 

zatwierdzany jest przez Prezydenta Miasta, a informacja o ich realizacji przedstawiana jest 
Radzie Miejskiej. PEE w latach 2009-2010 realizowało zadania w następujących obszarach: 
� Ochrona różnorodności biologicznej 
� Rozwój zrównoważony 
� Ochrona wód i ich racjonalne wykorzystanie 
� Ochrona powietrza 
� Ochrona gleb i kształtowanie terenu 
� Dzień Ziemi 
� Zdrowy styl życia 
� Ochrona środowiska 
� Selektywna gospodarka odpadami 
  
Tabela 17 Formy edukacji edukacyjnej realizowane przez PEE w latach 2009-2010. 
 

Rok 
2009 

Rok 
2010 

Rodzaj zajęć 

Ilość uczestników 
Zajęcia stacjonarne (w szkołach, przedszkolach, na UG oraz w PEE ) 3 735 4 270 
Konkursy dla uczestników indywidualnych  944 510 
Happeningi 450 450 
Imprezy integracyjne 91 395 
Teatrzyki 160 - 
Zajęcia terenowe jednodniowe 1 822 2 277 
Warsztaty z edukacji ekologicznej wielodniowe 145 147 
Szkolenia dla nauczycieli (całodzienne) stacjonarne (w os./godz.) 287 - 
Warsztaty terenowe dla nauczycieli 21 - 
Spotkania informacyjne (koordynatorzy, komisje) 82 94 
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Zadania przyjęte do realizacji przez PEE w latach 2009-2010r. zostały wykonane 
zgodnie z planem pracy i przyjętym budżetem. Z różnych form edukacji ekologicznej 
przeprowadzonych przez PEE skorzystała następująca ilość uczestników: 
- w 2009 roku 7 737 osoby, 
- w 2010 roku 8 143 osoby. 
 W tabeli Nr 17 przedstawiono formy edukacji ekologicznej z uwzględnieniem ilości 
uczestników poszczególnych rodzajów zajęć. 
 
2. Podniesienie poziomu świadomości ekologicznej dorosłej społeczności gminy. 

 
W prowadzonej przez PEE biblioteczce ekologicznej uzupełniano księgozbiór 

czasopism, które były udostępnianie zainteresowanym. Wypożyczano również książki oraz 
filmy edukacyjne. Ponadto współpracowano z: 
- „Dziennikiem Bałtyckim” przy organizacji imprezy „Drzewko za makulaturę” (Lasy 
Państwowe – Nadleśnictwo Starogard Gdański, Fundacja „Pokolenia”). 
- Parafią pw. Św. Franciszka z Asyżu przy organizacji imprezy „Dzień Ekologii”. 

W 2009 roku w lokalnej prasie ukazało się 38, a w 2010 roku 49 artykułów, notatek 
prasowych o tematyce edukacji ekologicznej oraz działalności PEE. Na stronach 
internetowych portalu tczew.pl cyklicznie ukazywały się informacje o bieżących działaniach. 
Kontynuowano działanie własnej strony internetowej www.pee.tczew.pl.  

 
W latach 2009-2010 do mieszkańców miasta Tczewa kierowane były różne formy 

działań edukacyjnych. Oprócz zajęć prowadzonych przez PEE, Wydział Spraw Komunalnych 
Urzędu Miejskiego inicjował i prowadził działania informacyjne w zakresie ochrony 
środowiska. 

Rokrocznie organizowana jest kampania informacyjna na temat szkodliwości spalania 
śmieci w domowych paleniskach. W ramach realizacji celów tej kampanii przygotowano spot 
informacyjny oraz zaprojektowano i wydrukowano ulotki i plakaty o ww. tematyce. Plakaty 
wywieszono na tablicach ogłoszeń znajdujących się w budynkach w których nie ma 
ogrzewania centralnego zlokalizowanych na terenie miasta, na słupach ogłoszeniowych 
znajdujących się na osiedlach, które nie są objęte centralnym ogrzewaniem a także w 
miejscach często uczęszczanych przez mieszkańców miasta - w autobusach i wiatach 
przystankowych. Ulotki rozdano mieszkańcom osiedli nie objętych centralnym ogrzewaniem. 
W okresach grzewczych emitowano spot informacyjny pn. „Spalasz śmieci w piecach – 
trujesz siebie i innych” w lokalnej telewizji TeTka oraz na 26 monitorach LCD 
umieszczonych za siedzeniem kierowcy w autobusach VEOLIA Transport Pomorze 
kursujących po Tczewie i okolicach Tczewa.   

Poza ww. działaniami w latach 2009-2010 przygotowano i emitowano spoty 
informacyjne w lokalnej telewizji TeTka na temat: 

- Utrzymania czystości i porządku na terenie miasta  
- Jakość wody w naszym mieście 
-  Sprzątania po psach 
- Utrzymania bieżącego i poszanowanie zieleni 
- Selektywnej zbiórki odpadów 
- Poszanowanie mienia 
- Zimowego utrzymania miasta 
- Budowy Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Tczewie. 
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3. Kształtowanie prawidłowych wzorców zachowań poszczególnych grup społeczeństwa 
gminy w odniesieniu do środowiska. 
 

Pracownia Edukacji Ekologicznej podejmuje działania mające na celu podnoszenie 
stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa, wg zasad polityki ekologicznej państwa,  
podejmuje i koordynuje działania edukacyjno-promocyjne oraz informacyjne w zakresie 
wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. W latach 2009-2010 PEE podejmowała działania 
mające na celu podnoszenie stanu świadomości ekologicznej społeczeństwa wg przyjętych 
zagadnień w planie pracy. 

 
Zdrowy styl życia. 

W ramach zrozumienia związku przyczynowo-skutkowego: „zdrowe środowisko – 
zdrowy człowiek” oraz promocji zdrowego stylu życia i kształtowania postaw 
prozdrowotnych zrealizowano: 
- Zajęcia edukacyjne w pracowni:  „Grzyby – czyściciele naszych lasów”  (ekologiczne, 
zdrowotne znaczenie grzybów, ich wykorzystanie do produkcji żywności  oraz zagrożenia dla 
zdrowia człowieka). 
- Przygoda z Przyrodą – zajęcia młodego ekologa (półkolonie). 
- Letnie półkolonie pt. „Życie małe i duże czyli kto zostawił te ślady?”. Na zajęciach 
dotyczących zrównoważonego gospodarowania zasobami przyrody ożywionej uczestnicy 
zapoznali się ze znaczeniem życia na naszej planecie zarówno w przeszłości geologicznej jak 
i obecnie oraz różnorodnością świata zwierząt.  Dowiedzieli się  o przyczynach  i skutkach  
ingerencji człowieka w świat przyrody.  Odbyły się spotkania z paleontologią w Katedrze 
Zoologii Bezkręgowców UG, podczas których oglądano ekspozycje inkluzji  zwierzęcych, 
roślinnych oraz nieorganicznych w bursztynie bałtyckim, a także kolekcje naturalnych 
odmian i form bursztynu. 
- „Tczew – miasto nad Wisłą  a Rzeka to dar czy utrapienie?”. Tematyka zajęć w szkołach 
nawiązywała do projektu  „Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez wykorzystanie 
naturalnych walorów przyrodniczych Tczewa” a zajęcia w PEE - do zrównoważonego  
gospodarowania  zasobami  przyrody.  
- Spotkania z ornitologiem pt. „Walory przyrodnicze miasta Tczewa: Ptaki – władcy 
przestworzy”. 

Różnorodne propozycje PEE dla uczestników półkolonii, pomimo że realizowane w 
obszarze „Zdrowy styl życia”, nawiązywały do ochrony wód, ochrony różnorodności 
biologicznej, ochrony środowiska, a przede wszystkim do realizowanych przez Gminę 
Miejską Tczew projektów. 
 
Ochrona wód i ich racjonalne wykorzystanie. 
- Zajęcia edukacyjne w PEE z serii „WODA” (właściwości i rola wody w życiu organizmów, 
obiegu wody w przyrodzie, potrzebie ochrony wód i  organizmów wodnych, racjonalnym 
wykorzystaniu wody w gospodarstwach domowych). 
- Wyjazdy grup na zajęcia edukacyjne prowadzone przez Morski Instytut Rybacki w Gdyni. 
Projekt finansowany przez WFOŚ i GW „Minimonitoring wód przybrzeżnych Zatoki 
Gdańskiej w okolicach Gdyni 2010” (całodzienne zajęcia, w których skład  wchodziły: rejs  
kutrem hydrograficznym w celu pobierania próbek z różnych głębokości, zajęcia edukacyjno-
warsztatowe, laboratoryjne oraz zwiedzanie ekspozycji Akwarium Gdyńskiego). 
- Zimowisko pt. „Najcenniejsza na planecie czyli jak ratować wodę”. Uczestnicy zapoznali 
się z przykładami  negatywnych działań człowieka wobec środowiska, dowiedzieli się o 
znaczeniu zasobów wodnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu naszej planety oraz 
poznali rolę samej przyrody w oczyszczaniu wody. 
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Dodatkowo tematyka „wodna” była tematem przewodnim podczas zajęć dla 
półkolonii. 
 
Ochrona powietrza. 

- Zajęcia w pracowni i w terenie – właściwości i znaczenie jakości powietrza, źródła i skutki 
zanieczyszczeń, sposoby ochrony powietrza. 
- Kampania Europejski Tydzień  Zrównoważonego Transportu. 
- Publikacje danych z raportów monitoringu powietrza w Panoramie Miasta.  
 
Ochrona gleby i kształtowanie terenu. 
- Zajęcia w pracowni nt. racjonalnego gospodarowania surowcami mineralnymi „Skarby 
Ziemi – zrównoważone gospodarowanie surowcami, o tematyce odpadowej pt. „Sposób na 
śmieci” oraz „Skad się bierze węgiel?”. 
- Wyjazdy do zielonych szkół. Uczniowie wyjeżdżali na kilkudniowe  warsztaty ekologiczne 
organizowane przez placówkę – Zielona Szkoła w Schodnie, do Szpęgawska i Nowej wsi 
Przywidzkiej. 
- Wyjazdy grup uczniów na warsztaty w ramach współpracy z innymi placówkami 
edukacyjnymi (Pomorskim Parkiem Naukowo-Technologicznym w Gdyni - Redłowie, 
Akwarium w Gdyni, Stacji Ornitologicznej w Górkach Wsch.). 
- Wyjazdy jedno i kilkudniowe do miejsc turystycznych i cennych przyrodniczo. 
 
Rozwój zrównoważony. 
- Kampania edukacyjna i promocyjna „EUROPEJSKI TYDZIEŃ ZRÓWNOWAŻONEGO 
TRANSPORTU oraz EUROPEJSKI DZIEŃ BEZ SAMOCHODU” – z działań tych zostało 
sporządzone odrębne sprawozdanie dla krajowego oraz europejskiego koordynatora kampanii 
(zostało ono opublikowane w wydawnictwie Ministerstwa Środowiska).  
- Kontynuacja udziału w projekcie pn.  „Promowanie zrównoważonego rozwoju poprzez 
wykorzystanie naturalnych walorów przyrodniczych Tczewa”. 
- Dalsza koordynacja szkoleń dla uczniów „Formy ochrony przyrody” oraz dystrybucja 
materiałów edukacyjnych wydanych w ramach projektu. 
- Dla nauczycieli przeprowadzono konkurs na scenariusz zajęć edukacyjnych z 
wykorzystaniem walorów przyrodniczych Tczewa wzdłuż brzegu rzeki Wisły. 
- Kurs dla nauczycieli – animatorów edukacji ekologicznej z różnych szkół „Zrównoważony 
rozwój regionu bałtyckiego” we współpracy z Baltic University w Uppsali oraz 
Uniwersytetem Gdańskim, zrealizowano 6  bloków tematycznych: ZRÓWNOWAŻONA 
PRODUKCJA PRZEMYSŁOWA (minimalizacja odpadów, czyste technologie i ekologia 
przemysłowa); KIERUNKU ZRÓWNOWAŻONEGO TRANSPORTU; MIASTA I 
SPOŁECZNOŚCI (rozwój zrównoważonego osadnictwa); GOSPODARKA 
EKOLOGICZNA (rynek, ceny, budżet w zrównoważonym społeczeństwie); PODSTAWY 
TRWAŁEGO ROZWOJU (etyka, prawo, kultura i ograniczenia fizyczne); OD ZAMIERZEŃ 
DO DZIAŁANIA (wdrożenie do ekorozwoju) . 
 
Ochrona różnorodności biologicznej. 

-  „Przygoda z przyrodą” – zajęcia młodego ekologa  (zimowisko). 
- „Nietoperz – nocny przyjaciel. Rola owadożerców w zachowaniu różnorodności 
biologicznej” Uczestnicy  zajęć  zapoznali  się  ze znaczeniem nietoperzy w przyrodzie oraz 
koniecznością  ich ochrony.  Dowiedzieli  się  o przyczynach  i skutkach  ingerencji 
człowieka w świat przyrody.  Celem zajęć  było również  uwrażliwienie  wszystkich  
odbiorców  na  znaczenie  organizmów „niezauważanych”  i  „niedocenianych”  przez  nas, a  
odgrywających  niebagatelną  rolę  w przyrodzie  i  gospodarce  człowieka. 
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- Zajęcia edukacyjne w szkołach, spotkania z podróżnikami pt. „Ludzie żyjący blisko 
przyrody czyli o Indianach Montany”. Celem zajęć było stworzenie warunków 
umożliwiających rozwój postawy proekologicznej u dziecka poprzez pobudzenie 
zainteresowań, wyobraźni i wrażliwości  artystycznej  oraz  przyrodniczej. 
- Wyjazdowe zajęcia edukacyjne (Centrum Hewelianum, Centrum Experyment, Oceanarium i 
In.). 
- Zajęcia edukacyjne w przedszkolach i szkołach (dla najmłodszych uczestników) nt. „Walory 
przyrodnicze miasta Tczewa: ptaki – władcy przestworzy” oraz „Walory przyrodnicze miasta 
Tczewa: nasi skrzydlaci przyjaciele”.   
 
Pozostałe zajęcia prowadzone w latach 2009-2010 przez Pracownię Edukacji Ekologicznej: 
- Zorganizowano X i XI  Miejski  Konkurs Ekologiczny pod hasłem „Ochrona przyrody”. 
Uczniowie w nawiązaniu do działań związanych ze szkoleniami „Formy ochrony przyrody”. 
Uczestnicy mieli okazję zweryfikowania swojej wiedzy na temat walorów przyrodniczych 
miasta Tczewa, szeroko pojętej ochrony przyrody oraz postępowania człowieka wobec 
środowiska (łącznie z tematyką odpadową). Tradycyjnie konkurs organizowany jest w ramach 
obchodów Dnia Ziemi od roku 1999r. Uczestnicy konkursu rozwiązywali testy sprawdzające 
wiedzę ekologiczną w trzech różnych poziomach wiekowych. 
- Zorganizowano II i III edycję  konkursu „Przyrodnicze zmagania z ortografią” pod hasłem 
„Rowerowymi ścieżkami w ortograficzne zaułki”. Uczestnicy w I etapie układali teksty 
dyktand o tematyce ekologicznej,  natomiast w II etapie próbowali bezbłędnie napisać 
dyktowane teksty.  
- Zorganizowano IX i X  edycję Konkursu literacko – przyrodniczego „Z ekologią za pan 
brat”. Uczniowie pisali prace literackie na jeden z podanych do wyboru tematów. W 2010 
roku tematyka prac związana była z ochroną przyrody i różnorodności biologicznej (tematy z 
grupy B) oraz z ochroną klimatu i zrównoważonym transportem (tematy z grupy A). Niektóre 
nagrodzone  prace zostały opublikowane w Panoramie Miasta. 
- Rokrocznie podczas uroczystości z okazji „Dnia Ziemi” wręczane sa nagrody laureatom 
konkursów . Podczas uroczystości tradycyjnie laureaci czytają i deklamują wybrane prace 
literackie. 
 

W latach 2009-2010 realizowano programy dotyczące odzyskiwania surowców 
wtórnych. Zrealizowane zostały konkursy: 
- „Moje miasto bez odpadów”. Jego celem było odzyskanie oraz poddanie recyklingowi jak 
największej ilości papieru, butelek plastikowych po napojach typu PET oraz puszek 
aluminiowych. 
- „Recykling w mojej szkole”. Celem programu było wyrobienie wśród uczniów i ich rodzin 
nawyku prawidłowego postępowania z odpadami niebezpiecznymi oraz uświadomienie, że 
baterie i ogniwa galwaniczne po użyciu stają się niebezpiecznymi dla środowiska. Odzyskane 
baterie przekazywane były do wyspecjalizowanej w utylizacji odpadów niebezpiecznych 
firmy REBA a kartridże do recyklingu.  
- „Zakręcone – odkręcone”. Celem konkursu jest uświadomienie, że odpady plastikowe tj. 
butelki typu PET zajmują dużą objętość. Zachodzi więc potrzeba wyrobienie nawyku 
odkręcania nakrętek plastikowych przed ich segregacją lub wyrzuceniem. Umożliwi to 
zmniejszenie objętości plastikowego opakowania. 

Organizowano programy ekologiczne: 
- „Sprzątanie świata”. Corocznie we wrześniu miasto Tczew bierze udział w ogólnoświatowej 
akcji organizowanej w 2009 roku pod hasłem: „Pomagajmy Ziemi – codziennie”, w 2010 
roku pod hasłem: „Chrońmy bioróżnorodność – segregujmy odpady”. 
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- „Zielone zakupy”. Działania mające na celu wyeliminowanie opakowań plastikowych tzw. 
„foliówek” na rzecz toreb płóciennych – wielokrotnego uzycia. 
- „Chroń środowisko - pomyśl zanim wydrukujesz”. Działalnia majace na celu zmniejszenie 
ilości zadrukowanego papieru, promocja zachowań zmierzających do utrwalenia nawyku 
racjonalnego gospodarowania materiałami eksploatacyjnymi użytkowników zestawów 
komputerowych. 
  

Działania PEE finansowane były ze środków Gminnego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz ze środków ujętych w budżecie miasta ( Tabela nr 18). 
 
Tabela 18 Nakłady finansowe poniesione na realizację programu edukacji ekologicznej w 
latach 2009-2010. 

 
 
 

55..    PPooddssuummoowwaanniiee  ii  wwnniioosskkii..  
 
 

W niniejszym opracowaniu  przedstawiono  zadania,  które  były  realizowane                                 
w latach 2009-2010 w  ramach „Program Ochrony Środowiska dla Miasta Tczew na lata 
2008-2011 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2012-2015”. Program  stanowi 
podstawowe narzędzie prowadzenia polityki ekologicznej w mieście.  

Po analizie założeń zawartych w Programie Ochrony Środowiska oraz sposobie ich 
realizacji, stwierdzić należy, że działania określone, jako priorytetowe są sukcesywnie 
realizowane. Szczególny nacisk nakłada się na podniesienie świadomości ekologicznej 
społeczeństwa, poprawę stanu zieleni miejskiej oraz rozbudowę infrastruktury technicznej 
ochrony środowiska. Działania te mają bezpośredni wpływ na wszystkie komponenty 
środowiska. 

 
 

 

Rok 2009 Rok 2010 § Tytuł 
Wykonanie (zł.) 

4210 zakupy materiałów i wyposażenia 20 717,77 18 108,85 
4240 zakupy pomocy dydaktycznych dla szkół, 

przedszkoli: /telewizor, filmy edukacyjne, 
multimedialny program dla klas IV – VI,  
odtwarzacze płyt i kaset, gry dydaktyczne itp./ 

5 144,07   6 663,80 

4300 zakup usług: /transportowych – wycieczki 
przyrodnicze, wyjazdy na warsztaty terenowe  i  do 
Zielonych Szkół, bilety wstępu  itp./ 

26 687,52 22 493,78 

4110 składki na ubezpieczenia społeczne 3 388,38 2 213,52 
4120 składki na fundusz pracy 277,86      0,00 
4170 wynagrodzenia bezosobowe /koordynacja systemu 

selektywnej zbiorki surowców, zajęcia dla 
uczniów, zimowiska, półkolonie, strona www, 
projekt do programu „Zielone Zakupy”, zajęcia dla 
przedszkolaków  itp./  

35 980,00 35 810,00 

 RAZEM: 92 195,60 85 289,95 


